Jablonec obnovuje tradici bižuterních výstav
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JABLONEC NAD NISOU - Zhruba 50 bižuterních firem vystavuje a představuje ode dneška v
jabloneckém Eurocentru křehké bižuterní zboží a technologie, kterými vzniká. Svým počinem chtějí
navázat na tradici významných mezinárodních bižuterních výstav z druhé poloviny minulého století.
Pavel Kopáček, předseda Svazu bižuterních výrobců, tvrdí, že výrobci prosperují. Foto: Petra
Laurin, 5plus2
"Ještě dnes bižuterní průmysl stále žije, a přesto všude kolem sebe vnímám jen negativní zprávy," říká
předseda Svazu výrobců skla a bižuterie Pavel Kopáček. Na Jablonecku stále působí asi stovka
prosperujících bižuterních a sklářských firem. Svaz jich sdružuje asi 60 a k tomu i sklářské a bižuterní
školy. Oživení někdejší jablonecké tradice je jen jednou z jejich společných aktivit. Výstavy v 70.
letech minulého století dokázaly přivést do města přes 365 000 návštěvníků z celého světa.
Čtyřdenní přehlídka nese název Křehká krása 2013 vychází z loňské kampaně Libereckého kraje na
podporu cestovního ruchu, jejíž motto bylo Křehká krása, vybroušená chuť. "Připravená je velká
kreativní dílna, kde si lidé z připravených polotovarů pod vedením zkušených vzorkařek mohou
zhotovit šperky podle svých představ”, doplňuje tajemnice svazu Irena Bulířová.
Například společnost AG Plus bude vystavovat štrasové polotovary, rondelky, kuličky a knoflíčky,které
se dají použít pro oživení kreativních návrhů bižuterie. "Lidé tu z nich mohou sami vytvořit šperky.
Jejich modely pak zveřejníme na webu," dodala za firmu Kateřina Březovská.
Sklářské pece v akci
Velkou atrakcí budou i dvě sklářské pece - jedna pro výrobu foukaného skla, druhá pro předvádění
tradičního mačkání skleněných bižuterních kamenů z rozžhavených sklářských tyčí. "Nebylo snadné
technicky zajistit, aby fungovaly," poznamenala ředitelka Muzea skla a bižuterie v Jablonci Milada
Valečková.
Muzeum je spolu se svazem pořadatelem výstavy. Asi třetinu z půlmilionu korun, které bude stát
nekomerční část přehlídky, převzala Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism. Dalším
partnerem je polský partnerský okres Jelení Hora. "Budeme tu prezentovat společné kulturní a
řemeslné tradice regionu," doplňuje zástupce okresu Wieslaw Dzierzba. Jablonecké firmy sklo a
bižuterii v Polsku již v minulosti opakovaně vystavovaly. Bude i pivo a delikatesy
Poláci mimo ukázky řemesel přivezou i polské pivo a krajové gurmánské delikatesy. Podílet se budou i
na doprovodné kulturní části programu, jehož součástí budou i módní přehlídky. Asi 30 stánků nabízí
zboží bižuterních firem.
Na přehlídce ale nebude zastoupené celé spektrum jabloneckých výrobců. Chybí třeba společnost
Šenýr, jejíž korunky zdobí české královny krásy. Aktivitám svazu sice fandí, ale termín výstavy se jí
nehodí. "Nevím, jestli by se nám to vyplatilo a něco to přineslo," řekla majitelka Olga Kopalová. Křehká
krása 2013 - techniky na výstavě
Lidová podmalba (Pavlína Jůnová)
Černá (jetová) bižuterie (Vladimír Svatoň)
Sklářská pec (Floriánova huť Častolovice u České Lípy)
Mačkářská pec (Petr Klamt)
Foukané figurky (Karel Sobotka)
Tažené sklo u kahanu (K. Parsi-Žďárská)
Zdobení vánočních ozdob (Jana Straková)
Pasířství (Střední škola řemesel a služeb Jablonec nad Nisou)
Výroba lampových perel (SUPŠ Železný Brod)
Výroba umělých květin (Moraviaflor)
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