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Sklo a bižuterie patřily od nepaměti k ikonám, které se staly produktem své země a proslavily 
zručnost českých sklářských mistrů po celém světě. V době od 3. 6. do 28. 8. 2016 se bude 
v Toskánském paláci v Praze na ploše téměř 1000m2 konat jedinečná a v České republice největší 
souborná VÝSTAVA SKLA A SKLENĚNÉ BIŽUTERIE „CONCERTO GLASSICO“ pořádaná spolkem 
ČESKÉ UMĚNÍ SKLA ve spolupráci s hlavními partnery, kterými jsou Ministerstvo zahraničních 
věcí ČR, Magistrát hl. města Prahy a Nadace ČEZ. 

Výstava CONCERTO GLASSICO – ČESKÉ UMĚNÍ SKLA je nejrozsáhlejší prezentací českého 
sklářského a bižuterního průmyslu. Účastní se jí přední sklářské a bižuterní firmy, sklářské školy a 
výtvarníci. Součástí výstavy bude předvádění živé sklářské práce – foukání skla u sklářské pece, rytí 
a broušení skla, foukání skleněných figurek, vinutí lampových perlí, malování vánočních ozdob, 
nebo výroba Tiffany vitráží. Návštěvníci si vyzkoušejí svou zručnost a fantazii v kreativní dílně pod 
dohledem odborníků nebo si zahrají na „skleněnou muziku“ Vetrachord. V široké nabídce poučení 
a zábavy budou pro návštěvníky připraveny také interaktivní audiovizuální programy. V prodejně 
výstavy si návštěvníci budou moci vybrat z široké nabídky skla a skleněné bižuterie. Pro 
organizované návštěvy škol, dětí, seniorů a zahraničních návštěvníků jsou připraveny 
komentované prohlídky. Výstava CONCERTO GLASSICO se uskutečnila poprvé v roce 2014 a na 
základě jejího úspěchu se z ní stalo pravidelné bienále. Pro rok 2016 je v rámci výstavy připravena 
nová témata jako je například pocta českých sklářů Karlu IV. a sedmistému výročí jeho narození a 
výstava fotografií „Skleněné rozhovory“ Miroslava Vojtěchovského, fotografické setkání 
s osobnostmi českého sklářství, které svým myšlením, souborem vlastností, jednáním a výsledky 
své práce ovlivnily vývoj sklářského umění a přispěly k osobitosti a vysoké úrovni českého 
sklářství. 
 Díky záštitě prezidenta ČR, Ministerstva zahraničních věcí ČR ,díky významné podpoře hlavních 
partnerů výstavy Magistrátu hl. města Prahy, Nadace ČEZ, MZV ČR a díky spolupráci dalších 
institucí jako MK ČR, Raiffeisen bank, agentura CzechTourism, Městská část Praha 1 nebo Ústecký 
kraj, se CONCERTO GLASSICO stane na dobu 3 měsíců jednou z nejvýznamnějších společenských a 
kulturních událostí roku 2016 v Praze a celé ČR. Vstup na výstavu je volný.  

KONTAKT: 
České umění skla 
Busines Centrum Klamovka 155/113 
Praha 5 
www.czechartofglass.com 
 
Mgr. Jiří Říha, riha@czechartofglass.com, TEL.: 602414764                              
Ing. Ladislav Kopecký, kopecky@czechartofglass.com, TEL: 602339302 

sekretariat@czechartofglass.com 

 


