TISKOVÁ ZPRÁVA
Dvě nové výstavy i skleněná plastika v muzejním parku
Jablonec nad Nisou, 19. listopadu 2020
I přes nucené uzavření připravilo Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou na závěr letošního
roku zajímavé projekty. Do svého třetího dějství vstupuje projekt Mezinárodní trienále skla
a bižuterie JABLONEC 2020, který zahájí dvě nové výstavy, vyhlásí oceněné kolekce z letní
přehlídky současného designu a v muzejním parku odhalí unikátní skleněnou plastiku výtvarníka
Mariana Karla.
Dvě nové výstavy ukončí projekt Mezinárodního trienále skla a bižuterie Jablonec 2020. „Ta větší z nich
se jmenuje DESIGNOVÁ 10⁰ a mapuje deset let systematického muzejního sbírání současného českého
i zahraničního užitkového skla, bižuterie a šperku. Je symbolickým poděkováním všem těm, kteří muzeu
za toto období své výrobky darovali nebo za symbolickou cenu přenechali. Jen díky nim dnes
spravujeme nejkomplexnější kolekci designu skla a bižuterie v České republice“, řekl hlavní kurátor
muzea Petr Nový. Druhá z výstav nazvaná REFLEXE představí v muzejním krystalu deset zajímavých
sklářských umělců tří generací z různých koutů světa tvořících v České republice. Zastoupeni jsou tvůrci
z Evropy, Asie a Severní Ameriky.
Vernisáže obou výstav měly proběhnout 19. listopadu, současně s vyhlášením kolekcí oceněných z letní
výstavy TRENDY.DESIGN.PRODUKCE. „Mezi kolekce zúčastněných 80 firem a studií z 8 zemí bylo
rozděleno 18 medailí, z nichž část udělila mezinárodní komise a druhou partneři akce a veřejnost, která
mohla po celou dobu výstavy hlasovat přímo v sálech,“ uvedla ředitelka muzea Milada Valečková.
Vzhledem k pandemické situaci si výstavy i přehled oceněných zatím lze prohlédnout virtuálně, na webu i
sociálních sítích jabloneckého muzea.
Výjimečnou událostí bude taktéž 19. listopadu odhalení unikátní skleněné plastiky světoznámého
výtvarníka Mariana Karla. Byla vytvořena „na míru“ do muzejního parku, tak, aby aktivně komunikovala s
muzejní přístavbou. „Vážím si toho, že mě muzeum s nevšední nabídkou oslovilo. V Jablonci jsem jako
student strávil čtyři krásné roky a tuto výzvu jsem i proto velice rád přijal,“ řekl autor.
Virtuální prohlídky výstav: https://www.msb-jablonec/virtualni-muzeum/
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SEZNAM OCENĚNÝCH KOLEKCÍ
Mezinárodní trienále skla a bižuterie JABLONEC 2020
TRENDY.DESIGN.PRODUKCE
Mezinárodní komise ve složení:
Elodie Thernaux, teoretička designu, Paříž, Francie
Susie Silbert, kurátorka současného skla, The Corning Museum of Glass, Corning, USA
Karol Weisslechner, pedagog a šperkař, Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě, Slovensko
Thomas Kastl, ředitel sekce Dining veletrhu Ambiente, Messe Frankfurt, Německo
Jaroslav Polanecký, teoretik a pedagog, Univerzita J. E. Purkyně Ústí n. Labem, předseda komise
ALDIT, Lučany nad Nisou
BEJVL Design Studio, Česká Kamenice
Crystal Creative, Vsetín
LASVIT, Nový Bor
PRECIOSA Lighting, Kamenický Šenov
QUBUS DESIGN STUDIO, Praha
Dana Bezděková, Praha
Hana Polívková, Praha
UNOSTO
Ministr kultury Lubomír Zaorálek
Valner Glass, Přibyslav
Misterstvo průmyslu a obchodu České republiky
KAVALIERGLASS, Praha, výrobní závod Sázava
Hospodářská komora České republiky
Atelier Pelcl, Praha
Asociace sklářského a keramického průmyslu České republiky
Blažek Glass, Poděbrady
Ředitelka Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
RALTON, Jablonec nad Nisou
Cena veřejnosti
LADISLAV ŠEVČÍK Bohemia Crystal, Železný Brod
BEJVL Design Studio, Česká Kamenice
Granát Turnov
Dana Bezděková, Praha

Partneři Mezinárodního trienále skla a bižuterie JABLONEC 2020:
Ministerstvo kultury České republiky, Liberecký kraj, statutární město Jablonec nad Nisou, Nadace
Preciosa a Messe Frankfurt
Hlavní mediální partner: Česká televize
Projektu poskytli záštitu:
Lubomír Zaorálek, ministr kultury; Martin Půta, hejtman Libereckého kraje; Jiří Čeřovský, primátor
statutárního města Jablonec nad Nisou; Ministerstvo průmyslu a obchodu, Hospodářská komora České
republiky, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR a Svaz
výrobců skla a bižuterie
Více o projektu najdete na https://www.trienale-jablonec.cz.

