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Tisková zpráva 
Socha Josephine Baker vévodí 
vstupní hale umělecké školy 

 

Všechno zlé je k něčemu dobré. Nebýt toho, že sochu legendární zpěvačky, tanečnice a herečky 

Josephine Baker před radnicí jeden z Liberečanů na podzim nechtěně poškodil, nedočkala by se po 

opravě druhého slavnostního odhalení. Uskutečnilo se v pátek 16. ledna v liberecké ZUŠ. 

Vedle zástupců společnosti Spacium se slavnostního odhalení zúčastnili za město Liberec také 

náměstkyně primátora Karolína Hrbková s náměstkem Ivanem Langrem. Spolu s mladou autorkou 

Josefínou Jonášovou, která ztvárnila Josephine Baker v její typické, lehce vyzývavé póze, popřáli 

všichni přítomní figuríně z gramodesek, tmelu a polystyrenu, aby foyer umělecké školy zdobila ještě 

mnoho let. 

„Kam jinam patří umělecké dílo než do umělecké školy? Je dobře, že se podařilo pro sochu najít toto 

místo. Věřím, že zde ji nehrozí žádné poškození,“ řekl náměstek primátora pro školství, kulturu, 

sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr. 

Původně stála socha Josephine Baker, která proslula také jako bojovnice za lidská práva, na náměstí 

Dr. Edvarda Beneše před radnicí. Tam ale nevydržela ani dva dny. Jeden Liberečan se s ní chtěl v žertu 

vyfotit, a přitom s ní manipuloval tak nešťastně, že figurínu porazil. Pád odnesla socha ulomenou 

špičkou nohy a částí stehna. 

„Opravy se ujala sama autorka. Dílo je řádně pojištěno, proto opravu zatím hradila pojišťovna,“ 

vysvětlila ředitelka společnosti Spacium Jitka Mrázková.  

Sochu, ukotvenou na podstavci v podobě vinylové desky Supraphonu, vytvořila Josefína Jonášová 

jako svou školní práci. „Kdyby stála venku na náměstí, kam jsme ji původně instalovali, vidělo by 

sochu víc lidí. Na druhé straně je to školní práce, takže mi tolik nevadí, že už se Josephine Baker na 

náměstí nevrátí. A každé slavnostní odhalení je legrace. Tu jsme si užili dvakrát,“ podotkla autorka, 

která se na slavnostním odhalení v ZUŠ Liberec představila i jako houslistka. 
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