Přehlídka ukáže džungli i dotek snů
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»Tip MF DNES Eurocentrum v Jablonci nad Nisou hostí ve čtvrtek další módní přehlídku Made in
Jablonec. Představí se 14 oděvních a 19 bižuterních regionálních firem
JABLONEC NAD NISOU Tradice pokračuje i v roce 2014.
Každý začátek roku se v Jablonci nad Nisou již tradičně neobejde bez prestižní módní
přehlídky Made in Jablonec.
Ve čtvrtek 9. ledna se na ní v tamním Eurocentru představí pět desítek originálních modelů od
čtrnácti oděvních a devatenácti bižuterních regionálních firem.
„Každý nový ročník je pro všechny zúčastněné výzvou být lepší než vloni. A ani tento, v pořadí
již pátý, nezůstane pozadu. Kdo se předchozích ročníků jako divák účastnil, musí dát za pravdu, že
naše jablonecká módní show se postupně vyrovnává velkým prezentacím nejlepších českých
návrhářů,“ řekl předseda pořádajícího Svazu výrobců skla a bižuterie Pavel Kopáček.
Čtyři inspirace odrážejí trendy na letošní jaro a léto
Přehlídka Made in Jablonec 2014 nese podtitul 4 inspirations. Modely jsou rozčleněny do čtyř témat –
městská džungle, geometrie, dotek snů a velký svátek – která odrážejí aktuální trendy pro letošní jarní
a letní sezonu.
Bižuterní část obohatí také Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou prezentací výběru z
oblíbených trendů uplynulých desetiletí.
„Pro nás bude lednová přehlídka neoficiálním zahájením již šestého Mezinárodního trienále
skla a bižuterie Jablonec 2014,“ uvedla ředitelka muzea Milada Valečková. Návštěvníci tak budou
moci porovnat nejen různá pojetí vybraných kategorií od jednotlivých návrhářů, ale také to, jak se
trendy mění s časem.
Svaz výrobců skla a bižuterie usiluje o podporu dlouhodobé tradice jablonecké bižuterie, která
na tom není zdaleka tak špatně, jak se někdy zpovzdálí může zdát. Kromě módních přehlídek se mu
podařilo uspořádat úspěšnou srpnovou výstavu Křehká krása, před nedávnem otevřeli na jablonecké
Palackého třídě inovované nákupní centrum českého skla a jablonecké bižuterie Palace Plus.
„Také návštěvníkům módní show Made in Jablonec 2014 můžu slíbit několik překvapivých
novinek, jako afterparty nebo působivá taneční vystoupení,“ dodal Pavel Kopáček.
Výsledek několikaměsíční spolupráce oděvních a bižuterních návrhářů budete možno zhlédnout ve
čtvrtek 9. ledna od pěti odpoledne nebo od osmi večer v jabloneckém Eurocentru.
Po ukončení večerní přehlídky bude následovat afterparty ve výstavním pavilonu. Vstupenky jsou v
prodeji na pokladně Eurocentra.
Foto popis| Made in Jablonec Záběr z loňské módní přehlídky. Letos budou modely rozčleněny do čtyř
témat – městská džungle, geometrie, dotek snů a velký svátek.
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