MEZINÁRODNÍ TRIENÁLE SKLA A BIŽUTERIE JABLONEC 2017
24. 6. – 28. 10. 2017, JABLONEC NAD NISOU
Hlavní budova – Galerie N – Kostel sv. Anny - Eurocentrum
Pořadatel:
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Partneři:
Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Liberecký kraj, Hospodářská komora ČR,
Statutární město Jablonec nad Nisou, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Asociace sklářského a keramického
průmyslu ČR, Svaz výrobců skla a bižuterie, Messe Frankfurt, Česká centra.
Hlavním mediálním partnerem projektu je Česká televize.
Hlavní cíle projektu:
prezentace sklářství a bižuterie v ČR široké i odborné veřejnosti, a to v kontextu se zahraniční
produkcí
posílení povědomí o severních Čechách jako centru sklářské a bižuterní výroby
představení MSB jako centra prezentace sklářské a bižuterní výroby v České republice
Zahájení:
Pátek 23. 6. 2017
Sobota 24. 6. 2017

pro odbornou veřejnost (pro zvané) - hlavní budova
pro veřejnost – celodenní program s postupným otvíráním jednotlivých výstav

Ukončení:
Neděle 3. 9. – všechny výstavy mimo hlavní budovu
sobota 28.10. – slavnostní ukončení projektu - vstup zdarma na výstavu TRENDY.DESIGN.PRODUKCE,
doprovodný program pro veřejnost
TRENDY.DESIGN.PRODUKCE
Největší výstava skla a bižuterie v ČR
Místo konání: Hlavní budova MSB, termín: 24. 6. – 29. 10. 2017
Kurátoři: Petr Nový, Kristýna Fendrichová
Sklářství a bižuterní výroba jsou konkurenceschopné a funkční oblasti průmyslu, schopné
produkovat designově, umělecky a ekonomicky zajímavé produkty i nové technologie
přehlídka úspěšné produkce českých a zahraničních sklářských a bižuterních firem a designových
studií za minulé tři roky
výstava představí cca 70 firem, designových značek a studií v oboru skla, bižuterie a šperku
vystavovat budou firmy z ČR a česká zastoupení zahraničních firem udělování ceny mezinárodní
komise a partnerů
Mezinárodní odborná komise
K. Rühl, T. Kastl (oba Německo), K. Pawlak (Polsko), K. Weisslechner (Slovensko), J. Polanecký (ČR)
A.TO.MY!
Výstava prací studentů oborových středních a vysokých škol
Místo konání: Galerie N, termín: 24. 6. – 3. 9. 2017
Kurátoři: Dagmar Havlíčková, Šárka Sirůčková
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-

prezentace tvorby tuzemských i zahraničních středních škol, vysokých škol a jejich ateliérů
v oborech skla a bižuterie včetně oceněných prací v soutěžích za minulé tři roky

NO LIMITS
Výběr autorské sklářské tvorby z celé České republiky
Místo konání: Kostel sv. Anny, termín: 24. 6. – 3. 9. 2017
Kurátor: Petr Nový

-

projekt NO LIMITS je věnován podstatě tohoto mnohotvárného českého tvůrčího přístupu ke sklu.
Ukazuje ji na dílech otců-zakladatelů, 25 pedagogů středních škol, vysokých škol a lektorů, kteří
přednášejí a předvádějí své sklářské umění v zahraničí
předpremiéry výstavy v Národní galerii v Sofii a v Museo de Arte Contemporáneo en Vidrio de
Alcorcón ve Španělsku (2016)

MATERIÁL : SKLO
Místo konání: výstaviště Eurocentrum, termín: 24. 6. – 3. 9. 2017
Kurátor: Petr Nový, Milada Valečková, Marek Novák (ASKP)
-

představení typů skel, které se v ČR vyrábějí a představují 85 % veškeré sklářské výroby
popularizace sklářství jako hi-tech oboru a podpora technického vzdělávání

REDESIGN
Místo konání: stálé expozice muzea, termín: 24. 6. – 29. 10. 2017
Kurátoři: Petr Nový – Petr Stanický (UTB Zlín)
-

práce studentů UTB ve Zlíně inspirované sbírkovými předměty muzea
výběr nejlepších realizací na veletrhu Ambiente - 10. - 14. 2. 2017, Frankfurt nad M.

DOPROVODNÉ AKCE:
Módní přehlídka MADE IN JABLONEC 2017 (12. 1. 2017, Jablonec n. N., 1. 3. 2017 Liberec)
- hlavním pořadatelem Svaz výrobců skla a bižuterie
AMBIENTE FRANKFURT NAD MOHANEM (10. – 14. 2. 2017)
- díky partnerství Messe Frankfurt bude projekt Mezinárodního trienále JABLONEC 2017 prezentován
na veletrhu AMBIENTE ukázkou výstavy REDESIGN
HRÁTKY (NEJEN) SE SKLEM (24. 6. – 3. 9. 2017)
- zábavná herna a dílna pro dětské návštěvníky trienále na výstavišti Eurocentra
KŘEHKÁ KRÁSA 2017 (10. – 13. 8. 2017)
- hlavní pořadatel Svaz výrobců skla a bižuterie
SKLÁŘSKÉ SVÍTÁNÍ – 6. ročník (říjen 2017)
- ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR
- diskusní seminář o současnosti a budoucnosti českého sklářství

M. Valečková, P. Nový, V Jablonci nad Nisou, 4. 11. 2016
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