Osobnost DED 2021 – Libuše Hlubučková,
autorka neotřelých šperků a návrhářka bižuterie

ýtvarnice, šperkařka a pedagožka Libuše Hlubučková
(*1936) je svým životem i prací spjata s regionem Železnobrodska a Jablonecka. Do povědomí výtvarného světa se zapsala zejména
svými osobitými šperky, kterým se
profesionálně začala věnovat od
konce 60. let 20. století. Kořeny její
tvorby vycházejí z hlubokého poznání a využití historie sklářské, bižuterní a šperkařské výroby regionu.
V letech 1952–1956 vystudovala
obor rytí skla na SUPŠS v Železném
Brodě, a poté působila několik let
jako přední vzorkařka podniku n. p.
Železnobrodské sklo v Zásadě.
V roce 1961 nastoupila ke studiu
na VŠUP v Praze do Ateliéru kov
a šperk. Začala se intenzivně věnovat
tvorbě volného autorského šperku,
v němž kombinovala tradiční stříbrnické techniky s využitím šitých
a navlékaných perliček. Své invenční práce poprvé veřejně představila při účasti na Sympoziu stříbrného šperku v Jablonci nad Nisou
v roce 1968 a 1971. Za svůj inovativní přístup ke šperku a vánočním
ozdobám s foukanými skleněnými
perlemi získala významná ocenění
na Mezinárodních výstavách bižuterie v letech 1968, 1971, 1974
a 1977 v Jablonci nad Nisou a 1970
v Plovdivu. V letech 1967–1975 působila jako jedna z předních návrhářek pro n. p. Jablonex a n. p.
Skleněná bižuterie v Jablonci n. N..
Poté zde pracovala jako odborný pedagog v Lidové škole umění
a v letech 1982–1986 na Střední průmyslové škole. V roce 1986 získala místo vedoucí výtvarnice oboru rytého skla na SUPŠS v Železném
Brodě. Během dlouholeté pedagogické činnosti předala řemeslné i výtvarné poznatky mnoha desítkám žáků, z nichž se někteří vypracovali
na vynikající české skláře i šperkaře.
V 80. letech se na mezinárodních šperkařských sympoziích v Turnově soustředila na stříbrný šperk s využitím drahých kamenů i smaltu. Na sympoziu šperku ve Smržovce v roce 1997 a v r. 2008 v rámci
Mezinárodního trienále v Jablonci n. N. se naopak představila znovu
jako tradiční sklářská výtvarnice. Libuše Hlubučková patří svou tvorbou bezesporu mezi významné autory Železnobrodska s přesahem do
mezinárodní šperkařské scény. Její práce ze sbírky Muzea skla a bižuterie v Jablonci n. N. budou při příležitosti Dne evropského kulturního
dědictví vystaveny v prostorách muzea.
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Pořadatelem Dne evropského dědictví 2021 v Jablonci nad Nisou je
Kultura Jablonec, p. o.

Muzeum skla a bižuterie
tátem zřizované Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
sídlí ve výpravné secesní budově, původně exportním domě firmy Zimmer & Schmidt z roku 1904. Výstavbu projektoval a realizoval jablonecký architekt a stavitel Emilian Herbig, včetně přístavby
pravého křídla v letech 1922–1923. Sídlem muzea je od roku 1949,
v roce byla 1958 zapsána mezi státem chráněné památky.
V roce 1964 bylo připojeno boční schodiště z monolitického betonu
podle projektu místního architekta Karla Pelanta. V letech 2002–2004
proběhla kompletní rekonstrukce objektu (projektoval Atelier 4, s. r. o.)
a byly zpřístupněny nové stálé expozice.
V roce 2020 byla dokončena unikátní přístavba ve tvaru skleněného broušeného bižuterního kamene. Její podoba je výsledkem vyzvané architektonické soutěže z roku 2014, jejímž vítězem se stala pražská společnost Hlaváček-Architekti. Součástí projektu byla také revitalizace muzejního parku, který se stal relaxační zónou a postupně též
skleněnou galerií pod širým nebem. Stavební práce trvaly téměř dva
roky. Generálním zhotovitelem byla Energie stavební a báňská s. r. o.
Kladno a celkové náklady stavební části dosáhly 57 milionů korun.
Jedinečný skleněný plášť stavby tvoří 243 desek o celkové ploše 480 m2,
každá jiné velikosti a tvaru, bez jediného pravého úhlu.
Návštěvníci mohou dílo obdivovat od června 2020, kdy bylo otevřeno 3. podlaží s prezentací současných českých designových svítidel.
Tento multifunkční prostor slouží také pro konání tematických výstav,
konferencí a společenských akcí. Interiéry 2. podlaží ještě zůstávají
uzavřeny z důvodu přípravy nové stálé expozice vánočních ozdob
s názvem Svět zázraků (anglicky World of Wonders neboli WoW),
autorem návrhu je známý designér Jakub Berdych.
Skleněná přístavba se pyšní prestižním titulem Stavba roku 2020.
Odborná porota jej udělila za odvážné spojení přístavby ve tvaru krystalu se secesní budovou muzea, založené na kontrastu nové a historické
části stavby a současně respektující urbanistické poměry lokality. Dále
získala Cenu hejtmana v Soutěži Karla Hubáčka – Stavba roku Libereckého kraje 2021 za
komplexní a novátorské řešení
přístavby budovy a přilehlého
parku a za odvážnou a úspěšnou propagaci sklářské tematiky prostřednictvím originálního architektonického řešení.

S
Spolupořadatel
Junák – český skaut, středisko Jablonec nad Nisou, z. s.

Partneři
Česká obec sokolská – TJ SOKOL Jablonec n. Nisou
Dům česko-německého porozumění, o. p. s.
Katedra designu Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci
Městská galerie MY, z. s.
Městská knihovna v Jablonci nad Nisou, p. o.
Městské divadlo v Jablonci nad Nisou, o. p. s.
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Náboženská obec CČSH Jablonec nad Nisou
Starokatolická církev, farnost Jablonec nad Nisou
SUPŠ a VOŠ Jablonec nad Nisou, p. o.
Spolek PLAC, z. s.
Římskokatolická farnost, děkanství – Jablonec nad Nisou
G&B beads, s. r. o.
Akce probíhá za finanční podpory
statutárního města Jablonec nad Nisou

Program najdete na webových stránkách pořadatele: www.kulturajablonec.cz
a statutárního města Jablonec nad Nisou: www.mestojablonec.cz
Další informace podají organizátoři:
Věra Dobrovská – 775 585 062, dobrovska@kulturajablonec.cz

O Dnech evropského dědictví

sobota / 11. 9. 2021 / 9 –17 hodin
www.kulturajablonec.cz
Změna programu vyhrazena!
Sledujte informace na webu www.kulturajablonec.cz.
Akce se koná pouze v souladu s aktuálními opatřeními.
Vstup do naplnění dané kapacity.
Návštěvníci jsou povinni dodržovat hygienická opatření. Děkujeme Vám.

Památky pro všechny

p ro g ra m

ny evropského dědictví (European Heritage Days, dále EHD)
každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch,
které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Téma letošního ročníku
zní „Společné dědictví, společné hodnoty“. Dny evropského dědictví
jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou
a výchovnou akcí, mezi jejichž hlavní cíle můžeme zařadit zlepšování
informovanosti o jiných kulturách, ochranu kulturního dědictví v nejširším slova smyslu a respektování všech kultur bez ohledu na jejich
rozšíření. EHD jsou v České republice organizovány Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Viz: http://www.historickasidla.cz/

D

Zpřístupněné památkové objekty

Muzeum výroby korálků
Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Otevřeno 9.00–17.00 (pokud není uvedeno jinak)

1 Kostel sv. Anny, Kostelní ulice
Výstava „GENERACE S.V.U. Mánes“ – obrazy, sochy a další díla související s historií a současností Spolku výtvarných umělců Mánes. Nutné
rezervovat si vstupenku na webových stránkách evstupenka.cz nebo
na www.kulturajablonec.cz.
2 Dům Jany a Josefa V. Scheybalových, Kostelní ulice
Otevřeno:
• Turistické informační centrum
• Památník Jany a Josefa V. Scheybalových
• Městská galerie MY
Výstava „Vítězové bílé stopy“ věnovaná běžeckému lyžování v Libereckém kraji (přízemí a podkroví domu).
Výstava „Architektura pro horské město“ – ke 150. výročí narození
jabloneckých architektů Josefa Zascheho a Roberta Hemmricha.
Od 17.00 komentovaná prohlídka (Městská galerie MY v 1. patře domu).

Dům česko-německého
porozumění
Střední uměleckoprůmyslová škola
Městské divadlo

Zpřístupnění stálých expozic muzea – NEKONEČNÝ PŘÍBĚH BIŽUTERIE
a ČAROVNÁ ZAHRADA – ČESKÉ SKLO SEDMI STOLETÍ.
Skleněná přístavba otevřena.

5 Nová radnice, Mírové náměstí
Zpřístupněno:
• Radniční věž
• Obřadní síň, předsálí, salonek
• Sekretariát a pracovna primátora, zasedací místnost, vystaveny
městské insignie, pamětní medaile, pamětní knihy i šaty města
• Páternoster v provozu
V radniční věži k vidění drobná expozice „Hemmrichovy krásky“ s modelem Černé studnice a informacemi o 4 rozhlednách navržených architektem.

6 Kino Radnice, Mírové náměstí
Otevřeno 9.00–14.00
Prohlídka prostor s průvodcem (každou hodinu od 9.00 do 13.00 hodin). Ukázka promítací kabiny a techniky. K rozebrání plakáty filmů.
Od 14.30 dětské představení dle programu.

7 Střední uměleckoprůmyslová škola, Horní náměstí
Prohlídka prostor školy (vstup ze dvora – průchodem z Kubálkovy ulice), zpřístupněny dílny a ateliéry školy. K vidění výstava klauzurních
prací studentů oboru Grafický design v galerii Dvorek, historické stroje, vybavení ryteckých dílen. Exhibiční ražba v prostorách SUPŠ a VOŠ
pro návštěvníky.

Kaplička
sv. Anny

Kino Radnice

Galerie N
Dům Jany a Josefa
V. Scheybalových

Městská knihovna

Kostel Nejsvětější
Trojice ve Mšeně

Kantorova vila

Nová radnice

Kostel Povýšení sv. Kříže

Kostel Dr. Farského

8 Kostel Dr. Farského, náměstí Dr. Farského

3 Městská knihovna, Dolní náměstí
Otevřeno 9.00–16.30
Zpřístupněno oddělení pro děti a mládež – možnost prvoregistrací
zdarma. Audiovizuální sál – během dopoledne promítán film „Jablonec
nad Nisou a okolí v letech 1356 až 1945“, od 13.00 přednáška Lenky
Klimentové „Proč je Česká mincovna právě v Jablonci nad Nisou“.
4 Muzeum skla a bižuterie, ulice U Muzea

Kostel Seslání
Ducha svatého

Kostel sv. Anny

Muzeum skla
a bižuterie

9 Městské divadlo, Liberecká ulice
Otevřeno 14.00–17.00
Komentované prohlídky kabiny zvukaře a osvětlovače, jeviště a šatny
herců. Od 19.00 představení Poprask na laguně – Divadelní spolek
Lázně Toušeň.

Sokolovna

10 Galerie N, Jehlářská 14 (u divadla)
Prohlídka prostor. K vidění výstava „Skloletí“ k výročí založení Sklářské školy v Železném Brodě.

Jízdní řád historického autobusu
Po celý den bude městem projíždět historický autobus, který bude propojovat otevřené
památkové objekty a jednotlivá zastavení poznávací trasy.
Kostel sv. Anny
Dolní náměstí (Knihovna + MSaB)
Kostel Povýšení sv. Kříže
Jablonecké Paseky
U Přehrady (Kantorova vila)
Mšeno, kaplička sv. Anny
Mšeno, škola
Muzeum výroby korálků G&B beads
Rýnovice, Kostel Seslání Ducha svat.
Rýnovice, Dům čs.-něm. porozumění
Mšeno, škola
Mšeno, kaplička sv. Anny
Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
ul. 28. října (Divadlo + Galerie N)
Liberecká
Lázně (Sokolovna)
Kostel sv. Anny

Zpřístupněna loď kostela a přilehlé kolumbárium, prohlídky s průvodcem. Atmosféru kostela podbarví živá varhanní hudba.
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11 Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Horní náměstí
Zpřístupněn interiér kostela.

12 Kaplička sv. Anny, ulice Palackého
K nahlédnutí interiér kapličky.

13 Kostel Nejsvětější Trojice ve Mšeně, ulice U Kostela
Zpřístupněn interiér kostela.

14 Kostel Povýšení sv. Kříže, nám. B. Němcové
Zpřístupněn interiér kostela.

15 Kostel Seslání Ducha svatého, ulice Pod Vodárnou
Zpřístupněn interiér kostela.

16 Dům česko-německého porozumění,
ulice Československé armády
Zpřístupněn celý dům, výstava Regionální architektura v modelech.
Dopoledne korálkový workshop. Po celý den skákací hrad, modelářská
dílna, dobové občerstvení. Od 14.00 přednáška Jaroslava Zemana
(NPÚ) „Ein Volk, ein Reich, eine Architektur“ o nacistické architektuře na Liberecku a Jablonecku. Od 15.00 Divadlo jednoho Edy zahraje
pohádku „Jak sloni k chobotu přišli“.

17 Sokolovna, Tyršovy sady
Prohlídka prostor „od suterénu až po věž“, tělocvičná herna, gymnastický sál. Akce „Zažít město jinak“ – oživení Fügnerovy ulice před sokolovnou (Lapače snů od Artyšok, prodej občerstvení, pouliční hudba,
badminton). Od 11.00 loutkové divadlo. Od 17.00 vernisáž maturitních prací studentů SUPŠ.
18 Kantorova vila, ulice Palackého
Komentované prohlídky pro skupinky 15 osob v každou celou hodinu
od 9.00 do 16.00. Nutné rezervovat si vstupenku na evstupenka.cz
nebo na www.kulturajablonec.cz.
19 Muzeum výroby korálků, G&B beads, Janovská ulice
Zpřístupnění nových expozic, připraveny workshopy pro děti, komentované prohlídky. Od 10.00 do 15.00 hodin každou hodinu pak přednášky a kostýmové prohlídky – více na www.muzeumkoralku.cz.

Časový harmonogram
9.00

otevření památkových objektů

9.00 –16.30 poznávací rodinná trasa s úkoly
10.00–11.00 komentovaná procházka po umění ve veřejném
prostoru. Jan Picko (spolek PLAC) vás provede po uměleckých objektech z 60. až 80. let minulého století v širším centru Jablonce nad Nisou. Sraz před obchodním
domem Central u plastiky Žena s nákupem.
16.30

uzavření stanovišť poznávací trasy (odměny v cíli
lze vyzvedávat až do 17.00 hodin)

17.00

uzavření památkových objektů

9.00–16.30 Rodinná poznávací trasa
Co je štěstí? A můžou mít štěstí i památky? Letošní putování po jabloneckých památkách v rámci rodinné úkolové trasy zavede návštěvníky do těch památek, které štěstí měly a díky němu můžeme obdivovat nejen jejich architekturu, ale i zajímavé příběhy. Ke štěstí je ještě většinou potřeba spousta dalších věcí, aby všechno dopadlo jak
má, ale to už nebudeme prozrazovat.
Kdo se bude chtít pobavit a něco dozvědět, toho čeká pět stanovišť s úkoly. Cíl s odměnou pro ty, kteří absolvují alespoň čtyři z nich,
najdete na radnici. Putování za štěstím je možné začít kdekoli, na prvním zvoleném stanovišti si každý vyzvedne pracovní list s podrobným
popisem úkolů a ten pak vyplněný odevzdá v cíli. Stanoviště se uzavírají v 16.30 hodin, odměnu v cíli je možné vyzvedávat do 17 hodin.
Stanoviště trasy

• Dům Jany a Josefa V. Scheybalových
• Muzeum skla a bižuterie
• Městská knihovna
• Sokolovna
• Dům česko-německého porozumění
• Cíl: Nová radnice

