Návrháři využili volnou ruku
10.1.2014 Jablonecký deník
Uzdu své fantazii zcela popustili designéři při tvorbě tradiční, už páté, módní přehlídky bižuterie.
Zájem diváků byl takový, že zcela vykoupili vstupenky na odpolední i večerní show. Zájem těší, ale
současně zavazuje.
Jablonec n. N. – Pro čtvrteční přehlídku v jabloneckém Eurocentru si 14 oděvních a 19 bižuterních
regionálních firem vybíralo ze čtyř témat – městská džungle, geometrie, dotek snů a velký svátek.
„Návrháře nesvazovalo přání zákazníků a diktát trhu. Tvořili volně a velmi odvážně,“ poznamenala
Kateřina Březovská z AGPlus. Ohlédnutí za bižuterní módou a trendy 60., 70. a 80. let minulého
století předvedlo mezi jednotlivými tématy i Muzeum skla a bižuterie. K vidění tak byla i souprava
náhrdelníku s náušnicemi, jež v roce 1960 zdobila nejkrásnější dívku Kuby.
Produkce a příprava každé nové přehlídky je pro pořadatele vždy výzvou připravit lepší show
než v předcházejícím roce. Jedním z pěkných momentů byla letos i vystoupení jabloneckých tanečnic
z JATAKu v úvodu každého tématu. „Oproti loňsku máme o čtyři firmy méně, ale zase přibyla
prezentace muzea,“ poznamenal Milan Kohout z JBX Promotion. Celý program tak vyšel na zhruba 80
minut. V takovém rozsahu ale byl k vidění jen včera. Nosnou část rozhodně předvedou na letní akci
Křehká krása v Jablonci. Chystají se ji prezentovat i mezinárodně na úrovni vlád.
„Nebráníme se komerčním přehlídkám, ale přece jen si vybíráme. Některé modely dosahují
totiž i desetitisícové hodnoty,“ upozornil předseda pořádajícího Svazu výrobců skla a bižuterie Pavel
Kopáček. Nanezájem o přehlídky si nestěžují, ale ne každý je schopen akceptovat cenu na pokrytí
všech nákladů.
Bižuterie zamíří i na olympiádu v Soči
* V Českém domě na Zimních olympijských hrách v Soči představí, pod hlavičkou Svazu výrobců skla
a bižuterie, své výrobky bižuterní firmy z Jablonecka podobně jako tomu bylo na olympiádě v Londýně
* Jde o 36 výrobců, jejichž zboží najdeme v PALACE PLUS ve Mšeně * Každá firma představí jeden
exponát * Jablonecké bohatství návštěvníci uvidí ve třech vitrínách
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