Na stromku musí viset okurka
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Vkus lidí ze zámoří a anglosaských zemích představuje v Galerii Belveder jablonecké Muzeum skla a
bižuterie
JABLONEC NAD NISOU / Okurky, brokolice nebo černošští andělé jsou symboly Vánoc v USA. Výlet
do zámoří, ale i Kanady a Velké Británie připravilo Muzeum skla a bižuterie pečlivým výběrem ze
svých rozsáhlých sbírek. „Naše kolekce je největší veřejnou sbírkou, tvoří ji asi 15 000 předmětů,“
připomněla ředitelka muzea Milada Valečková.
Na nápad vystavit unikátní ozdoby, které vyvezly do ciziny místní firmy, přivedla muzeum v
létě návštěvnice z německého Frauenau. Zajímala se právě o kouzelnou okurku, do ní v anglosaských
zemích lidé vkládají naděje na splnění tajných přání. „V noci, když všichni spí, ji jeden člen z rodiny
tajně pověsí na vánoční strom. Kdo ji druhý den jako první objeví, tomu se jeho tužby splní,“ popisuje
Valečková. Šťastlivec pak má navíc právo okurku až do příštích Vánoc opatrovat.
Klasika i současná produkce
Muzeum vystavuje stovky kusů originálních ozdob. V malém barevném šílenství jsou i hollywoodské
postavičky, symboly fast foodových řetězců, pestré varianty Santa Clause, ty i s černou pletí pro
černošské obyvatelstvo. „Nechybí ani současné produkce pro americký trh, právě třeba okurky od
firmy Ozdoba CZ,“ doplňuje Dagmar Havlíčková, kurátorka výstavy.
Muzejní expozice vánočních ozdob se rozrostla teprve před několik lety. Do roku 2000
obsahovala pouhých několik desítek historických perličkových, balotinových a foukaných ozdob. Pak
získalo muzeum darem od firmy Jablonex část komerčně nevyužitelné vzorkovny vánočních ozdob z
60. - 90. let minulého století. A v roce 2008 její nástupnická společnost Jablonex Group věnovala
muzeu celou aktuální vzorkovnu, poté co skleněné vánoční ozdoby vyřadila ze svého výrobního i
obchodního programu. Muzejní kolekce je pozoruhodná nejen rozsahem, ale i množstvím vzorů a
jejich variací, barev a odstínů, použitých tradičních i moderních dekoračních technik a doplňujících
komponentů. Zastoupeny v ní jsou i úplné exkluzivity navrhované na zakázku konkrétních firem.
Vývozci vědí, co je letos ve světě i doma in?
Jablonecká společnost Ornex, největší tuzemský vývozce českých vánočních ozdob, exportovala letos
na zahraniční trhy zhruba 20 tisíc kusů bájných okurek. Ve své nabídce má i jiné druhy zeleniny,
květáky, brokolice nebo rajčata. „Zájem ve světě byl letos hlavně o bílé a stříbrné ozdoby a potom o
tradiční zlaté vzory,“ upřesňuje spolumajitel společnosti Tomáš Přibyl.
Trvale dobře se prodávají i kouličky s lesní nebo severskou tematikou v zelené a červené barvě.
Výrobou vánočních ozdob se v současné době zabývá v Česku necelá desítka firem. Sezonní práci
dávají celkem zhruba pěti stovkám lidí. Více než 90 procent jejich produkce končí na zahraničních
trzích, především v západní Evropě, USA a Austrálii.
Na Jablonecku vyrábí ozdoby Goja a soukromá firma Rudolfa Jacíka. Goja se specializuje především
na ptáčky, labutě a velké reflektorové špice.
„Zájmy místních lidí a zahraničních zákazníků jsou velmi odlišné,“ potvrzuje Přibyl a dokládá to
zkušenostmi z e-shopu, který Ornex čtyři roky provozuje. Češi volí hlavně klasické vzory. Ozdoby a
koule, které si pamatují ještě z dob svého dětství. „Vánoční ozdoby se stále častěji v rodině dědí,
výroba stejných vzorů umožňuje dobře kombinovat a doplňovat to, co již mají,“ popisuje Přibyl.
Vyzdobit vánoční stromek pravými ručně vyráběnými ozdobami dnes není nijak lacinou záležitostí.
Cena jedné kouličky se pohybuje kolem 50 korun. Na bohatě zdobených stromech ve vzorkovně
Ornexu jich přitom je možné napočítat až 500 kusů.
Ukázky zdobení budou mezi svátky
Právě na okurkách postavilo muzeum i svůj letošní doprovodný program pro návštěvníky. „Osvědčilo
se nám s ním počkat až na dobu mezi svátky,“ dodává ředitelka Valečková.

V sobotu a neděli 27. a 28. prosince pozvou muzejníci lidi do hlavní budovy na ukázky výroby
a zdobení skleněných vánočních ozdob. Výstava v Galerii Belveder bude otevřena až do 29. března.
Zvláštní ozdoby, zvířata, vystavovalo muzeum vloni. Půlroční expozice byla úspěšná. Přilákala asi 2
000 lidí.
Foto popis| Kouzelnou okurku, o níž si lidé v anglosaských zemích lidé myslí, že splní vánoční přání,
vystavuje se stovkami dalších ozdob určených pro zámoří Galerie Belveder.
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