Vyrobte si šperk. Jablonec hostí obří výstavu bižuterie
9.8.2013 Mladá fronta DNES
Tři desítky českých a polských sklářských a bižuterních firem z Česka a Polska představují do neděle
na výstavě Křehká krása své dílo v jabloneckém Eurocentru. Některé techniky práce se sklem si
vyzkouší i sami návštěvníci.
JABLONEC NAD NISOU Největší výstava českého skla a bižuterie začala včera v jabloneckém
Eurocentru, potrvá až do neděle.
Návštěvníky čeká bohatý program, jehož stěžejním lákadlem je předvádění technik
zpracování skla a bižuterie a velká tvůrčí dílna, ale i doprovodné akce. Křehkou krásu svého umění
představí v Jablonci na tři desítky českých a polských firem.
„Běžně jich v Česku vystavuje šest až sedm,“ podotkl předseda Svazu výrobců skla a bižuterie
Pavel Kopáček.
Třicet prodejních stánků sklářských a bižuterních firem nabízí návštěvníkům na výstavě drobnosti pro
potěšení. „O suvenýry se mohou lidé poprat také v řadě připravených soutěží,“ dodal s úsměvem
Pavel Kopáček. V Eurocentru si mohou lidé vybírat mimo jiné i z kolekcí určených pro zahraniční trhy.
Komu se nebude ve stáncích nic líbit, může si vyrobit vlastní šperk. „Na tvořivé návštěvníky
čeká velká kreativní dílna, kde si z připravených polotovarů pod vedením zkušených vzorkařek mohou
zhotovit šperky podle svých představ,“ doplnila tajemnice svazu Irena Bulínová.
Velkou atrakcí výstavy jsou sklářské pece, jedna z nich na foukané sklo, u druhé předvádějí
skláři tradiční mačkání skleněných bižuterních kamenů z rozžhavených sklářských tyčí. Tento způsob
zpracování má svůj původ v nedalekém Turnově. Bratři Fišerové tu v už 18. století z natavených
skleněných tyčí vymačkávali korálky, za 40 sekund jich jeden sklář zvládl vyrobit až dvacet.
Na výstavě Křehká krása si mohou vyzkoušet některé techniky práce se sklem i sami
návštěvníci. Třeba tradiční lidovou podmalbu, neboli malbu na zadní straně skla, která je známá už ze
středověké Itálie. Zájemci se seznámí také s výrobou skleněných vitráží.
U kahanů foukají a táhnou skláři skleněné figurky. Své umění výroby šperků včetně černé
bižuterie předvedou i pasíři, chybět nebude ani zdobení vánočních ozdob. Návštěvníci poznají také
málo známé odvětví výroby umělých květin, na výstavě je budou vytvářet z přírodních materiálů jako
je len, bavlna, hedvábí či kůže a každá květina bude originální.
Až do neděle se budou v Jablonci konat také módní přehlídky. Na přehlídkových molech uvidí
návštěvníci dívky v oděvních a bižuterních kreacích. Součástí akce je i výstava patnácti výtvarníků z
Česka a Polska.
Perličkou jsou skleněné střevíčky vyrobené v novoborské sklárně Ajeto podle návrhů slavné
návrhářky Blanky Matragi. Výstava okouzlí oko, občerstvení od lokálních výrobců zase potěší chuťové
pohárky. Na návštěvníky čekají místní kulinářské speciality z Libereckého kraje, ale i polského
příhraničí. V amfiteátru se navíc vystřídají hudební a divadelní představení umělců z české i polské
strany Jizerských hor.
Výstava navazuje na tradiční bižuterní výstavy, které se v Jablonci pořádaly už v 60. a 70.
letech minulého století a na které jezdily lidi z celé republiky.
„Na Jablonecku stále působí asi stovka prosperujících bižuterních firem, které se mají i dnes
čím chlubit,“ řekl Kopáček. Pod heslem společné kulturní a řemeslné tradice regionu se do výstavy
zapojili i Poláci. „Chceme prezentovat nejen sklářské umění, ale i kulturu, která nás spojuje,“ vysvětlil
Wieslaw Dzierzba z polského města Jelenia Góra.
Výstavu Křehká krása pořádá Svaz výrobců skla a bižuterie, který zastupuje kolem padesáti
organizací zaměřených na výrobu skla a bižuterie u nás. Organizátoři očekávají až čtyři tisíce
návštěvníků. Vstupné na výstavu je zdarma.
***
FAKTA
Křehká krása
Hlavním pořadatelem výstavy Křehká krása v jabloneckém Eurocentru je Svaz výrobců skla a
bižuterie, profesní sdružení, které zastupuje 50 organizací zaměřených na výrobu skla a bižuterie u

nás. Na výstavě se představí třicet sklářských a bižuterních firem se svými prodejními stánky, mnoho
tvůrčích dílen a bohatý doprovodný program. Nechybí módní přehlídky, ochutnávky kulinářských
specialit nebo hudební vystoupení. Hlavním lákadlem jsou dvě sklářské pece na foukané a mačkané
sklo. Vstup na výstavu je zdarma, program trvá v pátek a v sobotu od 11 do 17, v neděli do 15 hodin.
Foto popis| Zábava pro děti i dospělé Na výstavě Křehká krása si mohou vyzkoušet některé techniky
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