Skláři představí křehkou krásu
14.5.2013, Krkonošský deník, Český ráj - východní Čechy
Jablonec nad Nisou – Výrobci skla a bižuterie už v těchto dnech připravují na léto velkou výstavu pod
názvem Křehká krása 2013, která představí produkci nejen místních sklářských a bižuterních firem,
ale i podniky ze sousedního Polska.
„Budou ji doprovázet ukázky vybraných technik zpracování skla a bižuterie, módní přehlídky a
kulturní program,“ informovala Milada Valečková z Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.
Výstava Křehká krása navazuje na tradici velkých bižuterních výstav, které se v Jablonci nad Nisou
konaly ještě před sametovou revolucí. Jejím cílem je ukázat, že navzdory krizi, levné asijské
konkurenci i rozpadu někdejšího bižuterního uskupení Jablonex, jablonecká bižuterie žije a má
budoucnost. Úspěšný byl už loňský nultý ročník, který uspořádal Liberecký kraj v rámci mediální
kampaně na podporu cestovního ruchu – Křehká krása, vybroušená chuť. Na jablonecké výstaviště
přilákala akce tisíce lidí.
Letos je hlavním pořadatelem Svaz výrobců skla a bižuterie a na přípravě spolupracuje s
partnery z polského okresu Jelení Hora. Svou produkci představí ve stáncích téměř čtyři desítky firem.
Každý den se uskuteční prezentace několika technik práce se sklem, bižuterií, ale také keramikou.
„Návštěvníci se mohou těšit na foukání skla, mačkání skleněných kamenů, broušení, rytí a
malování skla, předvádění techniky podmalby na skle, výrobu foukaných figurek nebo černé bižuterie,“
řekl předseda představenstva pořadatelského svazu Pavel Kopáček. Výstava se uskuteční v
Eurocentru ve dnech od 8. do 11. srpna. Malý sál Eurocentra bude patřit současným sklářským
výtvarníkům, v amfiteátru výstaviště se zase budou podle Pavla Kopáčka střídat hudební a divadelní
představení umělců z české i polské strany Jizerských hor.
„Na přehlídkovém molu uvidíte krásné dívky v oděvních a bižuterních kreacích ze svazové
módní přehlídky Made in Jablonec 2013,“ dodal Pavel Kopáček.
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