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Tisková zpráva 
Město prezentuje liberecká sochařská díla z 60. – 80. let 20. 

století 

 

Na území Liberce se nachází mnoho neprávem opomíjených sochařských děl, která vznikla například 

také v rámci výstavy „Socha a město 1969“, ale rovněž i mimo ni. 

V rámci přeshraničního projektu „Liberec/Žitava – zapomenuté památky“ vybralo město 27 

významných sochařských děl v Liberci a 27 sochařských děl v Žitavě.  

„Na základě toho vznikly v Liberci dvě zajímavé trasy, které mohou návštěvníci, spolu se čtyřjazyčnou 

publikací, navštívit. Nedílnou součástí brožurky, která k tomuto projektu vyšla, je také mapový podklad, 

který na díla v Liberci a v Žitavě odkazuje,“ upřesňuje Zuzana Kotrmanová, vedoucí oddělení cestovního 

ruchu, kultury a sportu MML. 

V pátek 28. října 2016 byla, při příležitosti „Dne české státnosti“, premiérově prezentována liberecká 

sochařská díla, a to prostřednictvím dvou komentovaných prohlídek pro veřejnost zdarma. Prohlídky 

vedl historik Petr Freiwillig. Zájem byl veliký. Mnozí návštěvníci ani netušili, že se v Liberci tak cenná 

sochařská díla nacházejí. Jiní zas třeba denně kolem některých soch chodí, ale o jejich vzniku a autorovi 

do této doby netušili. Prohlídky navštívilo přes 30 lidí. Trasu lze projít také bez doprovodné brožurky, 

neboť veškerá sochařská díla jsou označena cedulkami. Na jejich výrobě se podílela Chráněná dílna 

v Turnově. 

Velký zájem byl také o prohlídku sochařských děl v Žitavě. Tam se prohlídka uskutečnila už 11. září 

v rámci „Dnů evropského dědictví“ v Žitavě. 

Od pondělí 31. října 2016 je možné brožurky získat zdarma na městském informačním centru. Počátkem 

listopadu pak bude zveřejněna jejich elektronická podoba na www.visitliberec.eu. 
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Kontakt pro média: 

Jana Kodymová, DiS. 

tisková mluvčí, oddělení tiskové a vnějších vztahů, odbor Kancelář primátora  

Statutární město Liberec  
Magistrát města Liberec  
nám. Dr. E. Beneše 1; Liberec 1 
   
mobil: +420 778 760 927 
tel.: +420 485 243 182 
e-mail: kodymova.jana@magistrat.liberec.cz 

web: www.liberec.cz 
www.facebook.com/cityliberec 
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