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CONCERTO GLASSICO 2016 | THE CZECH ART OF GLASS

Dosud nejvýznamnějším nástrojem prezentace spolku ČESKÉ UMĚNÍ SKLA se stala výstava CONCERTO GLASSICO. Výstava CON-
CERTO GLASSICO je nejrozsáhlejší prezentací českého sklářského a bižuterního průmyslu. Účastní se jí přední sklářské a bižu-
terní firmy, sklářské školy a výtvarníci. Výstava ukazuje v čem spočívá jedinečnost českého skla, jaké jsou techniky jeho zpracování, 
jaký význam má pro budoucnost tohoto odvětví sklářské školství. Součástí výstavy je 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 mohou vyzkoušet svou zručnost a fantazii v kreativní dílně pod dohledem odborníků nebo si zahrát na „skleněnou 
muziku“ Vetrachord. V široké nabídce poučení a zábavy jsou pro návštěvníky připraveny také interaktivní audiovizuální programy.

Výstava se uskutečnila poprvé v září 2014 po dobu jednoho měsíce v nádherném barokním Toskánském paláci, na Hradčanském ná-
městí v Praze. Výstavu navštívily tisíce návštěvníků a obchodních partnerů z České republiky i ze zahraničí. Nadšené ohlasy návštěvníků 
vedly k rozhodnutí pořádat výstavu CONCERTO GLASSICO v pravidelných dvouletých intervalech opět s podporou státních institucí 
a korporátních partnerů. (MZV, MPO, MK, MMŠT, Czechtourism a další) v Toskánském paláci v Praze. Příští bienále se uskuteční 
v roce 2016, tentokráte již po dobu 2 měsíců, od 3. 6. do 31.7. 2016 a je pro ni připravena celá řady nových témat jako je napří-
klad pocta českých sklářů Karlu IV. a sedmistému výročí jeho narození. Díky záštitě prezidenta ČR, významné podpoře Magistrátu 
hl. města Prahy, Ministerstva zahraničních věcí ČR a dalších státních institucí se Concerto Glassico stane na dobu 2 měsíců jednou 
z nejvýznamnějších událostí roku 2016 v Praze a celé ČR. Výstava se uskuteční na ploše téměř 900m2 a bude opět nejvýznamnější 
soubornou výstavou českého skla a sklářství v České republice. Pro výstavu v Toskánském paláci budou vyčleněny následující prostory 
paláce s atraktivní obsahovou náplní.

Barokní konírna Toskánského paláce
Prezentace skláren, AV interqaktivní programy 
Expozice – pocta Karlu IV. s reminiscencí „České sklo v době vlády Karla IV.“ Vitrína s replikami středověkého skla. Vitráž a díla sklář-
ských výtvarníků na téma Karel IV.

Nádvoří Toskánského paláce
Vetrachord - skleněné muzika, Palisáda z dřevěných forem doplněná základním sklářským nářadím – sklářská píšťala, kleště atd., před 
palisádou díla českých výtvarnických osobností – pocta Karlu IV.
Paravany s texty o historii a současnosti českého sklářství, válce se sklářským pískem a polotovary (Bomma, Czevitrum – prezentace 
sklářských surovin)
Tvůrčí dílny ukázky živé sklářské práce se zapojením návštěvníků (vitrážky, figurky, práce nad kahanem, sklářská pec, rytí a broušení 
skla, vánoční ozdoby atd.) a víkendové prezentace sklářů (zajišťuje Svaz výrobců skla a bižuterie a další subjekty), Vitráž SKLOARTU 
(Karel IV. a jeho doba)
Skleněné objekty a prostorové kompozice.

Sál Jana Masaryka
Prezentace sklářských škol, Výstava fotografií Prof. Miroslava Vojtěchovského SKLENĚNÉ ROZHOVORY: fotografické setkání s osob-
nostmi 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

Pro více informací kontaktujte:
Mgr. Jiří Říha, předseda sdružení ČUS     Ing. Ladislav Kopecký, autor projektu Concerto Glassico
riha@czechartofglass.com                        kopecky@czechartofglass.com
gsm: 602 414 764    gsm: 602 339 302
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