Za křehkou krásou do Jablonce nad Nisou na tradiční výstavu
28.7.2014 prvnizpravy.cz
Už potřetí budou mít milovníci křehké krásy možnost navštívit tentokrát od 7. do 10. srpna 2014 v
Jablonci nad Nisou stejnojmennou reprezentativní výstavu. Výrobci skla a bižuterie prodělali krizi, ale
překonali ji výrobně i umělecky.
"Inspirovali jsme se tradicí velkých bižuterních výstav, které se tu konaly od 60. do 80. let 20. století.
V minulém roce si akce připsala na 6 tisíc spokojených náštěvníků, partnerem akce je Česká centrála
cestovního ruchu – CzechTourism," řekl k připravované akci předseda představenstva Svazu výrobců
skla a bižuterie Pavel Kopáček.
„Podpora cestovního ruchu v regionech je přímo svázána mimo jiné s tamním nehmotným kulturním
dědictvím, ke kterému zajisté patří i tradiční řemesla. Zpracování skla má v České republice bohatou
historickou tradici, kvalita výrobků je celosvětově proslulá. CzechTourism podporuje toto odvětví
partnerstvím hned několika akcí svázaných se sklářským průmyslem“, dodal generální ředitel agentury
Rostislav Vondruška.
Ročník 2014 nabídne prodejní stánky 50 výrobců skla a bižuterie a 4 sklářských škol, chybět nebude
ani oblíbené předvádění vybraných technik zpracování skla nebo výroby skleněné bižuterie.
„Návštěvníci se mohou těšit na foukání, broušení, rytí a malování skla, mačkání skleněných kamenů,
vyzkoušet si tradiční techniku podmalby nebo obdivovat výrobu foukaných figurek, lampových perlí,
černé bižuterie a zkusit si navléknout náhrdelník dle svých představ. Máme připraven i tradiční dětský
koutek”, upozornil na program předseda pořadatelského Svazu výrobců skla a bižuterie Pavel
Kopáček.
"Jsme potěšeni zájmem vystavovatelů a partnerů, výstaviště v areálu EUROCENTRA je zcela
zaplněné. Jablonec nad Nisou nabídne velkolepou přehlídku sklářského a bižuterního průmyslu,"
sdělil nedávno pro Prvnízpravy.cz Pavel Kopáček.
Do Křehké krásy se zapojilo i Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, které pozve všechny
návštěvníky Křehké krásy na čtyři výstavy konané v rámci Mezinárodního trienále.
"K vidění bude přehlídka toho nejlepšího ze současné sklářské a bižuterní produkce. Návštěvníci uvidí
výběr děl sklářských výtvarníků i nahlédnou i do tvorby studentů odborných sklářských či
uměleckoprůmyslových škol na výstavách A.TO.MY. Pro odborníky se koná bižuterní symposium,"
řekla ředitelka Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou Milada Valečková.
Ukázky křehké krásy zvou v Praze do Jablonce na výstavy o kráse křehké
Doprovodný program v areálu jabloneckého výstaviště Eurocentrum nabídne výběr ze svazové módní
přehlídky Made in Jablonec 2014 a vystoupení řady hudebních uskupení různých žánrů.
"Jako pořadatelé máme radost, že záštitu nad letošním ročníkem převzali ministr průmyslu a obchodu
Jan Mládek, dále prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý a hejtman Libereckého kraje
Martin Půta," dodala pro Prvnízpravy.cz tajemnice Svazu Hana Semelková.
Křehká krása 2014 se koná ve dnech od 7 do 10. srpna 2014 v areálu Eurocentra v Jablonci nad
Nisou s otevírací dobou čtvrtek – sobota 10.00 – 18.00 hodin a neděle 10.00 – 16.00 hodin.
(ps, foto: Petr Skála)
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