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MEET CZECH DESIGN – Tajemnica za szklaną kurtyną
(Nový bor)
przystanek w mieście Nový Bor to symbol mocnej dyscypliny w
czeskim wzornictwie – pracy w szkle. Oferuje spojrzenie na seryjną
produkcję szkła i tradycyjną produkcję ręczną z innego punktu
widzenia.

Nowoborskie uroczystości szklarskie
Oczekiwane i zawsze licznie odwiedzane Święto Szkła w mieście Nový Bor w tym
roku odbędą się w dniach od 13 do 15 czerwca 2014 r.
Uroczystościom na placu Pokoju w mieście Nový Bor będą towarzyszyć produkcje
muzyczne, stoiska z żywnością regionalną i typowymi produktami
rzemieślniczymi, artyści szklarze z pokazami dmuchania i grawerowania szkła
oraz tworzenia witraży.
Wśród gwiazd szklarstwa artystycznego w Novym Borze pojawią się Bořek Šípek,
David Vávra i Peter Olah czy też projektantki mody Liběna Rochová i Blanka
Matragi.
Obejrzeć będzie można także trofeum Tour de France zaprojektowane przez
Petera Olaha, a stworzone właśnie w miejscowym warsztacie szklarskim.
Uczestnicy będą mieli także możliwość obejrzeć wystawę Flowers for Slovakia i
wziąć udział w wielu innych imprezach.

Ścieżka Designu Nový Bor
Dla odwiedzających festiwal MEET CZECH DESIGN w Novym Borze
przygotowano pakiety imprez, które obejmują wycieczki do zakładów szklarskich
zajmujących się seryjną produkcją szkła i oferują spojrzenie na tradycyjną
produkcję ręczną z odmiennego punktu widzenia.
Atrakcje Novego Boru, przede wszystkim zakłady i warsztaty szklarskie, zostaną
połączone autobusem turystycznym, którym wszyscy będą mogli wygodnie i
szybko trafić dokładnie w wybrane przez siebie miejsce. Innym sposobem
poruszania się po pięknej okolicy miasta Nový Bor jest możliwość wypożyczenia
rowerów.
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Nowoborska Ścieżka Designu oferuje zwiedzanie następujących atrakcji:
• PRECIOSA Kamenický Šenov (ręczne wytwarzanie szkła w hucie)
• CRYSTALEX Nový Bor (automatyczna hutnicza produkcja szkła)
• Zakład szklarski SLAVIA Nový Bor (ręczne wytwarzanie szkła w hucie)
• Muzeum Szklarskie Nový Bor (ekspozycja historyczna + wystawa
współczesnego szkła)
• Studio ASTERA Nový Bor (twórczość artystyczna w studiu)
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Studio Aleš Zvěřina Nový Bor (szlifowanie szkła w studiu)
KOLEKTIV (studio technologiczne, wzornictwa i produkcyjne)
Muzeum Szklarskie Kamenický Šenov (ekspozycja historyczna szkła
grawerowanego)
TGK Skalice u České Lípy (studio technologiczne, wzornictwa i
produkcyjne)
AJETO Nový Bor (produkcja hutnicza, modna restauracja, muzeum szkła)
AJETO Lindava (wielka pracownia szkła artystycznego)
PAČINEK Lindava (domowe studio szklarskie)
Średnia Szkoła Szklarska Nový Bor
Średnia Szkoła Artystyczno-Przemysłowa Szklarska Kamenický Šenov
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