LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ

Krátkodobá výstava „Cukr – káva – čokoláda“
v Galerii Scarabeus
Temporary exhibition “Sugar – Coffee – Chocolate” in Scarabeus gallery

V listopadu 2013 se Dobrovická muzea podílela na přípravě
výstavy v pražské Galerii Scarabeus s názvem „Cukr – káva –
čokoláda“. Prostory letenské galerie představily výrobu „bílého
zlata“ od semínka cukrové řepy po proces zpracování na cukr.
Počínaje cukrovými homolemi a unikátním českým vynálezem,
kostkou cukru, až k vánočnímu cukroví a perníčkům zdobeným
cukrovou polevou.

Obr. 1. Z listopadové vernisáže výstavy v Galerii Scarabeus

Obr. 2. Pohled na některé z vystavených exponátů
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K vánočnímu času patří také čokoláda, proto byla další část
výstavních prostor věnována historii její výroby a zpracování
z kakaových bobů. K vidění byly i formičky na její lití, dobová
obalová technika a reklamy.
Do Vánoc byla tato sladká výstava doplněna o unikátní
sbírku prvorepublikových papírových vystřihovacích reklamních
betlémů. Na volných arších i vyřezaných betlémech totiž přináší
Tři vedle tradičních dárků také kávové náhražky – cikorku,
obilnou kávu nebo jiné reklamní výrobky.
Výstavu „Cukr – káva – čokoláda“ připravila PhDr. Kateřina
Ebelová, Ph. D., majitelka galerie, ve spolupráci s Dobrovickými
muzei a několika soukromými sběrateli. Součástí prohlídky byla
i stálá expozice Muzea kávy. Výstava byla zahájena slavnostní
vernisáží 27. listopadu 2013 a nechyběly na ní ani Dobrovické
řepánky. A i nadále toho bylo dost nejen ke zhlédnutí, ale i na
ochutnání – galerie totiž kromě Muzea kávy sousedí i s vyhlášenou retrocukrárnou Alchymista. Výstavu bylo možné navštívit
do 19. ledna 2014 na pražské Letné, v ulici Jana Zajíce 7, blízko
stadionu Sparty.
Obměněnou a doplněnou výstavu se stejným názvem
„Cukr – káva – čokoláda“ budou od 15. září do 30. listopadu 2014
hostit i Dobrovická muzea. 4. října 2014, na tradičních Cukrových
slavnostech pak bude výstava doplněna o odbornou přednášku
zaměřenou na tradici kávové kultury a o ukázku přípravy, pražení,
mletí a servírování kávy.
Lenka Suchomelová

Obr. 3. Návštěvníci se seznamují s expozicí výstavy
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