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11. - 13. února 2021 na deseti místech  
v centru Jablonce vždy od 17.00 do 21.00

28

5

7



3. OBZOR (ŠViH)
KDE: park nad Knihkupectvím Serius
Instalace je inspirována výškovým profilem trasy 
závodu Jizerské 50. Vzniká tak světelný objekt, který  
je zároveň výsekem horského reliéfu. Samo to ale 
nepoběží... Stejně jako v závodu je nejdůležitější 
pohyb účastníka, i pro toto dílo je ho zapotřebí. Zve-
me vás, abyste svou silou a pomocí mechanického 
zařízení dílo rozsvítili.

6. BLUDNÍ LYŽAŘI (Bludné lyžařky)
KDE: park za kostelem sv. Anny, pod parkovištěm 
hotelu Zlatý lev, přejděte parkoviště do levého rohu 
Bludní lyžaři jsou ti, kteří během závodu opustí vy-
jetou stopu a vstoupí do hlubokých sněhů. Tápajíce 
v temných lesích si šlapou novou stopu. Bloudí, potí 
se, propadají panice, ale stále míří vpřed. Někteří v 
lesích zůstanou a stanou se součástí stromů.  
Koukněte...

2. KRAJINA SLOV (Oipooik)
KDE: schody od Eurocentra na autobusové nádraží
Poetická instalace umožňující divákovi tiše nakouk-
nout do fantaskního světa, kde ztracená slova hrají 
hlavní roli. V obraze krajiny autorka vzpomíná na 
svůj život v blízkosti temných a pro ni tak krásných 
Jizerskohorských lesů.

INSTALACE

7. STÍNY  
(Richard Loskot a studio UAII)
KDE: sledujte fasády jabloneckých dominant
Na dlouhých táhlých stráních Jizerských hor svítí 
zimní slunce nízko nad obzorem a protahuje stíny 
běžcům do několika metrových kreseb. Ty se staly 
námětem pro světelné projekce na fasády domů  
a štítů střech. Na vybraných místech se objeví tyto 
siluety, jako by se na střeše projížděl hrdina závodu. 

10. SKLENĚNÉ SPORTOVÁNÍ (Sokolovna)
KDE: přízemní okna Sokolovny, Fügnerova 5
Instalace v přízemních oknech jedinečně budovy 
Sokolovny propojuje dvě výrazné jablonecké oblasti. 
Sport a sklo. 

5. STOPY (SAON) 
KDE: výloha obchodu Grónská zem, Máchova 1
Site specific instalace vznikající přímo na místě bě-
hem příprav na Jizerskou 50. 

13. února od 19.00 sledujte stream talkshow divadla VOSTO5 Kupé Ve stopě.  
Sledujte facebookovou událost Jizerská 50 padesátkrát jinak - Kupé Ve stopě. 

4. DŘEVA NA LYŽÍCH  
(Musaši Entertaiment Company) 
KDE: výloha domu v ulici Soukenná 8
Dřevěný komix přímo z trati slavného závodu.
Namazat, vyčurat a start! Někdo připraven skvěle, 
někdo si umí poradit, někomu se musí pomoct. Ale 
hlavně že všichni jedou a jedou spolu!

1. HORA 
(Josef Koblic a Martina Koblic Walterová) 
KDE: z pravého boku Kostela Dr. Farského
Vrstevnice hory jako letokruhy stromů, jež rostou 
na úpatí. Hora má kosti, může být jako nebezpečné 
zvíře. Může být magická, být hlubinou. Nahlédněte 
dovnitř. 

8. 50ka v 60ti s 
(OBA Creators) 
KDE: fasáda Eurocentra směrem k Letní scéně
Celý rok se na ní čeká a pak uběhne rychleji, než 
Standa Řezáč. Jizerská 50 v jedné minutě.

9. KRYSTAL 
(Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou) 
KDE: fasáda muzea z ulice Lipanská
Netradiční světelnou instalací doplní Muzeum skla 
a bižuterie v Jablonci nad Nisou celou akci. Unikátní 
skleněná přístavba se vždy ve večerních hodinách 
rozsvítí v národních barvách. Zajímavá barevná 
kompozice rozsvítí nejen budovu, ale i exponáty 
výstavy Reflexe uvnitř budovy.


