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Jablonecké Eurocentrum bude od čtvrtka hostit třetí ročník prodejní výstavy skla a bižuterie Křehká
krása. Na třídenní akci bude mít svůj stánek 50 výrobců a čtyři sklářské školy. ČTK o tom informoval
předseda pořadatelského Svazu výrobců skla a bižuterie Pavel Kopáček.
"Jsme potěšeni zájmem vystavovatelů, výstaviště v areálu Eurocentra je zcela zaplněné," uvedl.
Organizátorům se podařilo pro akci získat zhruba o desetinu více výrobců než loni.
Akce je v zemi ojedinělá. Na komerčních výstavách v tuzemsku se obvykle představuje do deseti
prodejců, v Jablonci bude nabídka několikanásobně větší. Lidé v Eurocentru navíc uvidí, jak se sklo a
bižuterie vyrábí. "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," vyjmenoval Kopáček.
Křehká krása navazuje na tradici velkých bižuterních a sklářských výstav, na které do Jablonce ve
druhé polovině minulého století jezdili lidé z celé země. Loni obnovenou výstavu navštívilo 6000 lidí,
bylo jich dvakrát více než při premiérovém ročníku.
Letos je Křehká krása spojená s mezinárodním trienále, které se navenek prezentuje zejména čtyřmi
výstavami skla a bižuterie. K jejich prohlídce stačí jedna vstupenka. V Muzeu skla a bižuterie
prezentuje svou práci více než 70 sklářských a bižuterních firem, včetně tuzemských zastoupení
zahraničních výrobců skla. Na výstavě mohou návštěvníci vidět komerčně úspěšné výrobky firem z
posledních tří let, designové novinky, ale i současné trendy v oboru. V historických prostorách kostela
svaté Anny je výběr současné autorské sklářské tvorby z celé ČR a v Galerii N se zase představuje 16
sklářských a uměleckých škol z Česka, Polska a Slovenska. Studentům je věnována i výstava v
Galerii Belveder. Jsou tam díla, která vytvořili studenti z Česka, Slovenska a Polska na mezinárodním
bižuterním sympoziu v Jablonci.
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