EXPOZICE BIŽUTERIE

Vítám tě v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, jediném
muzeu v České republice specializovaném na sklo a bižuterii!
Mé jméno je Othello a jsem jedním ze sběratelských předmětů
patřících dříve zámožnému obchodníkovi s bižuterií.
Provedu tě příběhem muzea i českého sklářství...
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Najdi mapu rozvrstvení sklářské a bižuterní výroby
v Jizerských horách a blízkém Podkrkonoší. Pozorně si ji
prohlédni. Proč se nejstarší sklárny zakládaly převážně
v zalesněných oblastech a proč v okolí Turnova
zdomácnělo broušení kamenů?

Tato budova původně sloužila jako exportní dům a byla
postavena v secesním stylu. Muzeum bylo založené v roce
1904 a zde sídlí od konce čtyřicátých let 20. století.
Nyní mě následuj do expozice bižuterie, která je členěna
s odkazem na exportní dům, kde býval každému zboží
věnován zvláštní prostor...

Cesta od šperku k sériově vyráběné bižuterii sahá hluboko do
historie, kdy byly vytvářeny šperky z různých materiálů. Věděl
bys jaký je rozdíl mezi bižuterií a šperkem? V čem se liší
bižuterie od šperku?

Jablonecká bižuterie se proslavila po celém světě, a to díky pilné práci
výrobců a obchodníků, kteří dokázali podobu zboží pružně přizpůsobovat
tomu, co který trh potřeboval. Koncem 19. století byl obrovský zájem
o jablonecké skleněné knoﬂíky. Jak se tomuto období přezdívá?

Při procházení expozice sis určitě všiml mnoha vzorkovnicových karet,
nabídkových kufříků a tabel. K jakému účelu sloužily?

Najdi v expozici čelenku s prasečíma ušima.
Jak se tento druh šperku nazývá? V čem se liší od bižuterie?
Až dokončíš úkol, pokračuj do expozice skla a otoč na druhou stranu.
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před benátským zrcadlem.
Pozorně se podívej na vitrínu
obí, ale také
nejen podle historických obd
Exponáty v ní jsou rozděleny
vitrínu,
vostí. Prohlédni si celou tuto
typických technik nebo zajíma
led poháru
sloh nebo styl a navrhni vzh
vyber si konkrétní historický
inspirovaného tímto stylem.
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Velký vliv na vysokou řemeslnou kvalitu českého skla ve druhé polovině
19. století měly odborné instituce, které vznikaly po celé období
a vytrvale se snažily i o jeho výtvarnou kultivaci. Mnohé z nich fungují
dodnes. Na obrázku vidíš střední uměleckoprůmyslovou školu v Železném
Brodě. V jakých městech se nacházejí další školy?

První, co každému návštěvníkovi padne do oka, je zvon. Co ale dělá zvon
v muzeu zaměřeném na sklo a bižuterii? Zkus najít odpověď v jeho okolí
nebo se zeptej průvodců.

V druhé polovině 20. století se rozvinula volná sklářská tvorba, která se
stala samostatnou uměleckou disciplínou. Kteří významní umělci se v tomto
odvětví prosadili? Napiš jejich jména a napiš název díla, které se ti z této
části expozice líbí nejvíce.

Dominantou druhé části
expozice je fontána z
křišťálového skla. Kým byla
navržena a k jaké významné
příležitosti? Která postava je
vyobrazena na jejím vrcholu?

Předposlední úkol věnujeme památce nedávno zesnulé sklářky Jaroslavy
Brychtové, která společně se svým manželem Stanislavem Libenským
stvořila světoznámou českou novinku – skleněnou plastiku. Jak se nazývá
speciální technologie, kterou pro tento účel rozvinuli?

