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Sklo i šperky z Libereckého kraje zná celý svět
Kraj šikovných lidí, jejichž dílo zná celá
planeta. Právě tak by se dal bez jakékoliv
nadsázky označit zdejší region. Velké
továrny na okrajích měst i malinké dílny
v těch nejzapadlejších vískách produkují už
odnepaměti sortiment, na který je Liberecký
kraj právem hrdý. Zejména sklářské, šperkařské a bižuterní výrobky zpod Krkonoš, Jizerských i Lužických hor zdobí ženy i muže
na všech kontinentech. Tradice jejich výroby
v Libereckém kraji je v celosvětovém měřítku absolutním unikátem.
Zmíněná odvětví propaguje
Liberecký kraj prostřednictvím
projektu nazvaného Křišťálové
údolí. Tuto značku převzal kraj
od společnosti Preciosa
v květnu 2019 a již záhy
se ukázalo, že projekt, který
zajišťuje Agentura regiosubjektů je zapojeno
nálního rozvoje, se setkal
o to, aby zůstával umědo projektu
s velmi dobrým ohlasem
lecký lesk Jablonce stále
Křišťálové údolí
ze strany sklářů, bižuterníků,
živý. Pořádá proto například
šperkařů i veřejnosti. Lidé se
významné kulturně spoletotiž sami mohou podívat na to,
čenské akce, jakými jsou veletrh
jak řemeslníci tvoří, popřípadě si
Křehká krása a módní přehlídka
i leccos zkusí sami vyrobit. „Pro návštěvníky
Made in Jablonec. První z nich každoročně
je velice silným zážitkem vidět rozžhavené
ukazuje nejnovější trendy ve skle a klenotekoucí sklo a to, jak z něj vzniká pod rukama
tech, zatímco druhá prezentuje návštěvsklářů třeba nádherná váza nebo skleněný
níkům možnosti nejrůznějších kombinací
šperk,“ dodal David Pastva, manažer
oděvu a bižuterie. Dlužno dodat, že právě
projektu. V Křišťálovém údolí je možné
v Libereckém kraji vznikají bižuterní šperky,
navštívit více než dvě desítky muzeí, skláren, které používají světové módní domy.
výrobců vánočních ozdob, šperkařských
Liberecký kraj také dbá na to, aby nezaa bižuterních ateliérů.
nikly znalosti a um našich předků. Proto již
Jedním z nejvýznačnějších exportních
řadu let udílí vybraným řemeslníkům titul
center skla, šperků a bižuterie po staletí byl
Mistr tradiční rukodělné výroby Libereckého
a dodnes je Jablonec nad Nisou. Tamní Svaz
kraje… (pokračování článku
výrobců skla a bižuterie se dlouhodobě stará na Facebooku)
více na
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Obrazem
Co všechno v našem kraji umí vyrobit
šikovné ruce sklářů a šperkařů…

Veletrh skla a bižuterie
Křehká krása 2021

Jubilejní desátý ročník výstavy Křehká
krása přivítá návštěvníky od 12. do 15. srpna
v Eurocentru v Jablonci nad Nisou. Tradiční
přehlídka umění vyrobeného rukou českých
sklářů a šperkařů přiláká každý rok stovky
zájemců. Návštěvníci zde budou mít
jedinečnou možnost zhlédnout mnoho
unikátních produktů, vyrobených v českých
bižuterních a sklářských firmách. Vedle
ohromné nabídky bižuterie, skla a vánočních ozdob je výstava příjemným místem,

více na

kde může strávit značnou část dne klidně
i celé rodina. Na letní scéně každý den celé
odpoledne nepřetržitě hrají zajímavé kapely
a v neposlední řadě tu lze vidět celou verzi
fenomenální módní přehlídky 10 let Křehké
krásy. Návštěvníkům se nabízí jedinečná
možnost výhodně nakoupit přímo od
výrobců. Mnozí tak v srpnu v Eurocentru
řeší své vánoční nákupy. Vstupenka v ceně
100 Kč platí po celou dobu trvání výstavy.
Opravňuje ke vstupu do areálu Eurocentra
a Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad
Nisou. Děti do 15 let v doprovodu rodičů
mají vstup zdarma. Doprovodný program
výstavy umožňuje dospělým i dětem
v mnoha tvůrčích dílnách si vytvořit
vlastní šperk, namalovat vánoční ozdobu,
vyfouknout skleněný pohár, udělat skleněnou mozaiku či umělou květinu. Kompletní
program výstavy Křehká krása včetně
seznamu všech vystavovatelů najdete
na www.krehkakrasa.cz.

Léto v Křišťálovém údolí
s jedinou
vstupenkou
O místech i akcích, které spojují stovky
let sklářské a šperkařské tradice od
Kamenického Šenova po Harrachov,
od Turnova po Nový Bor nám vyprávěl
David Pastva – manažer projektu
Křišťálové údolí.
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