Tři století umí brousit bižuterní kameny
28.6.2013, Českolipský deník
Imitace drahokamů a polodrahokamů položila základ světoznámé jablonecké bižuterii
Jablonec n. N. – Unikátní kusy kamenů, z nichž nejstarší pocházejí z roku 1820,dva a půl tisíce
exponátů, autorské šperky, jedinečné výbrusy. Tak ucelený přehled o šíři jabloneckého bižuterního
průmyslu naposledy prezentovali před více než sto lety. Jablonecké Muzeum skla a bižuterie ve
čtvrtek zpřístupnilo výstavu Skleněná kouzla – Preciosa.
„Touha lidí se zdobit je věčná. Tři industrie tu máme od nepaměti: výroba zbraní, nástrojů a
ozdob,“ připomenul Stanislav Kadlec, marketingový ředitel Preciosy s tím, že výstava předkládá průřez
tím, co produkují už 65 let. Podle kurátora Petra Nového výstava ukazuje, že bižuterie tu byla, je a
stále bude i přes atak asijské produkce.
Výjimečná je i produkce výstavy. „Není chronologická,“ doplnil kurátor. A nejen to. Jiný prostor
dostaly samy vitríny a scénografie svěže dýchá. „Věděli jsme už dopředu, že musíme prostor hodně
změnit,“ konstatoval Martin Pouzar, jako spoluautor části výstavy, ze studia Pentimenti. Vize je jedna
věc, ale provedení věc druhá. Nepřipadly totiž v úvahu jakékoli stavební úpravy, které by narušily
zdivo interiéru.
Jak si s takovým oříškem výtvarníci poradili? Podívat se můžete až do 27. října, v době
prázdnin i v pondělí.
Výstavu začali připravovat přede dvěma lety. „Konkrétněji se na jejím obraze začalo pracovat
loni v září,“ uvedla ředitelka muzea Milada Valečková a kurátor doplnil, že jaké téma výstav chystají,
vědí minimálně pět let dopředu.
Ke stropu
Je-li řeč o historii i současné výrobě skleněných kamenů prezentované v přízemí budovy, je dobré
vzhlédnout i ke stropu. Na schodišti je zavěšen rozsvícený lustr z produkce Preciosy, další, hrající
barvami je přímo v expozici. Ostatně nejsou tyto dva jediné, ve vstupním foyer nad pokladnou visí
replika lustru z kostela sv. Anny.
A když už se budete postupně přesouvat po budově, podívejte se i z okna. V muzejním parku
odhalili skleněnou plastiku EX POST 58 výtvarníka Jaroslava Bejvla ml. „Věřím, že jsou Jablonečané
natolik kultivovaní, že nám skleněná plastika zůstane v parku na věky věků,“ poznamenala Valečková.
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