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Škola umìleckých øemesel vznikla v roce 1924
v Brnì jako první výtvarná škola, poskytující kom-
plexní výtvarné vzdìlání na Moravì. Její program
zpoèátku smìøoval pøedevším k potøebám umìlec-
kého øemesla a u+itého umìní. U poèátku školy stáli
takové osobnosti, jako byli Emanuel Hrbek,
František Süser nebo Petr Dillinger. V roce 1945
tehdejší vedení školy získalo budovu bývalé ob-
chodní školy, postavenou v novorenesanèním slohu
v roce 1899, na Husovì ulici è. 10, kde škola dopo-
sud sídlí. Její struktura se nìkolikrát promìòovala
a ze SUPŠ, jak se škola jmenovala ještì v roce 1990,
se její název vrátil zpìt k tradiènímu jménu. V sou-
èasnosti je na støední škole osm oborù, které pøipra-
vují +áky pro výtvarnou praxi i ke studiu na vyso-
kých školách poslední promìnou bylo rozdìlení
grafiky na dva obory: Propagaèní grafiku, oriento-

vanou pøedevším na poèítaèový grafický design,
a obor Kresba a ilustrace, jen+ pùsobí nejvíce v øe-
šení problémù „krásné knihy“. Obor Prùmyslový
design je koncipován jako moderní tvarování pøed-
mìtù, nástrojù, výrobkù atd. se snahou zabývat se
pøedevším èinnostmi, je+ tvar spoluurèují. Obor
Výstavnictví se profiluje do konceptuální polohy,
kde dílo je souèásti osobního projektu. U+itá foto-
grafie vytváøí most nejen mezi klasickou a digitální
technologií, ale také mezi všemi názory na klasic-
kou a moderní fotografii. Program U+ité malby se
opírá o klasické malíøské techniky, které mají na
škole hlubokou tradici, +áci jsou však vedení i k hle-
dání nových malíøských cest. Obor Hraèka je obor
otevøený høe, od hry technické, malíøské èi sochaø-
ské a+ k scénografii, kdy se propojí pøedmìt a jeho
prostøedí. Oddìlení Tvorba nábytku a interiéru po-
krývá koncepèní tvorbu nábytkového umìní se sna-
hou øešit u+itný prostor i funkce bydlení jako výzvu
hravosti, technické profesionalitì, citu pro materiál.
Na støední škole vznikla nejdøíve jako forma poma-
turitního studia vyšší škola umìleckých øemesel, za-
mìøená na restaurování.
V souèasnosti existují dva obory Restaurování kera-
miky a porcelánu a Restaurování nábytku. Tøetí
obor Restaurování nástìnných a dekorativních

technik bude otevøen poprvé v tomto roce. Výsta-
va, kterou se SŠUØ pøedstavuje veøejnosti v Pardu-
bicích, však není koncipována v klasické umìlec-
koøemeslné linii, naopak se sna+í nìkteré pøedstavy
o SŠUØ, jako škole klasické, bourat èi pøekraèovat.
Úèastní se jí studenti støední školy pracemi, které
vznikly vìtšinou sice jako klauzurní nebo i maturit-
ní, ale ve své formì spíše laboratorní, bez ambicí
vyplnit zaprášený muzeální kout. Vznikla tak vý-
stava, která pracuje více s pøekvapivìjším øešením
veselejších a hravìjších vrstev tvùrèí práce, v kon-
cepci nakonec zvítìzila myšlenka nebrat se vá+nì.
Absurdní prvky nadsázky ve formì nebo obsahu
studentských prací, schopnost propojit nejen
klasické hranièní prostory, ale také místa od sebe
vzdálená, to jsou prvky volnìjší invence, která
nemá pøesných obrysù a je schopna èerpat +ivota-
dárné +iviny z rùzných prostor reality. Tvoøivá
práce je pøedevším objevování nového kdy lze hrou
napodobit stvoøitele proto+e: „smyslem lidského
+ivota je štìstí, které pochází z tvùrèí práce“.
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