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DETAILNÍ POPIS PROJEKTU 
 

20. 6. – 1. 11. 2020 JABLONEC NAD NISOU* 
 

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou je státní příspěvková organizace MK ČR s celostátní 
působností v oborech skla a bižuterie. Vlastní druhou největší sbírku skla v ČR a unikátní sbírku 
jablonecké bižuterie, včetně největší veřejné sbírky vánočních ozdob v ČR. 
 

Mezinárodní trienále skla a bižuterie se zaměřuje na prezentaci toho nejlepšího, co se ve skle, bižuterii 
a šperku objevilo v uplynulých třech letech, a to nejen na českém trhu, ale též v oblasti umění a designu. 
V rámci projektu se uskuteční pět tematických výstav, kde se představí více než 100 českých 
a zahraničních firem, studií a výtvarníků. Novinky, inovace, bestsellery! To je hlavní motto projektu. 
 
Tento mimořádný výstavní projekt navázal v roce 1998 na tradici mezinárodních výstav bižuterie a skla, 
které se za obrovského zájmu veřejnosti konaly pravidelně od 60. let až do roku 1989. S výjimkou doby 
rekonstrukce muzea byl muzejní výstavní projekt pořádán v tříletém cyklu a v roce 2020 se tak uskuteční 
již poosmé. Díky mimořádné dramaturgii byl zařazen mezi nejvýznamnější akce odboru movitého 
kulturního dědictví, muzeí a galerií Ministerstva kultury České republiky, po boku Bienále grafického 
designu v Moravské galerii Brno, Bienále architektury pořádaného Národní galerií. 
 
*Jedná se o termín konání hlavní výstavy projektu. Celý projekt pak probíhá od 19.3.2020 do 4.4.2021 
 

 
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, Nadace Preciosa, Česká centra, 
Czechtourism 
 
Záštitu projektu udělili: 

 PhDr. Lubomír Zaorálek, ministr kultury České republiky 

 Bc. Martin Půta, hejtman Libereckého kraje 

 RNDr. Jiří Čeřovský, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou 

 Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 

 Hospodářská komora ČR 

 Svaz průmyslu a dopravy ČR 

 Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR  

 Svaz výrobců skla a bižuterie 
 

 
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 
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Zahájení: sobota 20. 6. 2020   
slavnostní zahájení – celodenní program s postupným otvíráním jednotlivých výstav a předání ocenění 
vybraným kolekcím 
 
Ukončení: úterý 19. 11. 2020  
slavnostní ukončení projektu (odhalení díla v parku, vernisáž navazujících dvou výstav) 
 
 
 
VÝSTAVY V RÁMCI PROJEKTU  
 
20. 3. – 24. 5. 2020 
GLASS WORKS. Training | Networking | Taking Roots 
Innovative heritage in European glass regions – EU project 
Kurátor za MSB: Petr Nový 
Vernisáž 19. 3. 2020 
 
21. 6. – 1. 11. 2020 
TRENDY.DESIGN.PRODUKCE  
Místo konání: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou  
Hlavní kurátor: Petr Nový 
Kurátor: Kateřina Nora Nováková (bižuterie, šperk) 
Vernisáž 20. 6. 2020 
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 85 firem, designových značek a studií, a to v oboru bižuterie (24 značek ze 4 
zemí), v oboru autorského šperku se představí celkem (11 značek z České republiky), v oboru skla (40 
značek z 8 zemí), a v oboru svítidel (10 značek). 
 
21. 6. – 1. 11. 2020 
MATERIÁL : SKLO – Architektura  
Kurátor: Petr Nový 
Vernisáž 20. 6. 2020 
 
20. 11. 2020 – 4. 4. 2021  
REFLEXE. Zahraniční sklářští výtvarníci tvořící v ČR 
Kurátoři Dagmar Havlíčková – Petr Nový 
Koordinátor: Dagmar Havlíčková 
Vernisáž 19. 11. 2020 
 
20. 11. 2020 – 4. 4. 2021  
DESIGNOVÁ 10⁰ / DECADE OF DESIGN – SKLO, BIŽUTERIE, ŠPERK 2010-2020 
Výběr z akvizic a darů designu skla, bižuterie a šperku z let 2010-2020 do sbírky muzea 
Kurátor: Petr Nový 
Vernisáž 19. 11. 2020 

 
 
DOPROVODNÉ AKCE: 
 

Módní přehlídka MADE IN JABLONEC 2020  
Téma: Double Fantasy  
9. 1. 2020 Jablonec n. N., březen 2020 Liberec 

 aktuální trendy v jablonecké bižuterii pro rok 2020 

 hlavním pořadatelem Svaz výrobců skla a bižuterie 
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HRÁTKY (NEJEN) SE SKLEM  
21. června – 6. září 2020 
Doprovodný rodinný program. Stálé dílny pro rodiny s dětmi v ateliéru muzea. 
 
KŘEHKÁ KRÁSA 2020 
6. - 9. srpna 2020 

 prezentační a prodejní výstava skla a bižuterie 

 hlavní pořadatel Svaz výrobců skla a bižuterie  

 
 

SKLÁŘSKÉ SVÍTÁNÍ – 9. ročník  
říjen 2020 

 diskusní seminář o současnosti a budoucnosti českého sklářství 

 ve spolupráci s Asociací sklářského a keramického průmyslu ČR 
 
 
Mezinárodní odborná komise (výstava Trendy.Design. Produkce): 
 

 Elodie Ternaux, Materio, Co-Founder (Francie) 

 Jaroslav Polanecký, proděkan pro zahraničí a vědu, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (ČR) 

 Thomas Kastl, ředitel veletrhu Ambiente Dining, Messe Frankfurt Exhibition GmbH (SRN) 

 Karol Weisslechner, vedoucí ateliéru KOV A ŠPERK, Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě 
(SR) 

 Susie J. Silbert, kurátorka současného skla, Corning Museum of Glass (USA) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


