Najlepsi designerzy i słynne na cały świat
projektantki mody zmierzają do Novego Boru
na kolejną edycję MEET CZECH DESIGN
(Nový Bor, xx maja 2014) - Bardzo charakterystyczną stronę czeskiego
designu, być może najbardziej znaną na świecie, stanowią prace w
szkle. Do tradycyjnych czeskich ośrodków szklarskich należy region
Novego Boru na północy Czech. Liczne naturalne i historyczne zabytki
przyciągają w te atrakcyjne miejsca wielu turystów, a z produkcją
szkła w tym regionie związane są całe pokolenia. W połowie czerwca
odbędzie się tu trzydniowy festiwal wzornictwa MEET CZECH
DESIGN.
Nový Bor zasługuje w pełni na miano swoistej mekki czeskiego szkła. Festiwal pod
nazwą Tajemnice za szklaną kurtyną, przeznaczony dla przedstawicieli branży i
laików, odbędzie się w dniach 13-15 czerwca.
Nie jest to data przypadkowa. Nový Bor od lat jest znany jako organizator bardzo
popularnych i przyciągających coraz więcej gości Dni Szkła. Właśnie tradycyjny
program tego święta zostanie w tym roku wzbogacony przez imprezy związane z
festiwalem czeskiego wzornictwa. Podtytuł drugiej edycji cyklicznej imprezy
MEET CZECH DESIGN - Tajemnice za szklaną kurtyną - odwołuje się do mistyki
towarzyszącej powstawaniu tego kruchego cudu, która przyciągnie do Novego
Boru również najważniejsze postacie czeskiego wzornictwa.
Oprócz samych szklarzy uczestnicy festiwalowych imprez mogą się tu spotkać z
prawdziwymi ikonami czeskiego wzornictwa szkła, architektury i mody. Należy do
nich bez wątpienia Liběna Rochová i Blanka Matragi, a także Bořek Šípek, Peter
Olah czy David Vávra.
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Liběna Rochová, jedna z cieszących się największym uznaniem projektantek
mody w kraju, wzbogaci program festiwalu swoją prezentacją „Zastosowanie szkła
w jubilerstwie“. Jej koleżanka po fachu, słynna Blanka Matragi, nota bene z
zawodu szlifierz szkła, przedstawi publiczności swoje znane na całym świecie
kolekcje mody dla arabskich księżniczek nie tylko pod kątem wykorzystania szkła.
Bořek Šípek, czeski grafik, architekt, designer, a także twórca oryginalnego
czeskiego szkła, przygotował prezentację w swej nowoborskiej pracowni szkła
Šípek Team. Nie tylko puchar dla zwycięzcy Tour de France, ale także inne dzieła
z własnej pracowni przedstawi i urozmaici komentarzem młody, odnoszący
wielkie sukcesy słowacki twórca wzornictwa przemysłowego, produktowego i
wnętrzarskiego, Peter Olah. Wykład pt. Szkło w świecie architektury przygotował
dla uczestników festiwalu czeski architekt, aktor i pisarz, niezapomniany
przewodnik po czeskim serialu telewizyjnym Šumná města (pol. Szumne miasta),
David Vávra.
Następnie wszyscy wspomniani twórcy spotkają się na jednej z wielu
imprez, które odbędą się już w tradycyjnym centrum wszystkich poprzednich
edycji Dni Szkła - na placu Pokoju (pol. náměstí Míru) w Novym Borze. Oprócz
corocznych imprez, wśród których nie zabraknie dzięki przenośnym piecom

pokazów dmuchania szkła, grawerowania czy wykonywania witraży, na gości
odwiedzających Nový Bor czeka szereg specjalnie przygotowanych atrakcji.
Należy do nich na przykład specjalna ścieżka edukacyjna po designie. Jej kolejne
przystanki prowadzą przez huty szkła w mieście i jego okolicach. Można wybrać
się na nią nie tylko na rowerze z miejscowej wypożyczalni na rynku głównym, ale
również skorzystać w festiwalowy weekend ze specjalnych autobusów
turystycznych.
Ponieważ region Novego Boru to dużo więcej niż szkło - to również bardzo
atrakcyjny obszar turystyczny, dlatego w samym centrum miasta przez wszystkie
trzy dni w godzinach od dziesiątej do dwudziestej do dyspozycji gości
przygotowano Stoisko Wzornictwa CzechTourism. Tu w atrakcyjny sposób
wszyscy przybyli do Novego Boru będą mogli poznać te miejsca w regionie, które
na pewno warto odwiedzić.
www.meetczechdesign.cz
MEET CZECH DESIGN
13.–15. 06. Nový Bor
Tajemice za szklaną kurtyną
08. 09. – 19. 10. Praga
Pajęczyna wzornictwa

12.-14. 09. Mladá Boleslav
Rozkręcamy design!
02.-05. 10. Brno
Mozaika wzornictwa
graficznego
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