Akad. soch. Libuše Hlubučková
Akademická sochařka, šperkařka a středoškolská pedagožka Libuše Hlubučková se
narodila 28. listopadu 1936 v Jablonci nad
Nisou. Prostředí sklářského městečka Železného Brodu, kde její rodina žila a také
podnikala se skleněným zbožím, významně
ovlivnilo její další životní směřování. V letech
1952–1956 studovala obor rytí skla na Střední
uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě u profesorů Božetěcha Medka,
Ladislava Přenosila a Aloise Háska a poté působila několik let jako přední vzorkařka pro
podnik Železnobrodské sklo, n. p., respektive
pro jeden z jeho závodů v nedaleké Zásadě.
V letech 1961–1967 studovala na Vysoké
škole uměleckoprůmyslové v Praze u profesora Stanislava Libenského a v ateliéru kov
a šperk u profesora Jana Nušla.
Díky svým zkušenostem z předchozí praxe svou tvorbu orientovala na
využití drobných navlékaných či šitých skleněných perliček (rokailu) v kombinaci s jemnými konstrukcemi a dalšími komponenty ze stříbra. Už jako
studentka se účastnila řady důležitých výstav, mj. Expo Montreal 1967, a brzy
vstoupila mezi profesionály v oboru autorského šperku.
V letech 1971–1975 pracovala pro podnik Skleněná bižuterie, kde se věnovala navrhování vánočních ozdob. Za kolekce inovativních tvarů vánočních
ozdob s foukanými skleněnými perlemi získala v roce 1974 ocenění. V 80. letech
se zabývala tvorbou stříbrných šperků s využitím drahokamů a skleněného
smaltu. Pro její tvorbu z 90. let jsou pak charakteristické geometricky řešené
brože doplněné rytými skleněnými komponenty.
Na konci 70. let zahájila Libuše Hlubučková svou pedagogickou činnost.
Začala vyučovat v Lidové škole umění v Jablonci nad Nisou, kde ovlivnila a pro
další středoškolské studium připravila mnoho žáků. V letech 1982–1986 pak
působila na Střední průmyslové škole v Jablonci nad Nisou v oboru zušlechťování bižuterie a v roce 1986 přijala pedagogické angažmá v železnobrodské
sklářské škole, ve které až do roku 2001 výtvarně vedla obor rytého skla.
Na obou zmíněných školách vyučovala také dějiny výtvarné kultury a další
výtvarné předměty. Ve své pedagogické činnosti po sobě zanechala nepřehlédnutelné stopy a vysoký počet absolventů, kteří na Libuši Hlubučkovou
rádi a často vzpomínají.

Své zkušenosti a umělecké poznatky totiž dokázala žákům předávat vstřícnou
a laskavou formou. Mnozí z nich následně pokračovali v dalším studiu a stali
se z nich nejen umělci nebo umělečtí řemeslníci, ale také učitelé a její budoucí
kolegové.
Libuši Hlubučkovou právem řadíme mezi klasiky českého autorského
šperku 2. poloviny 20. století. Jako jedna z prvních se zasloužila o originální uplatnění klasických bižuterních komponentů v inovativním soudobém
designu. Její šperkařská tvorba odráží znalosti tradičního materiálu, které jsou
sofistikovaně kombinovány s technikami typickými pro ruční zpracování skleněné bižuterie. Skleněné komponenty, které autorku od dětství přirozeně
obklopovaly, dokázala transformovat a začlenit do výtvarných forem v duchu
soudobého designu. Exaktní konstrukce broží, jehlic, náramků a náhrdelníků, tvořené geometrickými linkami stříbrného drátu, zjemňovala skleněnými
perličkami nebo drobnými kovovými přívěsky. Ikonickými se staly zejména její
rozměrné, ale přitom lehké náhrdelníkové závěsy ze stříbrných drátů, nesoucí
tvarově bohaté shluky skleněných bublin – tyto originální kompozice dokládají autorskou nápaditost i výjimečný cit pro zvolený materiál.
Za svou autorskou tvorbu získala Libuše Hlubučková významná ocenění,
mezi jinými například na Mezinárodních výstavách bižuterie v Jablonci nad
Nisou (1968, 1971, 1974, 1977) a na mezinárodním veletrhu v Plovdivu (1970).
Opakovaně se zúčastňovala šperkařských sympozií, kde pokaždé dokázala
originálně reagovat na příslušný materiál. V roce 1968 a 1971 to byla mezinárodní sympozia v Jablonci nad Nisou, v letech 1984, 1987 a 2004 mezinárodní
šperkařská sympozia v Turnově či v letech 1997 a 2008 Mezinárodní trienále
šperku v Jablonci nad Nisou. Šperky Libuše Hlubučkové byly zastoupené na
několika mezinárodních výstavách, například v Bukurešti v roce 1974, v Bratislavě (1984), Trenčíně (1987) či v Mnichově a Berlíně v roce 2018. Nechyběly
samozřejmě ani na mnoha desítkách výstav v České republice. Poslední samostatnou autorskou výstavu šperků Libuše Hlubučkové uspořádalo Městské
muzeum v Železném Brodě u příležitosti jejich 80. narozenin v roce 2016.
Autenticity uměleckého rukopisu Libuše Hlubučkové si povšimli i zahraniční sběratelé a instituce, které její šperky začlenily do svých sbírek, mezi
jinými například Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Moravská galerie
v Brně, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Severočeské muzeum
v Liberci, Muzeum Českého ráje v Turnově, Museum of Modern Art v Sydney
a samozřejmě i Městské muzeum v domovském Železném Brodě.
Libuše Hlubučková zemřela 2. listopadu 2022 v Jablonci nad Nisou.

