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Muzejní exponáty si vzal jako inspiraci studentský projekt Redesign
30.1.2017

V rámci Mezinárodního trienále skla a bižuterie Jablonec 2017 připravilo Muzeum skla a
bižuterie v Jablonci nad Nisou ve spolupráci se studenty ateliéru Design skla zlínské
univerzity unikátní výstavní projekt Redesign, který bude poprvé představen ve dnech 10. až
14. února na prestižním veletrhu Ambiente ve Frankfurtu nad Mohanem.
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou je státní institucí s největší sbírkou bižuterie
na světě a souborem skla evropského významu. Reprezentativní výběr z této jedinečné
kolekce je vystaven ve stálých expozicích, a právě zde čerpali inspiraci studenti ateliéru
Design skla Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně vedeného
Petrem Stanickým. „Mohli si vybrat jakýkoliv z historických předmětů, který je osloví a zláká k
současné interpretaci - redesignu - a vytvoření souputníka," uvedl kurátor muzea a projektu
Petr Nový.
Z pohledu Stanického se navíc jednalo „o velkorysou příležitost hlouběji se seznámit,
pozastavit a důkladněji analyzovat vztah mezi historickým kontextem, designem a jeho
vyzněním pro mladé lidi současného světa."
Autor: Archiv Muzeum skla a bižuterie Jablonec nad Nisou" hspace="5" width="350"
align="right" /> Nejlepší z výsledných děl byly kurátorem a vedoucím ateliéru vybrány do
výstavy a katalogu. Na veletrhu Ambiente ve Frankfurtu nad Mohanem se představí pracemi
inspirovanými historickým sklem studenti Lívia Jančíková, Gabriela Lhotáková a Tomáš
Krejčí. Všechny vybrané „redesigny", včetně bižuterie, se pak objeví od června do října v
rámci projektu Mezinárodního trienále skla a bižuterie Jablonec 2017 přímo ve stálých
expozicích jabloneckého muzea. A v jednání jsou i další místa.
„Na Ambiente jsme se prezentovali již v roce 2014 výstavou uměleckého skla Skleněná
republiky," sdělila ředitelka muzeum Milada Valečková. „Protože se vedení veletrhu výstava
líbila, byli jsme znovu vyzváni k účasti, kterou německá strana dotuje. Mohli jsme proto
vytvořit speciální stánek, který si projekt Redesign zaslouží."
Výstava Redesign bude ve Frankfurtu nad Mohanem slavnostně zahájena 10. února v 16
hodin. Najdete ji na prestižním místě ve foyeru haly, hned vedle prezentace letošní
partnerské země veletrhu, kterou je Velká Británie. Partnery projektu jsou Ministerstvo
kultury České republiky, Liberecký kraj, statutární město Jablonec nad Nisou, Nadace
Preciosa, Messe Frankfurt, Happy Materials, TEXO Plus a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.
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