	
  
	
  
	
  
	
  

Špičkoví designéři a světově proslulé módní
návrhářky míří v rámci dalšího dílu MEET
CZECH DESIGN do Nového Boru
(Nový Bor, 28. května 2014) - Velmi výraznou stránku českého
designu, ve světě možná nejznámější, představuje práce se sklem.
Mezi tradiční česká sklářská centra patří Novoborsko na severu Čech.
Přírodní i historické památky zde nabízejí spoustu turisticky
atraktivních cílů a se sklářstvím jsou na Novoborsku spojeny celé
generace. V polovině června se tu bude konat třídenní festival designu
MEET CZECH DESIGN.
Nový Bor je právem označován za jakousi Mekku českého skla. Festival se
odborné i laické veřejnosti představí ve dnech 13. až 15. června pod názvem
Tajemství za skleněnou oponou.
Datum nebylo vybráno náhodně. Nový Bor je znám jako letitý pořadatel velmi
oblíbených a stále více navštěvovaných Sklářských slavností. Právě jejich tradiční
program letos obohatí akce spojené s festivalem českého designu. Podtitul
druhého dílu seriálu MEET CZECH DESIGN – Tajemství za skleněnou oponou –
odkazuje na mystiku vzniku křehké krásy, za kterou do Nového Boru přijedou i
velká jména českého designu.
Vedle sklářů samotných se účastníci festivalových akcí mohou setkat se
skutečnými ikonami českého sklářského designu, architektury a módy. Zcela
určitě k nim patří Liběna Rochová a Blanka Matragi, stejně tak Bořek Šípek,
Peter Olah nebo David Vávra.
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Liběna Rochová, jedna z nejrespektovanějších a nejúspěšnějších módních
návrhářek u nás, obohatí festivalové dění o přednášku „Využití skla ve
šperkařství“. Její kolegyně, proslulá Blanka Matragi, mimochodem vyučená
brusička skla, pak veřejnost seznámí nejen s využitím skla v rámci svých světově
známých módních kolekcích pro arabské princezny. Bořek Šípek, český výtvarník,
architekt, designér a také tvůrce originálního českého skla, má připraveno
vystoupení v domovské novoborské sklárně Šípek Team. Nejen pohár pro vítěze
Tour de France, ale i další artefakty z vlastní dílny představí s patřičným
komentářem mladý a velmi úspěšný slovenský průmyslový, produktový a
interiérový designer Peter Olah seminářem s názvem Sklo ve světě architektury
návštěvníky provede český architekt, ale také herec a spisovatel,
nezapomenutelný průvodce televizním seriálem Šumná města, David Vávra.
Všichni zmiňovaní se posléze sejdou společně na jedné z mnoha akcí, jejímž
hostitelem se stane tradiční centrum všech minulých ročníků Sklářských
slavností, náměstí Míru v Novém Boru. Vedle každoročních akcí, mezi nimiž
nebudou chybět i díky mobilním pecím ukázky foukání skla, jeho rytí anebo
výroba vitráží, se mohou návštěvníci Nového Boru těšit z dalších speciálně
připravených akcí.

	
  
	
  
	
  
	
  
Připravena je pro ně například speciální design stezka. Její jednotlivá zastavení
tvoří především sklárny nejen ve městě, ale i jeho okolí. Vydat se po ní lze nejen
na kole vypůjčeném v bike pointu přímo na hlavním náměstí, ale o festivalovém
víkendu budou k dispozici i speciální turistické autobusy.
A protože Novoborsko není pouze sklo, ale je to region s mnoha lákavými
turistickými cíli, bude veřejnosti přímo v centru města během všech tří dnů od
desíti až do dvaceti hodin k dispozici Designový stánek CzechTourism. Atraktivní
formou představí hostům Nového Boru místa, která v regionu určitě stojí za
návštěvu.
www.meetczechdesign.cz

MEET CZECH DESIGN
13.–15. 6. Nový Bor
Tajemství za skleněnou
oponou

12.–14. 9. Mladá Boleslav
Roztočte kola designu

8. 9. – 19. 10. Praha
Pavučina designu

2.–5. 10. Brno
Mozaika grafického designu

Pro další informace kontaktujte:
Mgr. Michaela Klofcová, Dis.
Vedoucí oddělení Media Relations
Tel.: + 420 221 580 274, 775 930 924
klofcova@czechtourism.cz
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