
Sklářské sympozium
Sklo z různých úhlů
20.–21. 9. 2013
Míčovna, Pražský hrad
Sklárna AJETO, Lindava
Galerie Libenský-Brychtová, Železný Brod

Toto symposium nabízí široké veřejnosti možnost seznámit se 
s předními mezinárodními a českými odborníky v oblasti skla, 
vyzkoušet si foukání skla během komentované prohlídky sklárny 
a navštívit jedinečnou galerii předních sklářských výtvarníků.

Pořádá Pražská galerie českého skla

Partneři

Cena za první den; přednášky 20. 9. 2013 – 400 Kč
Cena za druhý den (včetně dopravy); exkurze 21. 9. 2013 – 600 Kč
Cena za oba dny 900 Kč
Děti do 10 let zdarma

Hlásit se můžete do 18. 9. 2013 
na email e.dryjova@praguegallery.com
více informací na www.prazskagalerie.cz



Umělecké sklo – teorie a praxe
 Přednášková část, datum: 20. 9. 2013
 Místo: Míčovna, Pražský hrad
 Moderuje Milan Hlaveš

—09.30  zahájení 
—09.35  Mgr. Oldřich Palata (CZ) je historik umění 

a kurátor. Vystudoval obory dějiny umění 
a estetika na Filozofické fakultě Univerzity 
Karlovy v Praze. Od roku 1971 je zaměst-
nán v Severočeském muzeu, počínaje 
rokem 1975 jako vedoucí historik umění 
a současně umělecký historik pro textilní 
obory, sklo, keramiku a porcelán. Rozsáhlá 
je jeho činnost publikační. 

—10.05  Douglas Heller (US) je od roku 1973 
spolumajitel a ředitel Galerie Heller (New 
York). Zorganizoval stovky skupinových 
a sólových výstav, včetně výstavy Glass 
America 1978 v Lever House v New Yorku. 
Organizoval také Prague Glass Prize, první 
velkou výstavu českého ateliérového 
skla vyrobeného po „sametové revoluci“ 
v  České republice.

—10.35  pauza
—10.45  Prof. Sylva Petrová (CZ) je mezinárodně 

uznávaná kurátorka, vědecká pracovnice, 
publicistka a vysokoškolská pedagožka, 
znalkyně soudobého uměleckého skla. 
Emeritní profesorka Univerzity v Sunder-
landu ve Velké Británii, kde působila do 
roku 2012. Během své 36leté praxe v oboru 
napsala 7 samostatných knih, a publikovala 
na sto článků v odborných periodikách.

—11.15  Martin Janecký (CZ) je český sklářský 
umělec působící ve Spojených státech. 
Je odborníkem na techniku foukání a tva-
rování skla. Jeho specializací je sklářská 
sochařina. Účastní se pravidelně sklářských 

symposií v Corning Museum of Glass. 
V USA vyučuje na vybraných školách jako 
jsou Penland School of Crafts, Tacoma Mu-
seum of Glass a Pilchuck Glass School.

—11.50  James Baker (US) je v současné době 
výkonným ředitelem sklářské školy Pil-
chuck v Seattlu. Donedávna působil jako 
prezident Maine College of Art v Portlan-
du. Předtím byl výkonným ředitelem An-
derson Ranch Arts Center v Coloradu. Na 
národní úrovni se angažoval v správních 
radách a např. nominačního výboru pro 
společnost Glass Art Society. 

—12.20  pauza 
—14.30  Mgr. Milan Hlaveš, Ph.D. (CZ) je vedoucí 

sbírky skla, keramiky a porcelánu Umělec-
koprůmyslového musea v Praze. Působil 
v Národním technickém muzeu v Praze 
a v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad 
Nisou. Autor a spoluautor více než čtyř de-
sítek výstav, bezpočtu článků do odborných 
časopisů a člen mnoha soutěžních komisí. 

—15.00  Dr. Sven Hauschke (DE) je ředitelem Ev-
ropského muzeum moderního skla a kurá-
torem uměleckých děl Kunstsammlungen 
der Veste Coburg. Byl kurátorem různých 
výstav moderního skla a organizátorem 
seminářů s mezinárodními umělci. Byl 
komisař v European Glass Context 2012 
za Německo.

—16.00  pauza
—16.10  Angela van der Burght (NL) je partner 

Fenestra Ateliers, průmyslová designérka, 
pedagožka umění a autorka článků, katalo-
gů a osnov pro vzdělávání o skle a umění, 
nezávislá kurátorka a konzultantka. Praco-
vala jako šéfredaktorka Glasbulletin, This 
Side Up! a Fjoezzz. Nyní je šéfredaktorkou 
internetového časopisu Glass is more!

Cesty skla 
 Praktická část, Datum: 21. 9. 2013
  Místo: Sklárna AJETO, Lindava; 

Galerie Libenský-Brychtová, Železný Brod

—08.30  sraz parkoviště naproti budově Hlavního 
nádraží, Praha, Wilsonova ulice

—09.00  odjezd směr Lindava – sklárna AJETO
—11.00  přivítání ve Sklářské krčmě; krátký proslov 

o historii a současnosti sklárny
—11.30  exkurze ve velké sklárně (huť, brusírna, 

formárna, míchárna nového skla, vzorkov-
na, archiv)

—12.00  možnost oběda ve Sklářské krčmě
—13.00  možnost foukání skla na malé pícce 

v  Krčmě (děti do 10 let zdarma)
—13.30  odjezd z Lindavy do Železného brodu
—14.30  příjezd do Železného brodu; 

 Galerie  Libenský-Brychtová 
soukromá prohlídka Galerie 

—15.30  odjezd směr Praha 
předpokládaná příjezd 17.00
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