Křehká krása vyzdvihne slávu bižuterie na Jablonecku
23.7.2013, Právo
Desítky let patřil bižuterní průmysl k tahounům pracovního trhu na Jablonecku. Že tato tradice
neskončila, naopak čile rozkvétá, by měla ukázat čtyřdenní mezinárodní výstava Křehká krása 2013,
která začne 8. srpna v areálu Eurocentra v Jablonci nad Nisou.
„Posledních deset let slyšíme o našem oboru samé negativní zprávy, ale to dávno neodpovídá
pravdě,“ upozornil Pavel Kopáček, předseda pořádajícího Svazu výrobců skla a bižuterie. On sám se
v oboru pohybuje už čtyři desítky let, má tedy srovnání.
„Na Jablonecku dnes působí okolo stovky prosperujících bižuterních firem. Třicet z nich se
výstavy aktivně zúčastní a představí produkci, další zhruba patnáctka předvede rozmanité sklářské a
bižuterní řemeslné techniky v rámci tvůrčích dílen,“ pokračoval Kopáček.
K největším atrakcím by měly patřit sklářské pece, jedna pro výrobu foukaného skla, druhá pro
předvádění tradičního mačkání skleněných kamenů z rozžhavených sklářských tyčí. Kreativní dílny
zájemce podrobně a zejména názorně seznámí se sklářskými a bižuterními technikami, které se
dodnes v regionu zachovaly. Některé z nich si budou moci sami vyzkoušet. Například podmalbu na
sklo nebo sestavení šperku podle vlastního návrhu.
Součástí doprovodného programu budou módní přehlídky, hudební vystoupení, výstava 15
sklářských výtvarníků, ale i kulinářské poklady regionální kuchyně z české i polské strany Jizerských
hor. Mezinárodní rozměr totiž výstavě dodává i účast partnerů z Polska.
Pořadatelé věří, že výstava přiláká na čtyři tisíce návštěvníků. „To by bylo o 60 až 70 procent
víc, než navštívilo loňskou výstavu, pořádanou Libereckým krajem. Právě ta nás přivedla na myšlenku
uspořádat obdobnou akci každoročně,“ připomněl zrod projektu Kopáček. Navazují však i na slavné
výstavy, které zejména v 60. letech minulého století přilákaly do Jablonce tisíce lidí z celé republiky.
Projekt získal podporu vedení Libereckého kraje nejen proto, že vychází z loňské krajské
kampaně. „Bižuterní průmysl, sklářství a na Turnovsku šperkařství, to jsou tři výjimečné fenomény
našeho regionu. Je to naše bohatství, které je nutné dále rozvíjet,“ míní náměstkyně hejtmana Hana
Maierová (SLK).
Foto popis| Pavel Kopáček stojí v čele Svazu výrobců skla a bižuterie, jenž výstavu Křehká krása
pořádá.
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