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IGS 2012 – XIth International Glass Symposium

XI. Mezinárodní sklářské symposium, Nový Bor 4.–7. 10. 2012

1982
Rok prvního ročníku Mezinárodního sklářského symposia, 
jehož tradice byla založena sklářskou společností Crystalex. 
Díky tomuto unikátnímu sklářskému setkání, které se od 
té doby opakuje každé tři roky, se do Nového Boru sjíždějí 
a společně s českými skláři pracují vůbec ti nejlepší domácí 
a zahraniční sklářští umělci, výtvarníci a designéři.

2012
Rok již jedenáctého ročníku IGS, za nímž vedle hlavního pořa-
datele, města Nový Bor, stojí novoborská sklářská škola, před-
ní sklářské fi rmy a subjekty z Nového Boru a jeho okolí. 
Cíl a poslání symposia jsou jasné a v dnešní době dokonce nalé-
havější než kdykoli předtím – vedle předních sklářských umělců 
z celého světa – představit zejména místní špičkové řemeslníky, 
foukače, brusiče, rytce, malíře a formaře a tím přirozeně i fi rmy, 
které je zaměstnávají, čímž udržují tradici a zároveň zajišťují 
budoucnost slavného fenoménu s názvem české sklo. 
Na letošním sklářském symposiu se podílejí přední fi rmy a sub-
jekty jak z Nového Boru, tak blízkého okolí, které do symposia 
investují nemalé fi nanční prostředky ze svých rozpočtů. Sklár-
ny pro umělce poskytují doslova plný výrobní servis, který jim 
zajišťuje komfort a dokonalé zázemí pro vytvoření novátor-
ských děl. Tato budou po skončení symposia vystavena v nově 
otevřených prostorech Sklářského muzea v Novém Boru.
IGS tak vytvoří příležitost pro hned několik premiér zároveň – 
vedle originálních uměleckých objektů budou odborné a široké 
veřejnosti představeny i nové části sklářského muzea a v nepo-
slední řadě také historie IGS, která bude přiblížena formou výsta-
vy velkoformátových fotografi í s názvem „Zrozeno v ohni“. 
Tato výstava pod širým nebem bude po celý červen ozdobou 
Hradčanského náměstí na Pražském hradě, kde v předstihu 
a navíc osobitým způsobem předznamená samotné symposi-

Rámcový program IGS
4. říjen 2012

10.00–22.00 Akreditace umělců
a hostů

Check point IGS
Sklářské muzeum,
nám. Míru 105

16.00–18.00 Přednášky, prezentace Aula VOŠ
Wolkerova 316

18.00 Sklářská show Huť Sklářské školy
Revoluční 500

19.00 Slavnostní zahájení IGS Městské divadlo
Revoluční 480

5. říjen 2012

6.00–14.00 Tvorba umělců
na hutích/dílnách

Pořadatelské sklárny
a fi rmy

10.00 Tisková konference Sklářské muzeum
nám. Míru 105

15.00–19.00 Přednášky, prezentace Aula VOŠ
Wolkerova 316

6. říjen 2012 

6.00–14.00 Tvorba umělců
na hutích/dílnách

Pořadatelské sklárny
a fi rmy

8.00–13.00 Den otevřených dveří Pořadatelské sklárny
a další fi rmy 

9.00–17.00 Veletrh ve dvoře Sklářské učiliště
Revoluční 500

15.00–19.00 Přednášky, prezentace Aula VOŠ
Wolkerova 316

20.00 Slavnostní večer IGS Sál Crystalex
B. Egermanna 634

7. říjen 2012 

11.00 Vernisáž výstavy výsled-
ků IGS a slavnostní ote-
vření přístavby muzea

Sklářské muzeum
nám. Míru 105

13.00 Zpřístupnění výstavy 
pro veřejnost

um a pozve širokou veřejnost k jeho návštěvě a zároveň i ná-
vštěvě Nového Boru. Výstava bude na dobu symposia, tedy 
v říjnu, přesunuta z Prahy právě do „města skla“, kde zůstane 
pak ještě celý měsíc. 
Vedle celé řady sponzorů a partnerů, kteří již smluvně po-
tvrdili spolupráci při organizaci IGS, je důležité vyzvednout 
Uměleckoprůmyslové museum v Praze, které se rozhodlo IGS 
podpořit tím, že se nejen stane jeho partnerem, ale zejména 
umožní a připraví výstavu výsledků symposia ve svých slav-
ných prostorech. Sem se výstava přesune po své novoborské 
premiéře a rozšíří tak řady diváků, kteří se budou moci potě-
šit uměním a společnou prací umělců a sklářů.
České sklo žije!


