Made in Jablonec předvede novinky roku 2014
9.1.2014 Liberecký deník
Každoroční přehlídka Svazu výrobců skla a bižuterie, která proběhne dnes v jabloneckém Eurocentru,
přinese zajímavé novinky
Liberecký kraj – Začátek nového roku se v Jablonci nad Nisou již tradičně neobejde bez prestižní
módní přehlídky Made in Jablonec, která pravidelně představuje nové trendy a kolekce regionálních
návrhářů a výrobců skla a bižuterie. Letošní rok s sebou přinese řadu produkčních novinek. Zvědaví
milovníci módy tak nesmí tuto jedinečnou událost vynechat. Organizátoři se dokonce rozhodli, že pro
velký zájem uspořádají módní přehlídku hned dvakrát během jediného dne. Pět desítek originálních
modelů se tak představí v jabloneckém Eurocentru od 17 a od 20 hodin.
Nový ročník, nová výzva
S každým rokem, letos se přehlídka Made in Jablonec uskuteční již popáté, je pro prezentující i
pořadatele novou výzvou být lepší než v roce předchozím. Podle zatím dostupných informací nebude
ani letošní ročník výjimkou.
„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.
Přehlídka „Made in Jablonec 2014“ má podtitul 4 inspirations, tedy čtyři inspirace. Znamená
to, že tvůrci pracovali se čtyřmi různými tématy, podle kterých byly jejich výtvory rozděleny do skupin.
Regionální módní návrháři a výrobci skla a šperků pracovali s tématy jako městská džungle,
geometrie, dotek snů a velký svátek. Podle organizátorů reflektují tato konkrétní témata aktuální
trendy pro sezónu jaro/léto 2014 a měly by se odrazit v kolekcích, které budou letos prezentovány.
Město bižuterie a výrobků ze skla
Do prezentace se zapojilo i Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, které přispěje k bižuterní
části přehlídky vlastní prezentací výběru z oblíbených trendů uplynulých desetiletí.
„Pro nás bude lednová přehlídka neoficiálním zahájením již šestého Mezinárodního trienále
skla a bižuterie Jablonec 2014,“ řekla ředitelka muzea Milada Valečková.
Návštěvníci, kteří na přehlídku dorazí, tak budou moci porovnat nejen různá pojetí vybraných
kategorií od jednotlivých návrhářů, ale také to, jak se trendy mění s časem, či pozorovat určité
podobnosti, které se v průběhu času zase vrátily do módy, respektive do tvorby módních návrhářů a
šperkařů.
Podpora dlouhodobé tradice
Svaz výrobců skla a bižuterie se snaží dlouhodobě odkazovat k vlastní historii města Jablonec a jeho
spojitosti s produkcí šperků a skla. Jablonecká bižuterie na tom není podle zástupců svazu zdaleka
tak špatně, jak se někdy zpovzdálí může zdát.
Kromě módních přehlídek se zástupcům svazu podařilo uspořádat úspěšnou srpnovou
výstavu Křehká krása a otevřít inovované nákupní centrum českého skla a jablonecké bižuterie Palace
Plus, které se zaměřuje na regionální produkty.
Jak už bylo zmíněno, letošní ročník se snaží trumfnout ten předchozí, a proto si organizátoři
připravili několik překvapení pro všechny, kteří dnes dorazí do Eurocentra. „Návštěvníkům módní
show Made in Jablonec 2014 můžu slíbit několik novinek, jako afterparty nebo působivá taneční
vystoupení,“ dodal Pavel Kopáček.
Zda několikaměsíční spolupráce oděvních a bižuterních návrhářů bude mít úspěch a opravdu
se přiblíží světovým módním přehlídkám, můžete zhodnotit sami dnes od 17 nebo od 20 hodin v
prostorách jabloneckého Eurocentra. Vstupenky v ceně 150 a 220 korun jsou stále v prodeji.
Slibovaná afterparty proběhne po ukončení večerní přehlídky v pavilonu S3.
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