
Jablonecko očima žáků
v˘tvarného oboru Základní umûlecké ‰koly Jablonec nad Nisou

Základní umûlecká ‰kola v Jablonci nad Nisou má dlouholetou tradici. PÛvodní mûstskou
hudební ‰kolu, která byla zaloÏena v roce 1925, nahradila na zaãátku ‰edesát˘ch let Lidová
‰kola umûní. Svou nynûj‰í podobu i název získala ‰kola teprve v devadesát˘ch letech
minulého století. Základní umûlecká ‰kola vyuãuje v souãasné dobû ãtyfiem umûleck˘m
oborÛm, v nichÏ se vzdûlává pfies tisíc nadan˘ch ÏákÛ.

Základní umûlecká ‰kola neposkytuje pouze základy umûleckého vzdûlání, ale hraje téÏ
mimofiádnû dÛleÏitou roli v hodnotové orientaci mlad˘ch lidí a v rozvoji jejich tvÛrãího
vztahu k umûní i estetice. V neposlední fiadû ‰kola nabízí smysluplné vyuÏití
volného ãasu a podporuje zdrav˘ rozvoj morálnû-volních vlastností.

V˘tvarn˘ obor nav‰tûvuje roãnû pfiibliÏnû dvû stû ÏákÛ a studentÛ.
Ti se vûnují nûkolika formám v˘tvarné ãinnosti – kresbû, malbû,
prostorové i akãní tvorbû. Smyslem práce uãitelÛ není jen
systematické rozvíjení talentu jejich ÏákÛ, ale pfiedev‰ím
probouzení chuti a radosti z takovéto práce.

My‰lenka umístit v˘tvarnou expozici dûtsk˘ch prací
v interiéru mûstského úfiadu vznikla spontánnû
v létû 2009. Od prvního impulzu k samotné
realizaci v‰ak vedla dlouhá cesta. Hledaly se
nejen námûty, ale i nejvhodnûj‰í forma jejich
realizace.

Nosn˘m tématem je v˘tvarné zachycení na‰eho mûsta s jeho okolím i pfiírodními krásami. Pro
tento zámûr byla pouÏita kombinace grafick˘ch technik tisku z koláÏe, papírofiezu, protisku
a linorytu s koláÏí a kresbou.

V˘sledky tvorby se v prÛbûhu zpracování zcela pfiirozenû rozdûlily do tfií celkÛ. Jeden z nich
zachycuje mûsto Jablonec nad Nisou s dÛrazem na jeho secesní stavby a skláfiskou minulost.
Ta oÏívá i v dal‰ím celku, kdyÏ pfiipomíná samotné skláfie a maãkárny, ale také tradiãní

roubené chalupy. Pro tfietí celek je charakteristická pfiíroda a s ní spojené
horské motivy.

Bohatou inspiraci nabídly jablonecké stavby, jejichÏ
reálné prvky a detaily poskytly ‰irok˘ prostor pro

v˘tvarné zpracování. Dal‰ím v˘znamn˘m zdrojem
bylo Muzeum skla a biÏuterie a v˘stavy kreseb

Josefa Václava Scheybala.

Jednotlivé tematické celky vybraly
a sestavily Mgr. Vûra âinãarová

a Ingrid Kostfiicová, uãitelky
v˘tvarného oboru Základní

umûlecké ‰koly Jablonec nad
Nisou.
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