Belveder: kouzelná okurka, fastfood i Hollywood
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JABLONEC NAD NISOU Víte, co vám splní vaše přání? No přece kouzelná vánoční okurka. Alespoň
podle anglosaské tradice. Zázračnou zeleninu lze nyní vidět a její čarovnou moc ozkoušet na unikátní
výstavě, kterou otevřou příští čtvrtek v jablonecké Galerii Belveder.
Naleznete tu několik stovek klasických i netradičních skleněných vánočních ozdob. Ze své
jedinečné sbírky vybralo muzeum vzory navržené například pro Spojené státy, Kanadu nebo Velkou
Británii.
„K vidění budou pro nás nezvyklé okurky či brokolice, pestré varianty Santa Clause, figurky ze
známých hollywoodských animovaných filmů nebo ozdoby s motivy známého řetězce s rychlým
občerstvením,“ informovala kurátorka výstavy Dagmar Havlíčková.
Přehledné textové panely seznámí návštěvníky s historií českých vánočních ozdob, způsoby
jejich výroby a dekorování a také s básničkou o v úvodu zmíněné kouzelné vánoční okurce, která se
stala inspirací pro samoobslužný program k výstavě. „Připraven bude i prodej vánočních ozdob nebo
výpravné muzejní publikace Skleněné vánoční ozdoby, která se pro velký zájem dočkala svého
druhého vydání,“ zmínila Havlíčková. Expozice nese mnohým Čechům ne zcela srozumitelný název
Glass X Mass. „Je to výsledek našich hrátek s angličtinou. Spojuje slova Glass, neboli sklo, a Xmas,
tedy zkrácený výraz pro vánoce – Christmas. Výraz mass znamená, kromě jiného, také velké
množství. Zkrátka správné, nejen americké, vánoční šílenství,“ objasnila ředitelka muzea Milada
Valečková.
Výstava začne 27. listopadu; ten den si už od jedné hodiny odpolední zájemci budou moci vyrobit
vánoční okurku a ozdobit jí muzejní stromeček. Od půl páté pak uvidí pohádku o dvou sněhulácích a
po ní se otevře pestrý svět zámořských vánoc.
V rámci doprovodného programu se uskuteční ještě 27. a 28. prosince v hlavní budově muzea
ukázky výroby a zdobení skleněných vánočních ozdob. Výstava potrvá do 29. března, otevřeno bude
vždy od čtvrtka do neděle odpoledne. Na Nový rok bude zavřeno.
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