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Bakalářská práce – posudek oponenta  

 

Jméno a příjmení studenta: Ľubomír Kralovič 

Název práce: Dvojice 

 

 

Slovní hodnocení: Už po prvém setkání a seznámení s bakalářskou prací Ľubomíra Kraloviče jsem nabyl 

dojmu, že jde o pečlivého studenta se zodpovědným přístupem k práci, který se chce vyrovnat s tradičním 

sochařským figurálním úkolem. Jeho dispozicí je i určitá umanutost, která mu, podle mého názoru, brání 

vidět a hledat alternativní řešení zvoleného tématu. 

Studium lidské figury, která je odjakživa v ateliéru vedeném Michalem Gabrielem neodmyslitelnou součástí 

výuky, zaujalo Kraloviče natolik, že se v něm rozhodl pokračovat a zúročit či prohloubit své modelérské 

zkušenosti ve své bakalářské práci.  

Jejím tématem je dvojice nahých figur, postava otce a syna, je proponována jako oddělené sousoší, které 

propojuje pouze jemné psychologické propojení, nebo spíše gesto. Téměř statická figura otce v nakloněném 

kontrapostu pobízí jemným posunkem svého syna. Finální instalace sousoší bude podle autorova záměru 

v zatěmnělém interiéru s umělým nasvícením. 

 Na první dojem působí rozpracovaný stav hodně neosobně, modelově. Také nahé figury evokují určité 

anticky klasicistní „bezčasí“. Kralovič se totiž rozhodl modelovat bez živých předloh s pomocí fotografií a 

zejména s výraznou pomocí anatomické učebnice pro výtvarníky. Obě figury tak přejímají určitou 

schematičnost a (ne)reálnost anatomických předloh. Tuto schematičnost podtrhuje i forma modelace, která 

akcentuje lehkou geometrizující fazetovost figur. Míra jejich „kubizace“ ale není nikterak radikální, snad 

pouze připomene poučenějšímu divákovi, že nehledí na práci sochaře devatenáctého století, nebo na prácí 

sochařů ze čtyřicátých nebo padesátých let vycházejících z některých programově antimodernistických 

pozic. V současném figurálním sochařství můžeme, s určitou mírou zjednodušení, vidět existenci dvou línií.  

Jednak schematizující a anonymizující formu, ovlivněnou digitální estetikou polygonů. A na druhé početně 

zastoupené straně umělci usilují o hypperálnou a maximálně osobní sochařskou výpověď. Tu první 

reprezentuje například francouzský sochař Xavier Veilhan a druhou řada umělců, z nichž někteří započali 

tuto estetiku rozvíjet v sedmdesátých letech minulého století (Duane Hanson, John DeAndrea) a další v ní 

pokračují,  jako třeba Paul McCarthy, Ron Mueck, Maurizio Cattelan, Berlinde De Bruyckere, Carole 

Feuerman atd. 
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Ľubomír Kralovič není zjevně nakloněn takto radikálním sochařským postojům, zřejmě chce skutečně 

skromně a neokázale ověřit své modelérské schopnosti formou tradičního sochařského zadání. Disponuje 

trpělivostí a nehledá okamžitý efekt. 

Zřejmě se nebojí dlouhé pomalé evoluční umělecké cesty, a to v době směřující a neúprosně akcelerující 

směrem k okamžitým senzacím a rychlým cílům. Přesto si bude muset, dříve nebo později, ujasnit, jestli je 

schopen oslovit dnešního diváka formou a prostředky blížícími se akademismu devatenáctého století. Určitě 

je to legitimní a možné, ale stěží se obejde se bez nějaké kýžené a šťastné aktualizace. Ovšem 

nepředbíhejme, student Ľubomír Kralovič nám dnes a předkládá teprve svou bakalářskou práci.  Mé 

polemické přemítaní oponenta přesto vede k doporučení jeho práce k obhajobě. 

 

 

Otázky k rozpravě: A) Zkuste popsat, jak by vypadal výsledný stav Vaší bakalářské práce, kdybyste se 

rozhodl pro, řekněme, druhou variantu stejného námětu a nemusel řešit čas ani peníze? B) Můžete říci 

jméno či jména umělců, kteří nějakým způsobem ovlivňují či nasměrovávají Vaši uměleckou navigaci?  

 

 

Závěrečné hodnocení: práci doporučuji k obhajobě 

 

Návrh klasifikace: C 

 

Posudek vypracoval(a): doc Jiří Sobotka akad.soch. 
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