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Písemná část 

 

Předkládaná dizertační práce popisuje specifika digitálního sochařství s ohledem na 

technologie DIY. Autor si klade za cíl  zjistit, jak je fenomén DIY zastoupený v digitálním 

sochařství, jaký vliv měl na jeho vývoj a směřování. 

 

Jedná se aktuální téma. Písemná práce dokazuje hlubokou znalost dané problematiky, je 

dobře strukturovaná, velmi čtivá, autor pracuje s bohatým poznámkovým aparátem. Dobře 

poukazuje na specifika možných sochařských strategií. Autor je podrobně popisuje a definuje: 

postprodukce, apropriace, remixu, samplingu, subverze, specifika digitálně dostupné sochy 

skrze sdílená data atd. Je zjevné, že digitální technologie a sdílené sociální platformy přinesly 

sochařství nové možnosti uvažování.  

 

Pojem DIY je ústředním tématem pro zkoumání dané oblasti. Podle mého názoru je definice 

autora správná (Úvod, str. 3), dovolím si ale polemizovat s jeho použitím v některých 

kontextech v textu práce.  

 

Není mi například jasné, proč nelze spojovat pojem DIY s českým pojmem kutilství, jak autor 

naznačuje, ale nevysvětluje. Slovníky DIY takto překládají. Dokonce již od sedmdesátých let 

vychází časopis „Urob si sám“, překlad názvu je tedy identický s „Do It Yourself“. Jeden rozdíl 

zde je, který způsobil rozmach sociálních sítí, sdílení je o to jednodušší, instrukce pro různé 

projekty mohou být interaktivně zdokonalovány, zatímco v dřevních dobách byly návody 

šířeny skrze tisk a televizi, neexistovala platforma pro sdružování globálních komunit, jak je 

tomu nyní.  

 

Podle mého názoru, první fyzická díla digitálního sochařství, která vznikala na výzkumných 

pracovištích, nelze považovat za DIY, neboť se nejedná o sdílené procesy a dostupné 



technologie (uvedení autoři: Alfred Milton Duca, Charles Csuri, Geor Nees).  Autor vnímá tyto 

první realizace jako výtvory DIY digitálního sochařství, neboť se jedná o díla neškolených 

sochařů (kapitola 2, str. 15). Toto tvrzení se mi jeví jako rozporuplné, neboť metody DIY se 

podle mého názoru vztahují nejen na kvalifikaci autora, ale i na zvolené metody (z této 

myšlenky bychom mohli stejně tak vyvodit, že stroje, jež vznikly v rámci výzkumu, nevznikly 

DIY metodou, neboť konstruktéři byli k tomuto vyškoleni). Ač některé definice DIY popisují 

jako akt neškoleného jedince, který vykonává práci profesionála, pro kritiku uměleckého díla 

je tato definice krátká, neboť neexistuje jeho duplicitní protějšek z ruky profesionála.  

 

Myslím si, že je třeba rozlišovat mezi DIY metodami (sadou instrukcí, jak něčeho docílit, 

nápodobou procesu realizace čehokoliv s cílem se přiblížit kýženému výsledku) a 

experimentem, tvůrčím aktem, který je zcela autentickým inovativním procesem.  

 

Sdílení dat, freewary, open source projekty, DIY návody, diskuzní fóra, Creative Common 

Licence atd. spadají dle mého názoru do širšího hnutí – participativní kultury (někde uváděna 

jako participační). Ta je pak diskutovaná především Nicolasem Bourriaudem v jeho teorii 

vztahové estetiky. Bourriaud tuto dobu označuje jako „formální kolektivismus“. Digitální 

sochařství pak nese znaky participativní kultury, především proto, že je digitálně podmíněno. 

Různé strategie přístupu k tvorbě trojrozměrného díla/sochy, které digitální médium 

umožňuje, jsou v práci fundovaně popsány. A samozřejmě možným výstupem je fyzický 

objekt, což činí celou oblast digitálního sochařství vyjímečnou, a o to komplikovanější. Právě 

proto lze vystopovat mnoho strategií, jak autoři s digitální (virtuální či materializovanou) 

sochou zachází. Někteří nešíří a chrání si zdrojová data, někteří nezdůrazňují digitální 

rodokmen díla (Tony Cragg), někteří číslují své 3d tištěné edice (Rachel Whiteread), jiní mají 

důvod se o digitální model podělit (Nora Al-Badri a Nikolai Nelles: „Nefertiti Hack“, příklad 

uvedený v práci Macuno: „Entoforms“ vnímám jako příklad generativního umění), či jej 

prodat v nekonečném množství kopií a vytvořit tak business model (Joshua Harker). Postoje 

sochařů, se tedy k možným strategiím digitálního sochařství značně různí.  

 

Dlužno zmínit, že metody materializace digitálního díla je stále velmi finančně náročná, 

především pokud se jedná o realizaci rozměrných děl ve vybraných materiálech (metodou 3d 

tisku ve větších rozměrech, robotické a CNC obrábění). Právě tato nedostupnost vede 

k hledání alternativ (autor uvádí práce Roberta Mallaryho a José Luis Alexanco, kteří využili 

metodu stohování. Také bych zmínila projekt z r. 2008, kdy práce Bruce Beaslyho, Kennetha 

Snelsona, Jona Isherwooda a Roberta M. Smitha byly s podporou Autodesku realizovány 

v žule kameníky v Číně, neboť náklady na lidskou práci byly nižší než frézovat sochy CNC 

strojem). 

 

V kapitole 4 (DIY metody v digitálním sochařství) jsou uváděna díla Barry X. Balla a projekt 

„The Theatre of Dissapearance“ Adriána Villara Rojase (podkapitola 4. 1. 1.). Tyto projekty 

představují z technologického hlediska „the state of the art“, s využitím profesionálního 

zázemí, zahrnout je tedy do kapitoly o DIY metodách v digitálním sochařství je zavádějící.  

 



Oproti tomu uvedené práce Tomáše Pavlackého, demonstrují využití nepřesnosti 

technologických možností v konceptu jeho prací. Dílo „Tactus“ Tomáše Zeleného přímo 

pracuje s konstrukčními prvky automaticky se budujících podpor při 3D tisku. Toto jsou velmi 

zajímavé projekty. Myslím, že by stálo za to blíže zkoumat, jak autoři hledali ideu svých děl na 

pozadí technického omezení, alternativní metody technického řešení atp. V tomto přístupu 

zkoumání bych kontext DIY vnímala jako jeho důležitou součást.  

 

Nicméně písemná práce představuje kvalifikovaný vhled do možností a specifik digitálního 

sochařství, jak si autor klade za cíl.  

 

 

Prezentace praktické části 

 

Ve své práci Dušan představuje své dílo a realizace, pedagogickou činnost a zapojení do 

projektů.  Stavba vlastní tiskárny DIY mu umožnila větší svobodu v realizaci vlastních projektů 

a je tedy nezávislý na externí službě.  

 

V jeho díle se objevují kinetické objekty, které svou rytmickou strukturou působí až 

ornamentálně („Module“). Při pohybu sbíhajících se a rozestupujících struktur se mi vybavují 

obrazy op-artu („Větrný display“, „Zářič“).  Vedle toho pracuje s organickými formami plodů, 

ať už v hyperrealistické poloze divácky velmi atraktivní, či  které segmentuje a vytváří z nich 

hlavolamy na principu řezů. Organická hmota nabývá při manipulaci geometrickou přísnost 

hran a rovných ploch, obecně známý tvar je dekonstruován. V těchto dílech je patrné 

uvažování nejen o statické formě, ale hledání skladby modulů, pohybu, geometrické 

dekonstrukce. Toto komplexní uvažování jde ruku v ruce s technickou zdatností. 

 

Profesionální připravenost pak prokazuje účastí v sochařských soutěžích a realizacích, 

pedagogickou činností. 

 

 

Otázky 

 

Jak se tedy kutilství odlišuje od DIY? 

 

Jak vnímáš morální aspekt postprodukce při znovuvyužití forem uměleckých děl, jenž 

označuješ za palčivou otázku a záměrně ponecháváš stranou (str. 60) v kontextu participativní 

kultury? 

 

Jak chápeš auru, kterou zmiňuješ na několika místech práce, ve vztahu k digitálnímu 

sochařství, již definoval Walter Benjamin a Bruno Latour posunul její význam v tzv. „migrující 

auru“? 

 



Rozlišuješ mezi posptrodukcí a citací, neboť dřívější metody reprodukce nebyly natolik přesné 

(ale to nejsou ani současné alternativní záznamy 3d objektu). Z hlediska významu je to podle 

Tebe zásadní rozdíl?  

 

Vyslovuješ myšlenku rozdělení na sochařství původních forem a a postprodukční sochařství 

(podkapitola 4. 3. 3.). Myslím si, že toto rozdělění není nutné, neboť tvůrci původních forem 

sami volí způsob, jak s nimi naloží. Jak by ale bylo možno definovat tyto kategorie při kritice 

uměleckého díla? Právní úpravou (povinnost uvádět autora původní formy)? 

 

Další otázka vychází z kritiky Baurriaudovy Postprodukce. Jak nové jsou postupy remixu, 

apropriace, citace atp. skutečně nové? Tyto strategie jsou vystopovatelné v historii umění 

(koláže, asambláže, fotografické montáže, ready made, citace námětů v obrazech Eduarda 

Maneta, Picasso je v eseji označen za „Google Search“ světového umění. (Tomáš Pospiszyl: 

Dance, After All, God is a DJ, Divus 2004.) Lze tuto kritiku vztáhnout na digitální sochařství? 

Jaký je Tvůj názor? 

 

Jaká jsou východiska pro Tvoji vlastní tvorbu? Pracuješ jak s organickou přírodní formou, tak 

čistě funkčním autorským mechanismem. Co je Tvojí inspirací a jak bys svoji práci zasadil do 

širšího kontextu současného umění? 

 

 

Vzhledem k celkové úrovni jak písemné, tak praktické části dizertační práce, doporučuji udělit 

titul PhD. 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 11. 9. 2020                                                      Mgr. art. Helena Lukášová, ArtD. 

 

 
 


