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Jméno a příjmení studenta: Ľubomír Kralovič 

Název práce: Vnitřní portrét  

I když práce Ľubomíra Kraloviče má název Vnitřní portrét a je postavená na vztahu otce a 

syna, je jejím hlavním tématem sochařská forma. Otec i syn jsou postavy, které zastupují 

životní příběh autora, ale nejde o portréty. Postavy jsou modelované z paměti a na 

základě informací čerpaných z knihy o anatomii konkrétně jde o Anatomii od Bammese. 

Tato anatomie velmi přehledně  zobrazuje lidské tělo a jeho jednotlivé části. Užívá 

kubizující formu, která dává skvělou prostorovou představu o vzájemném postavení a 

proporci základních svalů. Obě vymodelované postavy otce a syna jsou nahé. Jsou 

zachycené v postoji s náznakem jednoduchého pohybu. Dospělá postava se přetáčí 

k dítěti a drží ho za ruku. Každá postava vznikala samostatně a do dvojice bude sestavena 

až v úplném závěru práce.  

Ľubomírův způsob práce s figurální komposicí nevychází z ověřeného postupu, jakým 

většina sochařů zabývajících se figurou pracuje. Komposici dvou postav nevnímá jako 

celek, který postupně dopracovává v detailech, ale naopak detaily postupně  skládá do 

závěrečného celku. Tak postupuje i u obou samostatně a odděleně modelovaných postav. 

Postupně je skládá z jednotlivých částí těla  pečlivě zaměřených a do hran sevřených 

sochařských forem. Je pro něj velmi důležité, aby tyto jednotlivé části byly především 

přesně umístěné a proporčně správně zachycené. Tomu podřizuje i povrch sochy, který je 

v detailech nerealistický a stylizovaný do kubizujících forem.  

Tímto velmi pracným a konstrukčním způsobem, pomalu v sochařské hlíně sestavoval obě 

postavy. Ne najednou, jak jsem již řekl, ale nejprve vymodeloval postavu otce, zaformoval 

ji a potom začal pracovat na postavě dítěte. Trpělivě skládal a zaměřoval nejprve hlavní, 

velké, pevné a neproměnlivé části postavy jakými jsou pánev hrudní koš a hlava. Hledal 

jejich natočení vzdálenosti od sebe i jejich vlastní proporční vztahy. Potom navázal 

konstrukcí dlouhých kostí a páteře. Na ně začal stavět svaly, tak jak je znal ze svého 

předchozího studia a vše si doplňoval a ověřoval v anatomii. Správně vnímal, že je 

potřeba tento konstrukční postup ponechat viditelný a podpořit jeho stavebnost kubizující 

výslednou formou.  

Nejde ale o návrat ke kubismu, který ostatně v sochařství nikdy neměl tak důležité 

postavení jako v malbě. V kubistických sochách šlo většinou o kubizování realistické 

znalosti a i tak krásná kubistická socha „Úzkost“ od O. Gutfreunda je více než cestou 

k podstatě tvarů, tvarovou cestou k emoci. Gutfreund se bravurně pohyboval v prostoru 

realistického sochařství a z této posice také vycházela jeho cesta ke stylizaci. Student na 

začátku své profesní dráhy s ne příliš velkou zkušeností s dotaženou realistickou sochou 
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tak může stavebnost sochy pojmout jinak a nezatíženě. Svým zaujetím pro konstrukci 

zastavuje svoje modelování  na hranách tvarů jednotlivých svalů a kostí, ze kterých 

postavu staví. V některých případech přidává další plochy a roviny aby zdůraznil v kresbě 

hran, ve kterých se plochy rovin protínají, pro něj důležité tvarové momenty celé sochy. 

Podobně jako kubistický obraz láme zobrazený prostor do ploch, které se pronikají a 

koncentrují v hranách zobrazených objektů, snaží se i on o podobné osobní autorské 

sdělení zaznamenané do prostorových hran modelovaného povrchu sochy.  

Chce nám představit dvě kompozičně vyvážené sochy s jednoduchým příběhem ve velmi 

precizně propracované formě. V základních proporcích je socha realistická, ale v detailech 

přechází do výrazné geometrické stylizace, která ovšem není dotažená do technické 

strojové nebo počítačové preciznosti, ale je jí ponechán modelovaný povrch s viditelnými 

otištěnými dotyky použitých sochařských nástrojů. Tento návrat k rukám uzavírá povrch 

sochy, která tak zůstává stále lidskou postavou a ne technickou projekcí. Postavy tak 

přicházejí z jeho osobního lidského snu a ne z počítačové projekce matematicky 

zjednodušené polygonové formy. Protože autor sám s počítačem pracoval a zná možnosti, 

které mu programy redukce tvarů nabízejí, je jeho práce s ruční modelovanou redukcí 

záměrná. Osobně si cením úsilí vloženého do hledání modelované formy i schopnosti 

sochu kvalitně odlít a dotáhnout do přesvědčivého výsledku. Práci hodnotím stupněm A a 

doporučuji ji k obhajobě.    
  

 

  

 

Otázky k rozpravě:Vidíš pro sebe ve figurativním sochařství nějakou další cestu? 
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