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Není důležitá jen podoba, ale i nálada a emoce 
 

Tahle slova si vyslechli návštěvníci slavnostní vernisáže výstavy nazvané Portréty, 
která proběhla včera, tedy ve středu 15. února 2012, v podvečerních hodinách 
v pobočce Knihovny města Hradce Králové. Moravské Předměstí B – Milenium.  

O tom, že tamní kolektiv knihovníků má skvělé nápady, které s chutí pro své čtenáře 
realizuje, není pochyb. Když se takový kolektiv kreativních pracovníků spojí ve svých 
aktivitách s tak prestižní královéhradeckou školou, jakou je Střední 
uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, pak vznikají nadčasové 
umělecké projekty. Jedním z nich je cyklus workshopů a výstav nazvaný Galerie 
Nad knihami. Výstava studentů uměleckoprůmyslové školy tento projekt zahájila 
s velkým úspěchem. Na šest desítek návštěvníků vernisáže mohlo přivítat nejen 
samotné autory prací z řad studentů, konkrétně mladých výtvarníků ze tříd  3S - 
umělečtí truhláři a 3NK - navrhování a konstrukce nábytku, ale i jejich pedagogy, ing. 
Jindřicha Rychtera a Mgr. Zdenu Smotlachovou. Ti si k ozvláštnění vernisáže a 
zpříjemnění atmosféry pozvali ke krátkému vstupu zkušenou lektorku a tanečnici 
břišních tanců Pavlu Kolmanovou. Oko diváků se tedy mohlo těšit z příjemného 
uměleckého zážitku hned dvakrát, při prohlídce výtvarných prací a při pohledu na 
půvab orientálního tance.  

Během slavnostního podvečera hovořil Jindřich Richter o portrétové tvorbě, v níž 
není důležitá jen podoba, ale i nálada, emoce, povaha a subjektivní vztah 
k portrétované osobě. Podstatou samotného portrétu pak je tzv. druhý plán, který 
vede diváka k zamyšlení. O tom, jak dalece se to mladým umělcům povedlo, se 
můžete přesvědčit osobně až do 30. března.  

Výstava je přístupná ve výpůjční době pobočky, tj. PO, ST, ČT 10.00 - 12.00 a 13.00 
-18.00, ÚT, PÁ 12.00 – 16.00 hodin. 

Bližší informace o celém projektu i samotné výstavě je možné získat přímo v Milenu 
na tel. čísle 495 274 134. 

 
V Hradci Králové 16. 2. 2012 

 
Bc. Vladimíra Svobodová, Public Relations 
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