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Tisková zpráva 
Socha Josephine Baker  

se už před radnici nevrátí 
 

Bezpečnější místo pro sochu legendární tanečnice a zpěvačky Josephine Baker, než byl plácek před 

historickou radnicí, našla nyní s autorkou díla společnost Spacium. Od pátku 16. ledna bude socha 

zdobit prostory ZUŠ Liberec. 

Socha známé herečky, zpěvačky, tanečnice a bojovnice za svobodu a rovnoprávnost Josephine  Baker 

v její typické taneční póze nevydržela po své instalaci 10. října minulého roku na náměstí před radnicí 

ani dva dny. Aby křehká figurína umělkyně v životní velikosti, vytvořená z gramodesek, tmelu a 

polystyrenu, nebyla po zásahu vandalů častěji na opravě než vystavená ve veřejném prostoru, 

poputuje nyní na ZUŠ Liberec. V  pátek 16. ledna ji zde od 14.00 hodin čeká druhé slavnostní odhalení. 

„Sochu Josephine Baker na podstavci v podobě vinylové desky Supraphonu vytvořila mladá sochařka 

Josefína Jonášová, která se v rámci druhého odhalení sochy v ZUŠ představí publiku také jako 

houslistka,“ řekla Jitka Mrázková, ředitelka o. p. s. Spacium. „Spolu s vedením města jsme hledali pro 

sochu po opravě vhodnější prostory. Věříme, že v budově základní umělecké školy bude dílo nejen 

dostatečně chráněno před poškozením, ale současně se stane vhodnou inspirací pro budoucí umělce,“ 

doplnila. 

Obecně prospěšná společnost Spacium vznikla v roce 2001 s  cílem oživovat a kultivovat veřejná 

městská prostranství. Spoluzakladatelem společnosti bylo Statutární město  Liberec. Spacium za dobu 

své existenci pomohlo k realizaci mnoha soch a objektů ve městě. Připomeňme například Zastávku 

Davida Černého, Malého Marťana na Ještědu od Jaroslava Róny, Kouli  autora Milana Housera před 

hotelem Zlatý lev, Lavičku Lukáše Rittsteina, Splněný sen Martiny Niubo v prostorách Nového 

magistrátu nebo Hrající sochu na památku Mejly Hlavsy od Lukáše Rittsteina v Krajské vědecké 

knihovně.  

„Pro letošní rok chystá Spacium opět novou sochu před libereckou radnicí. Hledáme také místo pro 

oblíbené sousoší Kočky, budeme stěhovat Lampu Jaroslava Róny před kostel sv. Antonína a kromě 

dalších akcí například připravujeme celokrajský projekt Světlo pro Hospic Liberec nebo  přehlídku 

současného sochařství Sculpture Forum,“ dodala Jitka Mrázková. 
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