Belveder zaplnily tisíce zvířat. Jsou na ozdobách
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Nová výstava v jablonecké Galerii Belveder představuje část největší sbírky vánočních ozdob na
světě. Jsou na nich zvířata a exponáty jsou rozděleny podle toho, v jakém prostředí dotyčná zvířata
žijí.
JABLONEC NAD NISOU Téměř dva tisíce luxusních vánoční ozdob, které představují zvířata z celého
světa, vystavuje odedneška v Galerii Belveder Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.
Jedná se o zlomek největší sbírky vánočních ozdob na světě, které jablonecké muzeum skla
získalo před několika lety od firmy Jablonex Group. Celá sbírka obsahuje šestnáct tisíc vzorů. Část z
nich vznikla v sedmdesátých letech minulého století, zbytek v letech 1993 až 2008.
Foukáním vzniká křehká krása
„Výstava Skleněné zoo je rozdělena podle toho, v jakém prostředí jednotlivá zvířata žijí. Tedy země,
voda, vzduch,“ informovala kurátorka výstavy Dagmar Havlíčková. Podle ní se tentokrát zaměřili na
vánoční ozdoby foukané do forem nejrůznějších zvířecích tvarů, které jsou určené především pro malé
i velké zákazníky z celého světa.
Vánoční ozdoby foukané do formy vznikají stejně jako volně foukané vánoční ozdoby, tedy
ručně. „Sklář - foukač vytvoří nad plamenem tzv. odtažek, který si předtvaroval a poté vložil do formy a
prudkým vyfouknutím dotvořil do požadovaného tvaru. Ozdoby jsou velmi křehké, sklo má tloušťku jen
kolem půl milimetru. Vyfouknuté zvířátko se poté dekoruje stříbřením, smáčením, malováním,
stříkáním či tamponovým tiskem,“ vysvětlila kurátorka Havlíčková.
Na výstavě jsou vidět nejen jednotlivé výrobky, ale návštěvník zde může poznat i postup, jak
se vyrábí. Je zde model medvídka, forma, do níž se fouká, a výsledná ozdoba.
„Protože předpokládáme, že výstava bude atraktivní především pro rodiny s dětmi, přizpůsobili
jsme tomu v Belvederu otevírací dobu. Otevřeno bude od čtvrtka do neděle od třinácti do sedmnácti
hodin. Větší skupiny si ale mohou návštěvu zamluvit i mimo,“ uvedla ředitelka Muzea skla a bižuterie
Milada Valečková.
K výstavě Skleněné zoo vydalo muzeum také pexeso s obrázky některých exponátů a
současně připravuje dotisk knihy Skleněné vánoční ozdoby, která vyšla v roce 2010.
Tisíc perličkových kabelek
Součástí předvánočních akcí, které muzeum skla v Jablonci nad Nisou pořádá, jsou i dvě tvůrčí dílny,
které se budou konat 21. a 22. prosince a 28. a 29. prosince v Galerii Belveder.
Návštěvníci si na nich budou moci vyzkoušet svoji zručnost a vytvořit si vlastní originální dárek. Na
první dílně bude sklářka Jana Straková vyrábět skleněné zvonky, o týden později bude Karel Sobotka
vyfukovat skleněné figurky.
Atraktivní, hlavně pro ženy, bude výstava v hlavní budově muzea s názvem Perličkové
kabelky, která bude otevřena třináctého prosince.
„Předvedeme na ní tisíc perličkových kabelek, z nichž bude osm set z našich sbírek. Takže
všechny, které máme. Nebudou to jen kabelky perličkové, ale také z dřevených nebo umělohmotných
korálků. Myslíme si, že v době začínající plesové sezony se může výstava stát inspirací nejen pro
ženy,“ řekla kurátorka této výstavy Kateřina Hrušková. Jako bonus této jedinečné výstavy bude prodej
perličkových kabelek přímo v muzeu.
***
2000 luxusních vánočních ozdob vystavuje galerie
Na výstavě jsou vidět nejen jednotlivé výrobky, ale návštěvník zde může poznat i postup, jak se
vyrábí.
TIP Co ještě nabízí Galerie Belveder V Belvederu si lze prohlédnout ještě stálou expozici Věčná touha
po kráse – Šperk tří tisíciletí. Expozice, otevřená v roce 2011, je věnovaná unikátnímu souboru

