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Poutavá výstava BIG BEAD otevírá 
galerii moderního umění Nisa Factory 

 
V místě zrodu nové galerie, vznikaly během více než roku obrazy, sochy, instalace a 

objekty, které narážejí na témata protikladů, rovnováhy, migrace či lehkosti točené 

zmrzliny. Na počátku byla idea Zuzany Slámové, majitelky úspěšné společnosti na 

výrobu skleněných perlí v Jablonci and Nisou, o propojení zdánlivě nesouvisející 

sklářské výroby s moderním uměním.Tak vznikla právě otevíraná galerie Nisa Factory. 

 

Galerie se nachází v centru všeho dění v areálu sklářské firmy GB beads v nově 

zrekonstuovaných prostorech. Svou jedinečností láká návštěvníky k rozkrytí nejhlubších 

emocí i nejlehčích nápadů tohoto světa, které chtějí být objeveny. K tomu láká i 

připravovaná výstava BIG BEAD, která slavnostně zahájí chod galerie 18.3.2022. 

„Ústředním motivem výstavy jsou korálky a sklo jako původní surovina, vzájemně  propojené 

s dalšími materiály ve zdánlivě neslučitelném kontextu” říká Zuzana Slámová majitelka 

galerie a mecenáška umění. 

Jablonec nad Nisou – Korálky. Tak malé, a přesto dobyly svět. Kousek skla zpracovaný 

k dokonalosti. V areálu původní textilní továrny, nyní s prosperující sklářskou a bižuterní 

výrobou, je najdete rozeseté doslova všude. A nejen je – na půdách a ve skladech objevíte i 

dřevěné nástroje, krabice, nábytek… Pro někoho nepotřebné věci, pro SKUBB. doslova 

poklad. 

„Na jednu hromadu jsme snesli luxusní materiály, dokonale broušené sklo, pozlacené sošky, 

skleněné tyče, korále, části původní technologie, ale i beton nebo štuky, se kterými se 

pracovalo během rekonstrukce,“ popisuje Jakub Neufuss a Jan Salanský. 

Výsledná díla odrážejí provokativní dialog mezi různými materiály, které umělci spojují a 

dokončují tu promyšlenými, jinde spontánními, vždy ale nečekanými postupy. Reagují na 

skutečnosti dnešní doby i místa svého vzniku a hravým až surrealistickým způsobem 

poukazují na kolotoč světa. 

Výstavou BIG BEAD v Nisa Factory se tedy zároveň otevírá nová galerie moderního umění, 

dosud největší v severních Čechách. 

Slavnostní otevření galerie a vernisáž výstavy je 18.3.2022 v 18 hodin. 
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Nisa Factory 

 
V areálu bývalé Herzigovy textilní továrny v Jablonci nad Nisou vzniká nové centrum pro 

současné umění, hudbu, vědu a technologie. Nisa Factory je místem pro setkávání lidí, 

prostorem pro sdílení názorů a zkušeností a vedení otevřeného dialogu. Chloubou celého 

komplexu je nádherný prostor bývalé přádelny, která byla přestavěna na galerijní prostor. 

Během rozsáhlé rekonstrukce byly odhaleny původní trámy podpírající strop – nejdelší z 

nich měří impozantních 18 metrů. Zahájením výstavy Big Bead  18. března 2022 se tak na 

ploše 600 m2 zároveň otevře dosud největší galerie moderního umění na severu Čech. 

 

Nisa Factory se nachází v krásné přírodě na úpatí Jizerských hor, necelých šest kilometrů 

od horské obce Bedřichov a lyžaři vyhledávané Jizerské magistrály. Areálem továrny 

protéká Bílá Nisa, která pramení v nedaleké přírodní rezervaci Klikvová louka.  Fungování 

továrny bylo odjakživa úzce spjato s divokou přírodou kolem. Vodní proud Bílé Nisy zprvu 

plnil funkci pohonné síly pro tovární provoz, V dnešní době je také symbolem, který 

připomíná historii a tradici sklářského řemesla. 

 

Nisa Factory dnes nabízí místním i turistům, jednotlivcům i rodinám nejen nový galerijní 

prostor, ale také kreativní dílny, muzeum výroby jabloneckých korálků a bižuterie, exkurze 

do jednotlivých provozů G&B beads včetně prodejny s širokým sortimentem skleněných 

mačkaných, broušených, ohněm leštěných, vinutých perlí  a bižuterie z vlastní produkce. 

 

 

Kontakt: 

Zuzana Slámová – Nisa Factory 

Janovská 132/39, Jablonec nad Nisou 

Tel.: +420 602 421 054 

E-mail: info@nisafactory.cz 
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