V Liberci 3. června 2014

Tisková zpráva
Mladí truhláři, řezbáři a návrháři předvádějí
v Radničním sklípku své dovednosti naposledy
Repliky stylového historického nábytku i citlivě restaurované starožitné kusy, jimž vdechli nový
život teprve studenti uměleckořemeslné školy v Kateřinkách, jsou nyní k vidění v Radničním sklípku
v suterénu historické radnice naposledy. Protože se do sklípku vrátí její původní využití restaurace, bude muset škola příští rok pro výstavu ročníkových prací žáků hledat jiné prostory.
Přehlídku řemeslné dovednosti žáků Střední školy tvorby a designu nábytku, Středního odborného
učiliště nábytkářského a SOŠ, a Střední školy uměleckořemeslné oděvní v Liberci si mohou
návštěvníci v Radničním sklípku prohlédnout až do 20. června. Výstava, nazvaná Bydlení & design,
otevřela v pondělí 2. června vernisáž, spojená s módní přehlídkou a oceněním nejšikovnějších žáků.
„Díky vstřícnosti města Liberce jsme řadu let mohli vystavovat klauzurní práce a žákovské projekty
našich studentů v tomto krásném prostředí. Je škoda, že je to nyní naposledy,“ podotkl ředitel školy
Václav Tichý. „O obory, které se na naší škole učí, mají žáci pořád zájem. Ostatně tato výstava je toho
přesvědčivým důkazem,“ dodal.
Návštěvníci mohou ve sklípku obdivovat návrhy interiérů, bytových doplňků a nábytku od studentů
maturitního oboru architektura a design interiéru, a rovněž ukázky rukodělné práce truhlářů,
řezbářů, čalouníků a aranžérů, kteří dosahují pravidelně skvělých výsledků v celorepublikových
soutěžích.
„Vracíme do sklípku restauraci, proto je tato výstava zde poslední. Nevěšte ale hlavu, jistě najdeme
příští rok jiné, stejně krásné a důstojné prostory. Nabízí se například bývalé sídlo Oblastní galerie,
uvolněné po jejím přestěhování do rekonstruovaných Lázní,“ podotkl náměstek primátorky Jiří Šolc,
který výstavu budoucích řemeslníků otevíral už počtvrté. „Vážíme si toho, že máme v Liberci školu,
která vyučuje tak potřebné obory. Jsem rád, že jsem měl opět možnost výstavu osobně zahájit,“
doplnil.
Mezi exponáty si mohou návštěvníci prohlédnout například restaurovanou sofu, ukázku francouzské
secese z roku 1890. Najdou tu také repliky ručně vyřezávaného starožitného nábytku nebo mistrně
restaurovaná historická křesla, při jejichž opravě žáci použili původní řemeslné postupy i tradiční
materiál. Výstavu doplňují i návrhy večerních toalet a návrhy plakátů. Vernisáž oživily vedle módní
přehlídky také ukázky práce vizážistů.
Přehlídku studentských prací si mohou v Radničním sklípku prohlédnout zájemci v pracovních dnech
denně od 10.00 do 17.00 hodin.
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