TISKOVÁ ZPRÁVA

Do skleněného krystalu od 20. června
Jablonec nad Nisou, 22. května 2020
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou připravuje skleněnou přístavbu
k otevření pro veřejnost včetně zrevitalizovaného parku. Prvním návštěvníkům se její
část otevře od soboty 20. června.
V uplynulých měsících muzeum konečně od stavební firmy převzalo dokončenou přístavbu
včetně revitalizovaného parku. Nyní běží zkušební provoz, který bude zakončen kolaudací.
„Stavební práce trvaly téměř dva roky. Generálním zhotovitelem byla Energie stavební a
báňská s.r.o. Kladno a celkové náklady stavební části dosáhly 57 milionů korun,“ uvedl
technický náměstek muzea Jan Pleštil. Zhotovitel postupoval podle projektu pražské
společnosti Hlaváček architekti, která se svou studií v roce 2014 nadchla komisi vyzvané
architektonické soutěže. Tvar krystalu, nebo bižuterního kamene, zvolili autoři nejen jako
symbol rozkvětu zdejšího regionu, ale také toho, co návštěvník může očekávat uvnitř.
„Naším záměrem bylo nejen získat nové prostory, ale přispět celým řešením ke zlepšení
atraktivity muzea a jeho nejbližšího okolí. Proto jsme do realizace zahrnuli také celý muzejní
park, který by se měl stát relaxační zónou a postupně též skleněnou galerií pod širým
nebem,“ vysvětluje koncept řešení ředitelka muzea Milada Valečková. V té souvislosti
v muzeu doufají, že se uskuteční také plánovaná výstavba dopravního terminálu, která by
k celkovému vyznění těchto úprav významně přispěla.
V sobotu 20. června se trvale otevřou prostory 3. podlaží, kdy zde bude umístěna prezentace
svítidel, jako součást výstavy TRENDY.DESIGN.PRODUKCE. v rámci Mezinárodního
trienále skla a bižuterie. Tento prostor bude sloužit jako rozšíření stávajícího vestibulu a
bude tudíž součástí neplacené zóny muzea.
Interiéry 2. podlaží zůstanou ještě uzavřeny z důvodu přípravy nové stálé expozice
vánočních ozdob s názvem Svět zázraků. Nebo chcete-li WoW (World of Wonders). Autorem
návrhu je známý designér Jakub Berdych, dodavatelem je po opakovaném výběrovém řízení
společnost Design By Hy z Prahy. „Rádi bychom novou expozici nabídli před letošními
Vánocemi, to však bude záležet na prodlení dodavatele z důvodu omezení výroby
v minulých měsících,“ uvedla ředitelka muzea Milada Valečková.
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