Ukázky křehké krásy zvou v Praze do Jablonce na výstavy o kráse
křehké
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Výstavu exklusivních přehlídkových modelů jablonecké bižuterie i projekty souběžně realizovaných
výstav Svazu výrobc? skla a bižuterie se můžete po dobu celého července podívat v Praze na
Vinohradech.
Z avizovaných projektů výstav jde o prezentaci a pozvánku na reprezentantivní výstavu skla a
bižuterie "Křehká krása 2014" v termínu 7.srpna až 10. srpna 2014 a Trienále Muzea skla a bižuterie
v Jablonci nad Nisou v termínu 29. června až 28. října 2014. Tu pražskou výstavu pořádá Svaz
výrobc? skla a bižuterie spolu s Muzeem skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou za podpory České
centrály cestovního ruchu CzechTourism.
Pražskou výstavu s pozvánkami na akce v Jablonci nad Nisou můžete vidět po dobu celého července
ve všedních dnech od 9 hodin do 16 hodin v Mediacentru České centrály cestovního ruchu
CzechTourism v Praze na Vinohradech na Vinohradské 46.
Při slavnostním otevření výstavy bylo připomenuto, že ve výrobě bižuterie má Jablonec
mnohadesetiletou tradici a proto také jablonecké výrobky jsou obdivované ženami po celém světě.
Výstavy tak mají být lákadlem pro návštěvníky nejenom z České republiky, ale i z Evropy, zavítat do
Jablonce nad Nisou a podívat se na křehkou krásu.
"Tu krátkodobou jabloneckou výstavu v srpnu budou provázet přehlídky, u kterých právě v těchto
dnech tvoříme scénář, oslovujeme modelky a budeme pilovat jejich vystoupení tak, aby na sebe
logicky navazovala. Děvčata budou vystupovat po všechny dny výstavy a zpestří tak připravovanou
přehlídku nádherných exponátů," řekla pro Prvnízpravy.cz Petra Lejsková, která má tyto práce v
Jablonci na starosti.
"Jsme moderní muzeum, které na vás vdechne už při vstupu úžasnou atmosféru. Těšíme se na letní
návštěvníky. Pro ty, kteří se chtějí inspirovat, mohou vidět pozvánku do Jablonce právě výstavce v
Mediacentru České centrály cestovního ruchu CzechTourism v Praze na Vinohradech," pozvala na
pražskou prezentaci Jablonce a přímo do Jablonce ředitelka Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad
Nisou Milana Valečková.
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