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Na  začátku října se v  Novém Boru, Kame-
nickém Šenově a  okolí konal již dvanáctý 
ročník Mezinárodního sklářského sympo-
zia IGS. Akce je to výjimečná z různých dů-
vodů. Jistě mezi ně patří vysoká koncentrace 
českých i zahraničních výtvarných umělců: 
letos jich do kraje s nepřerušenou sklářskou 
tradicí trvající šest set let dle pořadatelů 
zavítalo 70 z  22 zemí světa. Zdůraznit je 
nutné organickou spolupráci při přípravách 
IGS mezi veřejným a soukromým sektorem 

– městem a privátními firmami – a nezbývá 
než smeknout před nasazením a nadšením 
konkrétních lidí, kteří se na podobě a prů-
běhu sympozia podílejí.
IGS zdaleka není jen přehlídkou zvučných 
jmen ze světa umění. Je také místem setká-
vání výtvarníků, řemeslníků, obchodníků 
i  teoretiků, kteří se zde mohou poznávat, 
diskutovat – prostě „být spolu“. Jednou 
za tři roky tak sympozium připomene celé-
mu sklářskému světu, že je na planetě stále 
jedna malá země uprostřed Evropy, kde lze 
z této matérie vyrobit cokoliv. A to je úžas-
ná služba nejen sklárnám na Novoborsku, 
ale v celé České republice.
Jistě, velké a malé firmy také otevřou své 
prostory veřejnosti, kde umělci tvoří, ale 

– ruku na  srdce – kolik z  nich je veřejně 
známými osobnostmi? Většinou ti, kte-
ří se sklem nemají vůbec nic společného 
a na IGS zažívají svoje „poprvé“ – jako na-
příklad režisér Juraj Jakubisko. Kdyby se 
provozy otevřely jen tak, aby lidé mohli vi-
dět skláře při práci, jsem přesvědčen, že by 
přišli také. Dívat se na řemeslo táhne.
Dvanácté IGS skončilo, skleněná díla stvo-
řená umělci v  místních hutích a  studiích 
za pomoci místních řemeslníků je ale mož-
né spatřit až do 28. února 2016 v novobor-
ském Sklářském muzeu. Otevřeno je též 
o celé patro zvýšené Ajeto Art Glass Muse-
um s  novou expozicí děl zhotovených při 
minulých ročnících sympozia. Zapůjčeny 
jsou z  Centra sklářského umění na  Sáza-
vě, kde je vůbec největší stálá expozice IGS 
v zemi. A nic z toho by si žádný milovník 
skla neměl nechat ujít.

Skláři a keramici, prosím,
podporujte svůj časopis.

PhDr. Petr Nový
Šéfredaktor
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