TISKOVÁ ZPRÁVA
ČESKÉ UMĚLECKÉ SKLO SE PŘEDSTAVÍ VE FRANKFURTU
Jablonec nad Nisou, 22.1.2014
Českou republiku jako zemi pro umělecké sklo zaslíbenou představí Muzeum skla
a bižuterie v Jablonci nad Nisou na letošním veletrhu Ambiente ve Frankfurtu nad
Mohanem. Výstava připravená jako součást Mezinárodního trienále skla a bižuterie
JABLONEC 2014 nabídne tvorbu dvaceti sklářských výtvarníků čtyř generací, mužů i žen
ze všech regionů České republiky.
Dne 7. února v 17 hodin bude v areálu frankfurtského výstaviště slavnostně zahájena
koncepční výstava českého autorského skla nazvaná SKLENĚNÁ REPUBLIKA. A není to ve
vztahu k naší zemi nadsázka. Nejenže v České republice vznikal v 50. letech 20. století
fenomén moderního autorského skla (ve spojení se jmény jako Stanislav Libenský a Jaroslava
Brychtová nebo René Roubíček), ale stále zde úspěšně působí desítky sklářských výtvarníků
různých generací, což je světový unikát. „Není v České republice kraj, odkud by nepocházel
nebo zde nepůsobil osobitý sklářský umělec“, uvedla kurátorka výstavy Dagmar Havlíčková.
Obdivuhodná je i šíře sklářských technik, teplých i studených, které dokáží čeští výtvarníci ve
spolupráci s našimi zručnými skláři využít. Výstava proto prezentuje prostřednictvím
uměleckých artefaktů z let 2009-2013 i pestrost aktuálních přístupů ke sklu jako prostředku
uměleckého sebevyjádření, od tradičního sochařského přístupu po postmoderní vnímání světa.
Právě popularizaci českého sklářství nejen doma, ale i v zahraničí považuje Muzeum skla
a bižuterie, které je zřizováno ministerstvem kultury, za jednu ze svých priorit. K výstavě byl
vydán také reprezentativní obrazový katalog.
Výstava SKLENĚNÁ REPUBLIKA je uspořádaná v rámci Mezinárodního trienále skla
a bižuterie JABLONEC 2014 a svou českou premiéru si odbude 26. června v Jablonci nad
Nisou, kde bude v prostorách kostela sv. Anny k vidění přes celou prázdninovou sezónu.
Součástí „Trienále“ jsou dále také nekomerční přehlídka aktuální produkce více než 70
současných českých i zahraničních sklářských a bižuterních firem nazvaná TRENDY.DESIGN.
PRODUKCE, mezinárodní výstava středních a vysokých škol A.TO.MY! a Mezinárodní
bižuterní sympozium. Krátce řečeno - vše podstatné, co se ve skle a bižuterii stalo v posledních
třech letech, bude během letních prázdnin k vidění v Jablonci nad Nisou.
Hlavními partnery projektu Mezinárodní trienále JABLONEC 2014 jsou Ministerstvo kultury ČR,
Liberecký kraj a statutární město Jablonec nad Nisou. Speciálními partnery výstavy SKLENĚNÁ
REPUBLIKA jsou Frankfurter Messe, zastoupení v České republice firmou Happy Materials,
a jablonecká společnost TEXO PLUS.
Termíny výstavy SKLENĚNÁ REPUBLIKA:
Ambiente Frankfurt nad Mohanem: 7. 2. – 11. 2. 2014
(foyer 11 haly 4.2. frankfurtského výstaviště)
Jablonec nad Nisou, kostel sv. Anny: 27.6. – 31. 8. 2014

Vystavující výtvarníci:
Vladimír Bachorik, Ilja Bílek, Josef Divín, Jan Frydrych, Stanislava Grebeníčková, Martin
Hlubuček, Klára Horáčková, Lukáš Jabůrek, Zdeněk Lhotský, Ivana Mašitová, Alena Matějka,
Jaroslav Matouš, Ivo Rozsypal, Petr Stanický, Bořek Šípek, Jiří Šuhájek, Věra Vejsová, Eva
Vlasáková, Jaroslava Votrubová, Jiřina Žertová
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V případě zájmu lze využít fotografie z přiloženého katalogu - o jejich poskytnutí můžete
požádat p. Šárku Labusovou:
E: sarka.labusova@msb-jablonec.cz
T: 483 369 022

