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Anotace  

Tato disertační práce se zaměřuje na pátrání po přítomnosti technologií DIY (Do It 

Yourself) v praxi tzv. digitálního sochařství, a to od počátků tohoto progresivního způsobu 

tvorby až po současnost. Práce prostřednictvím tří tematických okruhů odpovídá na hlavní 

výzkumné otázky: Jakými technologiemi je, nebo byl fenomén DIY zastoupen v digitálním 

sochařství? Jaký měly a mají tyto technologie vliv na vývoj a směřování digitálního 

sochařství? V rámci prvního tematického okruhu je mapována přítomnost fenoménu DIY 

v počátcích digitální tvorby prostorového uměleckého díla až do okamžiku konstituování 

pojmu digitální sochařství, coby označení tohoto nového způsobu tvorby. Druhý okruh se 

věnuje konkrétním technologiím digitálního sochařství, ve smyslu technických nástrojů a 

jejich DIY alternativám. Zkoumán je vývoj těchto alternativních technologií a jejich vliv na 

postupnou demokratizaci nástrojů digitálního sochařství. V rámci třetího okruhu jsou 

zkoumány tvůrčí metody DIY, jež byly integrovány do praxe digitálního sochařství. 

 

Abstract 

This dissertation thesis is focused on the search for the presence of DIY (Do It 

Yourself) technologies in the practice of digital sculpting, from the beginnings of this 

progressive way of creation to the present. The work, through three thematic areas, answers 

the main research questions: What kind of technology is or has the DIY phenomenon been 

represented in digital sculpture? How have these technologies influenced and are 

influencing the development and direction of digital sculpture? Within the first thematic 

area, the presence of the DIY phenomenon in the beginnings of digital creation of a spatial 

work of art is mapped until the moment of constituting the concept of Digital Sculpture, as a 

designation of this new way of creation. The second area deals with specific technologies of 

digital sculpture, in terms of technical tools and their DIY alternatives. The development of 

these alternative technologies and their influence on the gradual democratization of digital 

sculpture tools is investigated. The third area examines the creative methods of DIY, which 

have been integrated into the practice of digital sculpture. 
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1. Úvod 

1.1 Východiska a cíle 

Před více než padesáti lety se v sochařství objevil zcela nový způsob tvorby. Tento 

způsob spočíval v průkopnickém užití digitálních technologií při realizaci sochařského díla. 

Zpočátku byly tyto počiny vnímány ve světě umění jako futuristické, technologické výstřelky, 

režírované několika málo osobnostmi. Později, s narůstajícím využitím těchto technologií, 

kdy již byl jejich přínos k sochařské tvorbě zřejmý, získal proces digitálního navrhování a 

materializace sochařských děl své označení jako digitální sochařství. Digitální technologie 

však po dlouhou dobu představovaly pro většinu umělců/sochařů velice nedostupný a spíše 

luxusní, než aktivně využívaný, nástroj tvorby. V poslední dekádě jsme však svědky 

překvapivého obecného rozšíření 3D digitálních technologií. Nacházíme se ve zlomovém 

období, kdy se tyto technologie stávají široce dostupnými, a tedy i rozšířenými a hojně 

využívanými.  

Pojem „Do It Yourself“ (DIY) je většinou společnosti vnímán jen jako označení 

činnosti, při níž jednotlivec vytváří produkty svépomocí, bez profesionální podpory. DIY však 

označuje druh kultury, pro kterou je, vedle dobrovolné skromnosti a odmítání principů 

mainstreamového konzumerizmu, charakteristická snaha po soběstačnosti, nezávislosti a 

kolektivním sdílení informací. DIY je založeno na premise, že pakliže jsou k dispozici potřebné 

informace a návody, může kdokoliv, v závislosti na svých schopnostech, dosáhnout 

profesionálních výsledků v předmětu své činnosti / tvorby. DIY je životní postoj.  

Fenomén DIY pro mě, jako sochaře, na počátku výzkumu představoval zejména 

prostředek k realizaci vlastní tvorby. Svůj výzkum jsem zaměřoval na sumarizaci, analýzu a 

praktické ověřování DIY technologií ve smyslu nástrojů / technických zařízení digitálního 

sochařství, tedy nástrojů vyráběných zcela svépomocí, nebo svépomocným přizpůsobením 

jiných technických zařízení.  

S prohlubujícími se znalostmi zkoumaného tématu se však postupně začala odkrývat 

přítomnost fenoménu DIY i v dalších podstatných aspektech digitálního sochařství. Rozhodl 

jsem se tedy téma práce rozšířit o mapování přítomnosti DIY v historii digitálního sochařství 

a zároveň o další významy pojmu technologie, o metody a systémy, které vychází 

z fenoménu DIY a jsou užívané v procesu digitální tvorby sochařského díla. Vedle DIY 

technických zařízení jsem tedy nově pátral i po přítomnosti a projevech fenoménu DIY v 

praxi digitálního sochařství od jeho počátků až do současnosti.  
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Základní badatelské otázky výzkumu jsem definoval následovně: 

Jakými technologiemi je/byl fenomén DIY zastoupen v digitálním sochařství?  

Jaký měly a mají tyto technologie vliv na vývoj a směřování digitálního sochařství? 

Celý výzkum jsem pro přehlednost rozdělil do třech hlavních okruhů: 

1/ Počátky digitálního sochařství. Tato část práce je věnována průkopníkům digitální 

tvorby sochařského artefaktu v období ohraničeném vznikem první digitální sochy na jeho 

počátku a konstituováním pojmu digitální sochařství na jeho konci. V této části se snažím 

odpovědět na otázky přítomnosti fenoménu DIY v počátcích digitální tvorby fyzického 

prostorového uměleckého artefaktu, míry jeho zastoupení a vlivu na formování digitálního 

sochařství. Podstatný zájem je věnován i podmínkám aktivního využití digitálních technologií 

v soudobé umělecké praxi. To vše na pozadí vývoje základních digitálních 3D technologií. 

2/ Nástroje digitálního sochařství. Zde vyhledávám a podrobuji analýze jednotlivé 

technologie digitálního sochařství ve smyslu výrobních technických zařízení / nástrojů tvorby, 

vytvořených, či adaptovaných pro potřeby komunity DIY, jako alternativy technologií 

profesionálních. Zkoumám zde, jaký vliv (důsledky) měly/mají tyto alternativní nástroje na 

současné podmínky vzniku digitálního sochařského artefaktu.  

3/ DIY metody v digitálním sochařství. V rámci tohoto celku popisuji, analyzuji a 

pojmenovávám postupy vzešlé z fenoménu DIY, jež byly integrovány do procesu digitální 

tvorby, materializace a distribuce sochařského díla. Zkoumám zde, jaký vliv mají tyto metody 

a systémy na vývoj současného sochařství. 

 Tato práce si v souladu s akcentem fenoménu DIY klade za cíl být srozumitelnou 

nejen veřejnosti odborné ale i laické. Měla by napomoci sochařům, ať už profesionálním, 

nebo těm, kteří svá díla tvoří čistě pro vlastní potěšení, k lepší orientaci v praxi digitálního 

sochařství a usnadnit tak, pomocí DIY technologií, cestu k jejich vlastní tvorbě. 

V dlouhodobém horizontu by pak má práce měla sloužit budoucím výzkumníkům coby 

záznam o tomto, pro sochařství přelomovém, období. 
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1.2 Metody výzkumu 

Umělecký výzkum klade důraz na propojení teorie s uměleckou praxí. Nárokuje tak 

propojení různých disciplín v rámci zpracování jediného tématu. V případě této práce se 

jedná o propojení vědy a umění, technických oborů se vztahem k vybraným technologiím a, 

díky aspektu DIY, i témat sociologie. Pro komplexní zpracování tématu práce jsem 

v jednotlivých, předem definovaných oddílech, aplikoval rozdílné vědecké metody. 

V části práce, věnované přítomnosti fenoménu DIY v oblasti počátků digitálního 

sochařství, jsem stanovil pomyslné hranice daného období, definované vznikem prvního 

digitálního artefaktu na počátku a pojmenováním digitálního sochařství na jeho konci. 

Vlastní výzkum pak probíhal na základě studia dobových pramenů, ale také odborné 

literatury a internetových zdrojů vztahujících se k digitální tvorbě sochařského díla v tomto 

období, případně i webových publikací a osobních webových stránek jednotlivých autorů. 

Mnoho informací jsem čerpal z teoretických prací věnujících se technickému vývoji v oblasti 

počítačem podporované výroby. Úskalí výzkumu spočívaly ve faktu, že nalezené informace 

často spadaly do sféry vlivu prostředí, v němž autor dané publikace působil a byly tak často 

neúplné, či přímo zavádějící. Z tohoto důvodu musely být získané informace často ověřovány 

z mnoha rozdílných zdrojů. 

Pro výzkum v oblasti nástrojů digitálního sochařství byla nejdříve definována sada 

základních technických nástrojů digitálního sochařství. Poté byly vyhledány jejich DIY 

alternativy. Vybrané nástroje byly sestaveny v režimu DIY, a poté podrobeny praktickému 

testování, čímž byla potvrzena jejich relevance pro sochařskou praxi. Virtuální a rozšířená 

realita, byly mezi ostatní nástroje přidány dodatečně, na základě mezifakultního specifického 

výzkumu. Pozornost byla věnována i existenci online databází 3D modelů, které, umožňují 

specifické nakládání s již existujícími objemovými formami. Pro další směřování této 

teoretické práce tedy byly zásadní. Informace k této části výzkumu, byly získávány 

prostřednictvím internetu. Pro účely historického exkurzu za původem konkrétních 

technologií pak posloužila odborná literatura z oblasti daných technických zařízení.  

Odlišný přístup k výzkumu byl zvolen v případě části práce věnované DIY metodám 

v digitálním sochařství. Na základě zjevných analogií tvůrčích praktik digitálního sochařství s 

praktikami DIY v oblasti hudební produkce jsem se rozhodl tyto praktiky hlouběji 

prozkoumat. Na počátku tedy stála teze, kterou jsem se snažil prostřednictvím studia 

odborné literatury potvrdit, případně vyvrátit. V okamžiku, kdy byla teze dostatečně 

potvrzena, pokusil jsem se jednotlivé tvůrčí metody definovat, pojmenovat a dokladovat 

odpovídajícími uměleckými výstupy autorů digitálního sochařství.  
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1.3 Současný stav poznání 

Digitálnímu sochařství se od devadesátých let minulého století soustavně věnovaly ve 

svých článcích zejména organizace Ars Mathématica a Computers and Sculpture Forum. 

Přínosnou zahraniční vědeckou prací je například disertace Johna Jamese Marshalla z roku 

2008, An exploration of Hybrid Art and Design Practice Using Computer-based Design and 

Fabrication Tools,1 která zasazuje tuto praxi do širšího uměleckohistorického kontextu. Jako 

zásadní publikací vnímám knihu Out of Hand: Materializing the Postdigital (2013), 2 která do 

značné míry shrnula stav dané praxe v období před masovým rozšířením dostupných a DIY 

digitálních technologií. V posledních letech vznikla i řada populárně naučných knih, které 

v jisté míře tvorbu digitálního sochařského artefaktu tematizují. 

V českém a slovenském prostředí se tímto tématem jako první, na vědecké úrovni, 

zabývala Helena Lukášová ve své disertační práci s názvem Digitální sochařství (2009).3 Brzy 

následovaly další teoretické práce, jako: magisterská diplomová práce Polygon v sochařství 

(2013) Adama Krhánka,4 magisterská diplomová práce 3D tisk jako umění (2014) Pavla 

Směřičky,5 disertační práce Komparace modelování v reálném a imaginativním 3D prostoru 

(2014) Davida Medka,6 disertační práce Využití 3D technologií ve veřejném prostoru (2016) 

Jana Šebánka,7 nebo bakalářská diplomová práce Vliv 3D technologií na současnou 

sochařskou produkci na příkladu tvorby Michala Gabriela (2017) Lucie Pangrácové.8  

                                                           
1 MARSHALL, John James. An Exploration Of Hybrid Art And Design Practice Using Computer-Based Design And 
Fabrication Tools [online]. Aberdeen, 2008 [cit. 2018-07-08]. Dostupné z: https://rgu-
repository.worktribe.com/output/247864/an-exploration-of-hybrid-art-and-design-practice-using-computer-
based-design-and-fabrication-tools. Disertace. The Robert Gordon University. 
2 LABACO, Ronald T., ed. Out of Hand: Materializing the Postdigital. London: Black Dog Publishing, 2013. ISBN 
978-1-908966-23-0. 
3 LUKÁŠOVÁ, Helena. Digitální sochařství [online]. Bratislava, 2009 [cit. 2020-07-17]. Dostupné z: 
https://docplayer.cz/16583484-Digitalni-socharstvi.html. Disertace. Vysoká škola výtvarných umění 
v Bratislavě, Katedra sochařství. Vedoucí práce Ladislav Čárný. 
4 KRHÁNEK, Adam. Polygon v sochařství [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-07-17]. Dostupné z: 
http://files.adamkrhanek.webnode.cz/200002275-d2da2d3ced/AK_PolygonSA.pdf. Magisterská diplomová 
práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění. Vedoucí práce Jan Sedlák. 
5 SMĚŘIČKA, Jan. 3D tisk jako umění [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-07-17]. Dostupné z: 
https://is.muni.cz/th/ku1vk/. Magisterská diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí 
práce Jana Horáková. 
6 MEDEK, David. Komparace modelování v reálném a imaginativním 3D prostoru [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-
07-17]. Dostupné z: https://theses.cz/id/2hatlj/. Disertace. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. 
Vedoucí práce Hana Stehlíková Babyrádová. 
7 ŠEBÁNEK, Jan. Využití 3D technologií ve veřejném prostoru [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-07-17]. Dostupné z: 
https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=123122. Disertace. Vysoké učení 
technické v Brně, Fakulta výtvarných umění. Vedoucí práce Michal Gabriel. 
8 PANGRÁCOVÁ, Lucie. Vliv 3D technologií na současnou sochařskou produkci na příkladu tvorby Michala 
Gabriela [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-07-17]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/wf511/. Bakalářská diplomová 
práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Viktor Pantůček. 



6 
 

Fenoménu DIY se věnuje širší spektrum světové literatury. Jako velice přínosnou pro 

orientaci v tématu vnímám například knihu editovanou Amber Day z roku 2016, DIY Utopia 

Cultural Imagination and the Remaking of the Possible.9 

V českém prostředí vzniklo několik prací, které se tématem DIY zabývají. Základní 

koncepce, charakteristické znaky a kulturně sociální kontexty funkcí tohoto fenoménu 

shrnula ve své magisterské diplomové práci Fenomén „Do It Yourself“ a jeho pojetí v 

kulturně sociologickém kontextu (2014), Veronika Stojanovová.10 Jako práci, která se 

fenoménu DIY věnuje jen okrajově, kterou však považuji za velice hodnotnou, je disertace 

Michala Cába, Pure Data – Rukověť postdigitálního umělce (2014).11 Velkým zdrojem 

inspirace pro směřování výzkumu bylo i, dnes již legendární, dvojčíslo Revue Labyrint z roku 

2006, DIY/Udělej to sám.12  

Jedinečnost teoretické práce DIY v digitálním sochařství tkví v propojení těchto 

výzkumných oblastí, tedy v nahlížení digitálního sochařství optikou fenoménu DIY. Neznám 

žádnou teoretickou práci, která by komplexně zkoumala přítomnost fenoménu DIY, jeho vliv 

a důsledky v oblasti digitálního sochařství. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 DAY, Amber, ed. DIY Utopia: Cultural Imagination and the Remaking of the Possible. Lexington Books, 2016. 
ISBN 978-1498523882. 
10 STOJANOVOVÁ, Veronika. Fenomén „Do It Yourself“ a jeho pojetí v kulturněsocioekologickém kontextu. 
Praha, 2014. Magisterská diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Filosofická fakulta. Vedoucí práce Marie 
Fulková. 
11 CÁB, Michal. Pure Data Rukověť postdigitálního umělce: Rukověť postdigitálního umělce ver. 0.1a [online]. 
Praha, 2014 [cit. 2020-03-16]. Dostupné z: 
https://monoskop.org/images/2/29/Cab_Michal_Pure_Data_rukovet_postdigitalniho_umelce_2014.pdf. 
Disertace. Akademie výtvarných umění v Praze. Vedoucí práce Tomáš Vaněk.    
12 Revue Labyrint: DIY / Udělej to sám. 2006. Praha: Labyrint, 2006. ISSN 1210-6887. 
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2. Počátky digitálního sochařství  

V rámci této kapitoly byl představen první artefakt vytvořený na číslicově ovládané 

fréze v roce 1959, po mnohaletého výzkumu armády Spojených států amerických a 

Massachusettského Institutu technologií (MIT).13 Dále byl představen vznik prvního CAD 

programu s názvem Sketchpad (1963), realizovaný týmem z MIT.14 První digitální sochu, The 

Computer Sphere (1965), vytvořil, v rámci svého profesního angažmá na MIT, Alfred Milton 

Duca.15 

Z řad zaměstnanců institucí vlastnících 3D digitální technologie vzešli i další 

průkopníci digitálního sochařství, jako Charles Csuri, který při tvorbě první 3D frézované 

sochy, Numeric Milling16 (1968) využil zázemí Ohio State University, nebo inženýři 

francouzské automobilky Renault, kteří tvořili svá frézovaná sochařská díla (1968 – 1970) 

v rámci ověřování výrobní technologie. Autor prvních digitálních sochařských reliéfů (1968 – 

1969), Georg Nees, ke své práci využíval zázemí společnosti Siemens, u které byl zaměstnán 

jako softwarový inženýr. 17 

V případě zmíněných průkopníků digitálního sochařství, si můžeme, povšimnout 

přítomnosti fenoménu DIY. 3D digitální technologie svádějí experty v oboru: inženýry, 

konstruktéry, matematiky, v některých případech malíře a grafiky, vždy však původně 

nesochaře, k tvorbě sochařského artefaktu. Pakliže definujeme DIY jako absenci odbornosti 

v předmětu dané činnosti,18 pak můžeme dojít k závěru, že digitální sochařství daného 

období bylo technologií DIY sochařů.  

V případě, že sochař vytvořil své dílo ve virtuální podobě, avšak neměl možnost jej 

materializovat digitálními technologiemi, musel se uchýlit ke kutilské náhradě výstupu 

digitálně řízeného stroje, k materializaci vlastnoruční. Tento způsob práce využili na konci 

šedesátých a na počátku sedmdesátých let minulého století ve své tvorbě další z průkopníků 

                                                           
13 ROSS, Douglas T. Origins of the APT language for automatically programmed tools. ACM SIGPLAN 
Notices [online]. 1978, 13(8), 61-99 [cit. 2016-01-03]. DOI: 10.1145/960118.808374. ISSN 03621340. Dostupné 
z: http://portal.acm.org/citation.cfm?doid=960118.808374   
14 Ibid.  
15 Computersphere, (sculpture). Smithsonian Institution [online]. Smithsonian, c2016 [cit. 2016-07-27]. 
Dostupné z: https://collections.si.edu/search/results.htm?q=record_ID:siris_ari_299639 
- Facsimile: Automated Carving In Steel [online]. 2. Haoyan of America, 2008 [cit. 2016-07-27]. ISSN 1937-2116. 
Dostupné z: http://facsimilemagazine.com/2008/01/ 
16 Numeric Milling: Database of Digital Art. In: Compart: Center of excellence digital art [online]. Bremen: 
University of Bremen, 2011 [cit. 2016-07-28]. Dostupné z: http://dada.compart-bremen.de/item/artwork/1155 
17 LAVIGNE, Christian, Marie-Paule Jiccio JICCIO a Robert Michael SMITH. La sculpture numerique. Computer 
Arts [online]. United Kingdom: Future Publishing, 1998, 1998, (4) [cit. 2016-07-26]. Dostupné z: 
https://www.sculpture.org/documents/webspec/magazine/wsenglis.shtml 
- DIETRICH, Frank. Projekt Muse. Leonardo: Visual Intelligence: The First Decade of Computer Art (1965–1975) 
[online]. The MIT Press, 1986, 19(2), 159-169 [cit. 2016-07-28]. ISSN 1530-9282. Dostupné z: 
https://muse.jhu.edu/article/600927/pdf 
18 STOJANOVOVÁ, Veronika. Fenomén „Do It Yourself“ a jeho pojetí v kulturněsocioekologickém kontextu. 
Praha, 2014. Magisterská diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Filosofická fakulta. Vedoucí práce Marie 
Fulková. 
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digitálního sochařství, americký umělec Robert Mallary a španělský umělec José Luis 

Alexanco.  

Jednou z možností realizace digitální sochy byla spolupráce umělců přímo s výrobci 

digitální technologie. Komerční společnost měla potřebu propagovat svůj nový 

produkt/technologii a demonstrace formou realizace uměleckého díla se jevila jako 

veřejnosti nejpřístupnější. Tento způsob realizace využil i Masaki Fujihata, kterému je díky 

sérii objektů Forbiden Fruits (1989) připisováno prvenství v oblasti 3D tisknuté sochy.19   

Institucionálního zázemí se digitálnímu sochařství dostalo teprve během let 

devadesátých, v asociaci Ars Mathématica (založena 1992 ve Francii amatérskými umělci, 

inženýry, Alexandrem Vitkinem a Christianem Lavignem). Tato asociace uskutečnila i první 

mezinárodní výstavu digitálního sochařství s názvem The first International Exhibition of 

Numerical Sulpture (Robosculpture and Compusculpture ) (1993), na kterou navázala 

pravidelným bienále pod názvem Intersculpt.20  

Pojem digitální sochařství byl konstituován postupně během let. Piere Bézier užíval 

pojmenování této disciplíny, jako počítačově podporované sochařství. Později přibyly pojmy 

jako Infosculpture (Vitkine, Coignard), nebo Robosculpture (Lavigne).21 Definici umělce 

digitálního sochařství jako osoby, která „využívá virtuální prostor coby kreativní místo, ale 

realizuje svá díla v prostoru fyzickém“ použil mezi prvními až William V. Ganis ve svém článku 

Digital Sculpture: Ars Ex Machina uveřejněném v magazínu Sculpture v říjnu roku 2004.22 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Beyond Pages: Masaki Fujihata. Institute of Advanced Media Arts and Sciences [online]. Ogaki-shi: Institute of 
Advanced Media Arts and Sciences [cit. 2020-02-08]. Dostupné z: 
https://www.iamas.ac.jp/interaction/i97/artist_Fujihata.html 
- 1987 Geometric Love. In: YouTube [online]. [cit. 2020-02-11]. Dostupné z: 
https://www.youtube.com/watch?v=Lw7yc6mIRqA 
- 1989 Forbidden Fruits. In: YouTube [online]. [cit. 2020-02-11]. Dostupné z: 
https://www.youtube.com/watch?v=yygElySiA-E&t=2s 
- COHEN, Yoseph Bar, ed. Advances in Manufacturing and Processing of Materials and Structures (Biometrics). 
Boca Raton: CRC Press, 2018. ISBN 978-1138035959. 
20 La Première Exposition Mondiale de Sculpture Numérique a été organisée. Arsmathematica [online]. [cit. 
2020-06-10]. Dostupné z: https://www.arsmathematica.org/index-IS.html 
21 LAVIGNE, Christian. Un Peu De Vocabulaire: Vocabulary. Ars Mathematica [online]. Lavigne, 1998 [cit. 2020-
02-08]. Dostupné z: https://www.arsmathematica.org/voca.htm 
22 GANIS, William. Sculpture: Digital Sculpture: Ars Ex Machina [online]. 23. 2004 [cit. 2018-07-08]. Dostupné z: 
https://www.sculpture.org/documents/scmag04/sept04/rapidproto/sept04_rapidproto.shtml 



9 
 

3. Nástroje digitálního sochařství 

Díky důrazu na tvorbu udržitelných modelů vedoucích k soběstačnosti tvůrce a lpění 

na principu sdílení se komunita DIY podstatnou měrou zasadila o demokratizaci digitálních 

technologií.  

3.1 Open hardware 

Dnešní vzestup dostupných digitálních technologií by nenastal bez DIY komunity, 

respektive bez osvícených profesionálů z řad akademiků, kteří si byli vědomi potenciálu, 

avšak i složitosti a tedy i nedostupnosti digitálních technologií pro širší veřejnost, do té míry, 

že si za předmět svého výzkumu zvolili zjednodušení a zejména zpřístupnění těchto 

technologií komunitě DIY. Jedním z výchozích počinů směřujících k demokratizaci digitálních 

technologií je projekt Arduino (od roku 2005), založený na diplomové práci, Wiring, 

Hernanda Barragána z roku 2003. 23 

 

3.2 3D Tisk 

3D tisk byl v oblasti umění po dlouhou dobu, výsadou několika málo vyvolených 

jedinců. Tato situace se změnila až s příchodem DIY 3D tiskárny. 

V roce 2005 započal tým Adriana de Bowyera na britské Univerzitě of Bath, svůj 

projekt RepRap spočívající ve vývoji a stavbě DIY 3D tiskárny na bázi FDM s otevřeným 

zdrojovým kódem. V roce 2007 byla představena funkční 3D tiskárna s názvem Darwin.24 

Projekt RepRap vznikl pro potřeby komunity DIY a byl spolu-vyvíjen za pomocí této 

komunity. Tiskárny vzešlé z projektu Repap se velice brzy staly světově nejrozšířenějšími 

tiskárnami, čímž posílily konkurenční prostředí a odstartovaly tak revoluci dostupného 3D 

tisku a 3D technologií dnešních dní. Příkladem úspěšných společností vzešlých z iniciativy 

účastníků projektu RepRap jsou např. MakerBot Industries, nebo Prusa Research. 

3D tiskárna se za jediné desetiletí díky potřebám a aktivitě komunity DIY proměnila z luxusní 

a nedostupné profesionální prototypovací technologie v široce dostupnou „hobby“ 

technologii běžné denní tvorby. 

 

 

 

 

                                                           
23 BARRAGÁN, Hernando. Wiring: Prototyping Physical Interaction Design [online]. Milano, 2004 [cit. 2020-03-
15]. Dostupné z: http://people.interactionivrea.org/h.barragan/thesis/thesis_low_res.pdf. Diplomová práce. 
24 The Official History of the RepRap Project. All3DP [online]. All3DP, 8 Apr 2016 [cit. 2020-05-01]. Dostupné z: 
https://all3dp.com/history-of-the-reprap-project/ 
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3.3 Software 3D modelování 

Základním nástrojem práce digitálního sochaře je modelovací program. Stoupenci 

principů DIY chápou problém placeného, a tedy nedostupného, softwaru jako nesvobodu, 

kterou se pokoušejí řešit tvorbou alternativních softwarových nástrojů k bezplatnému 

použití. V roce 2002 tak byl přiveden na svět software Blender za podmínek General public 

Licence. Vývoj programu od toho dne pokračuje ve formě celosvětového komunitního 

projektu.25 Blender je univerzálním nástrojem 3D modelování, který vedle původního 

polygonového modelování a animace, umožňuje řadu dalších funkcí.26 

Softwarem, důležitým pro sochařskou tvorbu popisovanou v kapitole Sochařství 

postprodukce, je Meshmixer, který je distribuován jako freeware. 27 

 

3.4 3D skener 

Díky 3D skenerům je možné pracovat s tvarem reálného objektu, bez nutnosti tvorby 

matrice. Jednou z DIY alternativ průmyslového 3D skeneru je úprava herní konzole KINECT. 

Užití Kinectu k této nepůvodní aplikaci bylo možné díky iniciativě hackerské komunity, která 

okamžitě rozpoznala potenciál tohoto přístroje.28  Příkladem další možnosti svépomocné 

výroby 3D digitalizačního nástroje je tvorba 3D skeneru na bázi strukturovaného světla, jako 

je systém FabScan.29 Mezi nejdostupnější nástroje k 3D digitalizaci objektu pak patří 

fotogrammetrie, kterou aplikací 123D Catch popularizovala společnost Autodesk30  

 

3.5 Databáze 3D modelů 

V důsledku rozšiřující se dostupnosti 3D skenovacích systémů vznikají na internetu 

bohaté kolekce 3D digitalizovaných předmětů, které je možno využít k přímému přetvoření 

v nové sochařské dílo. Databáze 3D modelů se tak stávají jedním ze zdrojů současné 

                                                           
25 History. Blender [online]. Amsterdam: Blender, 2013 [cit. 2020-06-10]. Dostupné z: 
https://www.blender.org/foundation/history/ 
26 About. Blender [online]. Blender [cit. 2020-06-10]. Dostupné z: https://www.blender.org/about/ 
27 Meshmixer [online]. Autodesk, c2017 [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: http://www.meshmixer.com/ 
- Autodesk Knowledge Network: Free for Corporate Use? Forums Autodesk [online]. Autodesk, c2018 [cit. 2020-
06-05]. Dostupné z: https://forums.autodesk.com/t5/meshmixer/free-for-corporate-use/td-p/8094661 
28 QUICK, Darren. US$3,000 bounty claimed for open source Kinect drivers. New Atlas [online]. New Atlas, 
2010, 10 Nov 2010 [cit. 2020-02-19]. Dostupné z: https://newatlas.com/open-source-drivers-kinect-
released/16905/ 
29 FabScan: The 100-Euro 3D Laser Scanner. Media Computing Group [online]. Aachen: Media Computing 
Group, 2016, 16 Apr 2016 [cit. 2020-02-25]. Dostupné z: https://hci.rwth-aachen.de/fabscanoriginal 
30 IOANNIDES, Marinos, Dieter FRITSCH, Johanna LEISSNER, Rob DAVIES, Fabio REMONDINO a Rossa CAFFO, 
ed. Progress in Cultural Heritage Preservation: 4th International Conference, EuroMed 2012, Lemessos, Cyprus, 
October 29 - November 3, 2012, Proceedings. Berlin: Springer, 2012, s. 3. DOI: 10.1007/978-3-642-34234-9. 
ISBN 978-3642342332.           
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sochařské tvorby. V této kapitole je pozornost věnována vzniku databází 3D modelů, 

mnohdy za účasti komunity spojené s fenoménem DIY.  

První muzejní institucí, která využila DIY 3D digitalizaci artefaktu v rámci svých 

doprovodných programů, se stalo Metropolitan Museum of Art New York, které tímto 

počinem inspirovalo i další muzea, jako například Smithsonův institut, nebo British 

Museum.31 

Další motivací k tvorbě databází 3D modelů je zachování památek světového 

kulturního dědictví. Touto problematikou se programově zabývají instituce, jako CyArk 

(Cyber Archive), nebo CHI (Cultural Heritage Imaging) sloužící coby platformy pro komunitu 

se zájmem o zachování kulturního dědictví. 32  

 

3.6 Virtuální a rozšířená realita 

Technologie virtuální a rozšířené reality pomyslně transportují digitálního sochaře do 

prostředí, v němž 3D model vzniká, čímž dochází k překonání bariéry v podobě monitoru PC. 

Hlavním přínosem virtuální a rozšířené reality pro praxi digitálního sochaře je jedinečná 

možnost verifikace 3D modelu ještě před jeho realizací v materiálu. 

V roce 2014, společnost Google představila dosud nejlevnější DIY zařízení na tvorbu 

virtuální reality, Google Cardboard, které je vytvořené z kartonu a ke svému chodu využívá 

běžných mobilních telefonů.33 Pod vlivem Google Cardboard, vznikl i v oblasti rozšířené 

reality koncept levného DIY headsetu, Aryzon.34 Aplikace virtuální a rozšířené reality je 

možno tvořit v softwaru Unity, který je poskytován zdarma.35 

 

 

                                                           
31 TERRASSA, Jackie a Don UNDEEN. Met 3D: The Museum's First 3D Scanning and Printing 
Hackathon. Metmuseum.org [online]. New York: The Metropolitan Museum of Art, 2012, 31 May 2012 [cit. 
2016-01-03]. Dostupné z: https://www.metmuseum.org/blogs/now-at-the-met/features/2012/hackathon 
- UNDEEN, Don. 3D Scanning, Hacking, and Printing in Art Museums, for the Masses. Metmuseum.org [online]. 
New York: The Metropolitan Museum of Art, 2013, 15 Oct 2013 [cit. 2016-01-03]. Dostupné z: 
http://www.metmuseum.org/blogs/digital-underground/posts/2013/3d-printing 
- WAIBEL, Günter. Smithsonian X 3D: How a 167-year-old Museum Leverages 3D Technology. Dpo.si [online]. 
Smithsonian, 2015, 27.12.2015 [cit. 2016-01-03]. Dostupné z: https://dpo.si.edu/blog/smithsonian-x-3d-how-
167-year-old-museum-leverages-3d-technology 
32 Our Mission. CyArk [online]. CyArk, c2016 [cit. 2016-01-04]. Dostupné z: https://www.cyark.org/ourMission/ 
- About Us. Cultural Heritage Imaging [online]. San Francisco (Kalifornie): Cultural Heritage Imaging, 2016 [cit. 
2016-01-04]. Dostupné z: http://culturalheritageimaging.org/About_Us/ 
33 WEN, Howard. DIY: Build your own Google Cardboard VR viewer: Pizza boxes have many uses. Computer 
World [online]. IDG Communications, 2015, 13 Feb 2015 [cit. 2016-07-26]. Dostupné z: 
https://www.computerworld.com/article/2881175/diy-build-your-own-google-cardboard-vr-viewer.html 
34 Aryzon [online]. Aryzon 3D BV, 2016 [cit. 2016-07-26]. Dostupné z: https://www.aryzon.com/ 
35 Unity Personal: Start creating today with the free version of Unity. Unity Store [online]. Unity Technologies, 
c2016 [cit. 2016-07-26]. Dostupné z: https://store.unity.com/products/unity-personal 
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4. DIY Metody v digitálním sochařství  

4.1 Sochařství postprodukce 

Sochařství se díky digitálním technologiím otevírá postupům tvorby analogickým 

s postupy užívanými v hudebním průmyslu od sedmdesátých let minulého století. Tyto 

postupy, vyvíjené zpravidla amatérskými hudebníky, jsou jednou ze základních praxí/metod 

DIY.36 Digitální sochařství tedy nově přejímá postupy spojované s fenoménem DIY. V této 

práci budu zmíněnou praxi, s odkazem na francouzského kritika umění a kurátora Nicolase 

Bourriarda, nazývat postprodukcí. Baurriaud pro vysvětlení principů postprodukce nezřídka 

využívá právě analogií k hudební produkci. O současném umění se pak vyjadřuje v tom 

smyslu, že jde o „kutilství s použitím hotových produktů“.37 Postprodukcí je, v případě této 

práce, označována sochařská praxe, při níž jsou využívány již existující prostorové formy, 

z/vně sochařství, k tvorbě nového artefaktu. Umělec využívá stávajících forem namísto jejich 

tvorby z původní materie.  

Pro účely této práce jsem se pokusil metody sochařské postprodukce rozdělit dle 

míry zachování původní formy, jejího obsahu a způsobů/technik jakými jednotliví umělci 

s původními formami nakládají.  

 

4.1.1 Metoda apropriace 

 

V rámci této práce užívám termín apropriace, jako dílčí techniku sochařské 

postprodukce. Jedná se o využití již existující formy, přičemž vstupní forma zůstává nadále 

identifikovatelná / rozpoznatelná a zachovává si i vlastní auru, tak jak ji formuloval Eduardo 

Navas ve své definici selektivního remixu.38 

Metodu apropriace demonstruji na tvorbě sochaře Barryho X Balla, který se 

Apropriací, jak ji v této kapitole popisuji, programově zabývá. Jako příklad, pak uvádím jeho 

práce Spící hermafrodit (2010), nebo Perfect Forms (2013). 39 

 

                                                           
36 JACOBSON, Erik. Music remix in the classroom. KNOBEL, Michele a Colin LANKSHEAR, ed. DIY Media: 
Creating, Sharing and Learning With New Technologies. International Academic Publishers, 2010, s. 28. ISBN 
978-1433106354. 
37 BOURRIAUD, Nicolas. Postprodukce: kultura jako scénář: jak umění nově programuje současný svět. Praha: 
Tranzit, 2004, s. 11. Navigace. ISBN 80-903-4520-4. 
38 NAVAS, Eduardo. Remix Defined. Remix Theory [online]. [cit. 2020-04-12]. Dostupné z: 
https://remixtheory.net/?page_id=3 
39 BALL, Barry X. Sleeping Hermaphrodite. Barry X Ball [online]. Barry X Ball, c1982-2020 [cit. 2019-12-15]. 
Dostupné z: https://www.barryxball.com/works_cat.php?cat=1&work=195 
- STRASNICK, Stephanie. Barry X Ball Makes a 3D-Printed, Digitally Altered, Gold-Plated 
Sculpture. ARTnews [online]. Penske Business Media, 2013, 19 November 2013 [cit. 2020-06-10]. Dostupné z: 
https://www.artnews.com/art-news/news/barry-ball-makes-a-3d-printed-sculpture-2335/ 
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4.1.2 Metoda subverze 

 

Subverzí označuji  metodu sochařské postprodukce, která v rámci tvorby díla, 

původní formu nějakým způsobem oslabuje, napadá, či „znehodnocuje“. Základem metody 

je dekonstrukce přejaté formy. Z dialogu se stává forma ataku. Signifikantním rysem metody 

je i snížený zájem o auru originálu. Originál určený k přetvoření je pojímán jako referenční 

model. Aura vstupní formy odkazuje na větší celek, jehož je tato forma součástí. 

Jako příklady užití metody subverze uvádím díla dvou autorů, kteří, nezávisle na sobě, 

použili téměř identický postup v manipulaci s formou, absolventa ateliéru sochařství na 

brněnské FaVU, Tomáše Pavlackého a jeho sérii Kód (2014), a doktoranda na Harvardově 

univerzitě, Emilia Vavarellu a jeho sérii Datamorphosis  (2019)40 Jako příklad užití metody již 

v okamžiku přejímání originálu z reálného světa je zmíněna i další Pavlackého práce, Muž 

s dítětem (2017).41 

 

4.1.3 Metoda remixu 

 

Remix v této kapitole (s odkazem na teorie Eduarda Navase42 ) označuje spojování 

původních forem, nebo jejich částí, do podoby nového artefaktu, avšak podmíněné jejich 

zpětnou rozpoznatelností ve výsledném artefaktu. Jde tedy o metodu, při níž se mísí několik 

originálů (nebo jejich částí) do podoby nového díla. Dialog, pod taktovkou autora nového 

díla, již vedou samy formy (včetně jejich obsahů) mezi sebou navzájem. Kombinace těchto 

forem, nebo jejich zástupných částí, tvoří kontext nového díla. 

Metodu demonstruji na dílech Adriána Villar Rojase, jehož celá tvorba je na remixu 

stávajících forem založena. Podrobně se věnuji sochařským instalacím Ahora estaré con mi 

hijo, el asesino de tu herencia (2011) a The Theater of Disapparance (2017). 43 

                                                           
40 Téma: Metoda subverze 
Informace poskytl Tomáš PAVLACKÝ, sochař. Brno 16. 4. 2020. 
- Emilio Vavarella. Signalculture.org [online]. Owego (New York): Signal Culture, c2014 [cit. 2020-05-12]. 
Dostupné z: http://signalculture.org/emilio-vavarella.html#.Xww5VVUzaM- 
- VALENTINI, Nicola. Sculpture in Bologna: The Arte Fiera 2019: Biography. Sculpture Network [online]. 
Sculpture Network, 2019 [cit. 2020-05-12]. Dostupné z: https://sculpture-network.org/en/arte-fiera-bologna-
2019 
41 Téma: Metoda subverze  
Informace poskytl Tomáš PAVLACKÝ, sochař. Brno 16. 4. 2020. 
42 NAVAS, Eduardo. Remix Defined. Remix Theory [online]. [cit. 2020-04-12]. Dostupné z: 
https://remixtheory.net/?page_id=3 
43 Adrian Villar Rojas represents Argentina at 54th Venice Biennale. E-flux [online]. New York: e-flux, 2011, 10 
June 2011 [cit. 2020-05-15]. Dostupné z: https://www.e-flux.com/announcements/35462/adrian-villar-rojas-
represents-argentina-at-54th-venice-biennale/ 
- Adrián Villar Rojas Has a Rooftop Exhibit at the Met. Cultivating Culture [online]. Cultivating Culture, 2017, 1 
May 2017 [cit. 2020-05-15]. Dostupné z: https://www.cultivatingculture.com/2017/05/01/rooftop-met-exhibit-
rojas/ 
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4.1.4 Metoda samplingu  

 

Sampling je vyústěním tendencí směrem k DIY. Umělec, podobně jako kutil, hledá 

kolem sebe vše, co může použít k realizaci své vize. Tvůrce uměleckého díla již nevede dialog 

s užitým zdrojem (původní formou). Aura originálu je redukována na svoji předmětnou 

podstatu. Umělec vstupní formu, či spíše její části, využívá jako zdroj snadné produkce 

„vlastních“ forem. Sampl (vzorek) je vyjmut z původní formy a využit jako součást formy 

nové. Veškeré stopy po užití samplu jsou smazány. V samplingu můžeme rovněž spatřovat i 

onu novou morálku, o které se zmiňuje Nicolas Bourriaud: „Kultura nového přisvojování a 

přetváření forem zavádí novou morálku: díla patří všem…“44  

Z podstaty užití metody samplu je velice obtížné dokladovat tuto činnost na příkladu 

konkrétních autorů. Z tohoto důvodu se v rámci kapitoly uchyluji pouze k obecnému popisu 

metody, k popisu praxe. 

Další možnost v rámci metody samplu spatřuji ve využití „samplovacích softwarů“ 

jako zdroje vstupní formy. Příkladem takového softwaru je tzv. Poser.45Umělkyní, která ve 

své tvorbě využívá „digitální sampler“ je sochařka Monika Horčicová.46 Představen je způsob 

její práce a jako příklad výsledného artefaktu i socha, Kolo života (2012). Jako přesah v užití 

metody samplu je představen i sochařský objekt Relikviář (2013).47  

Pozornost je věnována i strojovému učení a potenciálu, který skýtá pro metodu 

samplu. Jako doklad tohoto potenciálu je uveden projekt ruského multimediálního umělce 

Egora Krafta, Content Aware Studies (2018). 48  

 

 

 

 

                                                           
 
44 BOURRIAUD, Nicolas. Postprodukce: kultura jako scénář: jak umění nově programuje současný svět. Praha: 
Tranzit, 2004, s. 15. Navigace. ISBN 80-903-4520-4. 
45WILLARD, Michelle. A brief history of Poser with Larry Weinberg. Poser software [online]. Content Engine, 
2019, 24 Jul 2019 [cit. 2020-06-10]. Dostupné z: https://www.posersoftware.com/article/419/a-brief-history-
of-poser-with-larry-weinberg 
46 Monika Horčicová [online]. [cit. 2020-06-10]. Dostupné z: https://monikahorcicova.wordpress.com/ 
47 Téma: Metoda samplingu  
Informace poskytla Monika HORČICOVÁ, sochařka. Brno 10. 6. 2020. 
48 Egor Kraft: Content Aware Studies. ZKM: Center for Art and Media Karlsruhe [online]. Karlsruhe: ZKM, 2018 
[cit. 2020-06-10]. Dostupné z: https://zkm.de/en/content-aware-studies 
- GROMOVA, Yulia. Do machines dream of the pergamon altar? Strelka mag [online]. Moscow: Strelka Institute, 
2019, 21. 1. 2019 [cit. 2020-06-10]. Dostupné z: https://strelkamag.com/en/article/egor-kraft-content-aware-
studies 
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4.2 Sdílená sochařská tvorba 

Digitální sochařství, umožňuje v dosud nebývalé míře i vznik nových forem 

kooperativní tvorby. Dnešní sochaři mohou, skrze internet spolupracovat na vzniku nového 

díla nezávisle na vzdálenostech. Možnost sdílené tvorby digitálního sochařského díla byla 

poprvé tematizována v rámci bienále digitální sochy Intersculpt, v objektu the Temple Hands 

(1995).49Sdílená tvorba digitálního sochařského artefaktu v osobnější rovině byla předmětem 

společného projektu brněnské FaVU a newyorské SVA, Digital Exchange IV (2019).50  

 

4.2.1 Proměna konzumenta 

 

Odlišný přístup ke sdílené tvorbě sochařského díla spatřuji zejména v procesu 

přeměny role diváka na roli aktivního spolutvůrce uměleckého díla. Pozice 

sochaře/programátora nově spočívá v režii uměleckého díla. Umělec tvoří rámec díla, 

představuje svůj koncept, svoji myšlenku, skrze určení způsobu formování budoucích 

artefaktů. Výběr výsledného artefaktu ze škály možností je však ponechán v rukou 

recipienta, spolutvůrce uměleckého konkrétního artefaktu. Recipient je podmínkou vzniku 

díla. 

Nejvyšší formální mety v konceptu zapojení konzumenta umění do aktivního procesu 

tvorby dosáhla společnost Nervous System.51Jako ryze umělecký počin participativního 

charakteru pak spatřuji projekt Entoforms (2010 – 2011), nizozemského umělce a makera 

Dolfa J. Veenvlieta, zvaného Macuno.52  Projekt Entoforms představuje, z mého pohledu, 

jedinečný přístup k současné sochařské tvorbě.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49 SMITH, Robert Michael. Virtual Armatures. Sculpture Magazine [online]. International Sculpture Center, 
1996, 1996 [cit. 2020-06-10]. ISSN 0889-728X. Dostupné z: 
https://www.sculpture.org/documents/webspec/virtuarm/virtuarm.shtml 
50 50 
51 Projects. N-e-r-v-o-u-s [online]. Nervous system [cit. 2020-06-10]. Dostupné z: https://n-e-r-v-o-u-
s.com/projects/ 
52 News. Entoforms [online]. Macouno [cit. 2020-06-10]. Dostupné z: https://www.entoforms.com/news/ 
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4.3 Sdílená produkce sochařského díla 

Dnešní sochař může poskytovat svoji práci skrze internet ve formě digitálních dat. 

V některých případech garantuje kvalitu zhotovení svého díla výběrem konkrétního způsobu 

materializace, nebo se odpovědnosti za kvalitu výsledného zpracování úplně zbavuje tím, že 

materializaci artefaktu nechává plně v rukou recipienta. Stále však platí, že je sochařské dílo 

naplněno teprve jeho fyzickým zhmotněním v reálném prostoru. 

Potenciál sdílené produkce digitálního sochařského díla byl poprvé tématizován na, 

již zmiňovaném, bienále Intersculpt 95, kdy byl prostřednictvím Transatlantické telesochy 

amerického sochaře Stewarta Dicksona, realizován princip tzv. TeleSculpture.53 Princip 

TeleSculpture byl použit o téměř dvacet let později projektem Digital Exchange, kdy byly 

podobným způsobem vzájemně realizovány artefakty studentů Fakulty výtvarných umění 

VUT v Brně a newyorské School of Visual Arts.54 

 

4.3.1 Sdílený 3D tisk 

 

Sdílený 3D tisk spočívá v zapojení komunity 3D tiskařů do realizace díla. V českém 

prostředí tuto produkční metodu (pod pojmem crowdprinting) popularizuje výzkumná 

skupina PET-MAT.55 Podobný způsob produkce díla využil například student ateliéru Socha 1 

na brněnské FaVU, Tomáš Zelený, při realizaci rozsáhlého digitálního sochařského objektu 

Tactus (2019).56 

Pomoc komunity 3D tiskařů může být jednou z možností při realizaci rozsáhlejších 

sochařských projektů 3D tisku, případně může posloužit jako vstupní brána do oblasti 

digitálního sochařství těm umělcům, kteří investici do pořízení vlastní 3D tiskárny teprve 

zvažují.  

 

 

 

                                                           
53Ars Mathematica (organization). In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia 
Foundation, 2020 [cit. 2020-06-10]. Dostupné z: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ars_Mathematica_(organization)  
- Christian Lavigne. Toilemetisse [online]. [cit. 2020-06-10]. Dostupné z: 
http://toilemetisse.free.fr/cl/sculpt/lom_a.htm 
54 Digital Exchange [online]. [cit. 2020-06-14]. Dostupné z: http://digital-exchange.cz/ 
55 Petmat [online]. [cit. 2020-06-14]. Dostupné z: https://petmat.cz/  
- PET(s)culpt. Petmat [online]. [cit. 2020-06-14]. Dostupné z: https://petmat.cz/projects/petsculpt-project/ 
56 Téma: Sdílený 3D tisk  
Informace poskytl Tomáš ZELENÝ, sochař. Brno 15. 6. 2020. 
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4.3.2 Publikovaná socha 

 

Nejznámější společností v oblasti služeb nabízejících výrobu drobného artefaktu 

pomocí 3D tisku je společnost Shapeways,57 která rozvinula i koncept virtuálního tržiště s 

názvem Marketplace, jako místa pro nabídku 3D modelů, potenciálních fyzických artefaktů, 

od různých tvůrců. Umělec nečeká na oslovení prostředníkem prodeje (například galeristou), 

svá díla nabízí na platformě materializační společnosti přímo konzumentu. Z úspěšných 

autorů Shapeways je v teoretické práci představen nizozemský kinetista Theo Jansen, dále 

tvůrce sochařského bestselleru Shapeways, americký sochař Joshua Harker, nebo, americká 

tvůrkyně tzv. matematických soch, Bathsheba Grossman, která multiplikaci sochařského díla 

přirovnává k publikaci knižních děl, jejichž hodnota stoupá s množstvím čtenářů. 58 

Právě absence limitu edice je jedním ze signifikantních rysů nabídky digitálního 

sochařského artefaktu skrze internetová tržiště. Umělci již nevidí v multiplikaci artefaktu 

žádný problém.  

 

4.3.3 Datově publikovaná socha 

 

Hraniční formou produkce díla na pomezí počítačové grafiky a sochařství je Datově 

publikovaná socha. Umělec vytváří 3D model s potenciálem sochařského díla. Následně se 

však vzdává kontroly nad výslednou sochou, tím, že její materializaci ponechává plně v rukou 

příjemce. Své dílo v digitální podobě prodává konzumentům, kteří jej mohou materializovat 

libovolnou cestou. Tvoří tedy umělecký produkt určený k DIY materializaci. Teprve aktivní 

účast konzumenta při realizaci artefaktu naplňuje potenciál díla jako digitální sochy.  

Ze sochařů datově publikovaných soch se však (mnohdy mimoděk) stávají tvůrci 

„pouhých“ původních/vstupních forem digitální sochařské postprodukce. Je tedy otázkou, 

zda se sochařství, díky existenci datově publikované sochy, nemůže diferencovat například 

do podoby Sochařství původních forem a Sochařství postprodukčního.  

 

 

                                                           
57 STRICKLAND, Eliza. Shapeways bringing 3-D printing to the masses. IEEE Spectrum [online]. 2013, 50(11), 22-
22 [cit. 2020-06-14]. DOI: 10.1109/MSPEC.2013.6655831. ISSN 0018-9235. Dostupné z: 
http://ieeexplore.ieee.org/document/6655831/ 
58 Theo Jansen. Shapeways [online]. Shapeways, c2008 - 2020 [cit. 2020-06-14]. Dostupné z: 
https://www.shapeways.com/shops/theojansen 
- HARKER, Joshua. Crania Anatomica Filigre: Me to You. Kickstarter [online]. Kickstarter, 2012, 15 November 
2012 [cit. 2020-06-14]. Dostupné z: https://www.kickstarter.com/projects/joshharker/crania-anatomica-filigre-
me-to-you 
- GROSSMAN, Bathsheba, LABACO, Ronald T., ed. Bathsheba Grossman. Out of Hand: Materializing the 
Postdigital. London: Black Dog Publishing, 2013, s. 21. ISBN 978-1-908966-23-0. 
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5. Závěr 

5.1 DIY sochařství 

3D digitální technologie, které s sebou přinášejí relativně snadnou a formálně 

dokonalou materializaci prostorových objektů s minimálními nároky na léty pěstěnou 

manuální zručnost autora sochařského díla, umožňují překonat bariéru technologické 

složitosti. 59 Tím ve větší míře dochází ke vstupu DIY umělců do oboru. Tento trend 

demokratizace sochařství můžeme spatřovat v plné síle až s nástupem dostupných 3D 

digitálních technologií a to zejména ve spojení se světovou sítí internetu. Internet se stává 

zásadní DIY technologií, prostorem tvořeným komunitou pro komunitu.  

Samostudium, jako jedna ze základních metod DIY, je nedílnou součástí digitálního 

sochařství. Digitální technologie se vyvíjejí takovou rychlostí, že pokud sochař nechce ve své 

tvorbě zaostat, musí se neustále seznamovat s dostupnými novinkami. Vzdělávací instituce 

mohou jen těžko obsáhnout celé aktuální spektrum dostupných nástrojů. Právě 

samostudium skrze internet může vzdělávací funkci institucí do značné míry nahradit. 

Nenahraditelnou funkcí umělecké vzdělávací instituce, však stále je poskytování zpětné 

vazby. Fundovanou kritiku uměleckého díla dosud žádná online služba (pokud je mi známo) 

neposkytuje.  

5.2 Shrnutí výsledků 

V kapitole Počátky digitálního sochařství jsme se seznámili s průkopníky nově se 

formující praxe digitálního navrhování a materializace sochařského díla. Zjistili jsme, že 

v tomto období využívali metodu digitální tvorby prostorového uměleckého artefaktu, téměř 

výhradně osobnosti, jejichž kvalifikace nezahrnovala tvorbu sochařského objektu, tedy že 

digitální sochařství v době svého formování sloužilo coby technologie DIY sochařů, z nichž 

mnozí se teprve v závislosti na využití těchto technologií stali sochaři profesionálními. 

Seznámili jsme se i s případy, kdy, z důvodu obecné nedostupnosti digitálních technologií 

materializace, byli umělci nuceni přistoupit k alternativní, DIY materializaci digitální sochy. 

Ozřejmil se i vliv pionýrů digitálního sochařství na formování a pojmenování tohoto nového 

přístupu k prostorové tvorbě. Z popudu DIY umělců vznikla první instituce sdružující digitální 

sochaře. Aktivity DIY umělců sochařství stály i za prvními pokusy o pojmenování metody 

tvorby, dnes označované jako digitální sochařství.  

V kapitole Nástroje digitálního sochařství byly představeny základní technologie 

tvorby digitálního sochaře, ve smyslu technických výrobních prostředků, a úloha fenoménu 

DIY v jejich postupné demokratizaci. Zjistili jsme, že současnou širokou dostupnost 3D 

digitálních technologií můžeme přičítat právě zájmu a angažovanosti komunity DIY, 

kreativních jedinců ochotných své poznatky sdílet s ostatními skrze světovou síť internetu. 

                                                           
59 MÜLLER, Ondřej a Vít HAŠKOVEC. Sestroj si sám. Revue Labyrint: Časopis pro kulturu. Praha: Labyrint, 
2006, 2006(19-20), s. 8. ISSN 1210-6887.  
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Zkoumány byly rovněž důsledky širokého užití těchto technologií, ve formě vzniku rozsáhlých 

bank 3D modelů sdílených online k volnému užití, které připravily půdu pro vstup a rozšíření 

tvůrčích metod DIY do oblasti digitálního sochařství.  

V kapitole DIY metody v digitálním sochařství jsme poznávali způsoby tvorby a 

produkce digitálního sochařského díla, které svým charakterem odpovídají praxi DIY, nebo 

k takovéto praxi směřují. Zjistili jsme, že digitální sochařství, díky využití 3D skeneru a 

rozsáhlých online bank 3D modelů k volnému stažení, integrovalo, postupy DIY, při nichž 

jsou, v dosud nebývalé míře, využívány již existující prostorové formy k tvorbě sochařského 

díla. Byly představeny principy a příklady sdílené digitální sochařské tvorby, která 

v některých případech mění roli konzumenta umění na roli jeho aktivního spolutvůrce. 

Rovněž jsme se seznámili s formami sdílené produkce, díky kterým je možno realizovat 

digitální sochařské dílo s minimálními nároky na osobní vlastnictví technologií materializace, 

a s formami distribuce digitálního sochařského díla vedoucí k nezávislosti tvůrce na oficiální 

struktuře trhu s uměním. Zjistili jsme, jak tyto alternativní formy produkce a distribuce díla 

proměňují vnímání, či pojetí sochařského originálu. Byly naznačeny i tendence k diferenciaci 

digitálního sochařství na sochařství vstupních forem a sochařství postprodukce.   

 

5.3 Epilog 

Závěrem bych rád předestřel hypotézu: vzhledem k dostupnosti, a tedy i míře 

usnadnění, které digitální technologie vnáší do procesu tvorby sochařského díla, můžeme 

v dohledné době očekávat změnu poměru ve využití nástrojů sochařství, právě ve prospěch 

technologií digitálních. Vše nasvědčuje tomu, že v praxi převládne užití digitálního sochařství 

nad původními ručními postupy sochařství. Je otázkou, zda tyto tradiční sochařské postupy 

nebudou postupem času vnímány jako ty pravé DIY technologie sochařství. 
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8. Praktická část disertační práce 

 

DIY vnímám jako životní postoj, formu osobního aktivismu, která umožňuje realizaci 

běžných, ale i náročných projektů, v jisté míře osvobozuje od závislosti na finančních 

aspektech bytí a díky důrazu na sdílení informací udržuje principy solidarity ve společnosti. 

DIY mi slouží jako cesta k dosažení uměleckých cílů. 

 

8.1 Nástroje digitálního sochařství 

 

V této kapitole jsou představeny základní nástroje digitálního sochařství, které jsem 

v rámci disertačního projektu realizoval v režimu DIY.  

Prvním takovým nástrojem byl 3D skener vzniklý úpravou herní konzole Kinect 360, 

který byl k dispozici zejména studentům AS1 k volnému užití. Mnozí studenti jej používali ke 

skenování referencí pro ruční modelování soch z hlíny. BcA. Petr Křivák, za pomocí tohoto 3D 

skeneru vytvořil své sochařské cykly Místnosti (2015) a Krajiny (2016). Já sám jsem tento 

skener užíval při tvorbě soutěžních návrhů do sochařských soutěží. V případě soutěže Na 

ztvárnění sochy věnované P. Martinu Středovi (Brno 2018) se návrh umístil na třetím místě.  

Po zkušenostech s řešením specifických problémů 3D tisku poloprofesionálních a 

profesionálních 3D tiskáren a využitím 3D tiskárny typu RepRap, během kterých byly 

realizovány sochy Květ (2014), Toroid (2016), nebo Větrný Display (2015), jsem na konci roku 

2016 započal stavbu své vlastní 3D tiskárny. Tato 3D tiskárna byla, po četných modifikacích 

původního designu staženého z internetu, uvedena do provozu v polovině roku 2017. 

V průběhu doktorského studia jsem se, díky juniorským specifickým výzkumům VUT, 

seznámil i s nástroji virtuální a rozšířené reality, což v důsledku vedlo k jejich zařazení do 

teoretické části disertace. 60 

 

 

 

 

                                                           
60 Využití rozšířené virtuální reality - augmented reality v oblasti podpůrné 3D vizualizace prostorových 
uměleckých objektů. Vutbr [online]. Brno: VUT v Brně, c2020 [cit. 2020-07-19]. Dostupné z: 
https://www.vutbr.cz/vav/projekty/detail/26220 
- Výtvarné intervence v galerijní praxi a prezentace umění za hranicemi galerie. Vutbr [online]. Brno: VUT v 
Brně, c2020 [cit. 2020-07-19]. Dostupné z: https://www.vutbr.cz/vav/projekty/detail/29695 
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8.2 DIY metody v digitálním sochařství 

8.2.1 DIY nápodoba strojové materializace 

 

Součástí mého pedagogického působení na FaVU byly konzultace studentských 

projektů, ze kterých, v některých případech, vyplynula nutnost realizovat digitální model díla 

DIY nápodobou strojového výstupu, metodou stohování. Tímto způsobem byla 

materializována například magisterská práce Skleněný pastýř (2019) MgA. Tei Dohnalové, 

nebo bakalářská práce Dědeček (2019) BcA. Veroniky Auerové. 

 V průběhu svého doktorského studia jsem rovněž navrhl a realizoval i pamětní desky 

Janu Malypetrovi (Praha 6, 2014), Ladislavu K. Feierabendovi (Praha 6, 2015) a Evě Olmerové 

(Praha6, 2016) které byly realizovány náročnou metodou digitálního frézování přímo do 

kovového plátu. Na příkladu kolegy, sochaře MgA. Martina Skalického a jím vytvořené 

pamětní desky grafiku Janu Rajlichovi (Dírná, 2020), však dokazuji, že i takto náročné 

projekty digitálního sochařství mohou být, v rukou šikovného sochaře, realizovány DIY 

nápodobou.   

8.2.2 Sochařská postprodukce 

V průběhu doktorského studia vzniklo několik kinetických sochařských objektů, při 

jejichž tvorbě byly použity metody postprodukce. Levitující socha Patizon (2015) je příkladem 

užití metody apropriace, série variabilních objektů Strukturované hrušky (od roku 2014 ) jsou 

případem užití metody subverze (hranice této metody však, překračují směrem k metodě 

remix), kinetické sochy Module 1 a Module 3 (2018) série Gear, jsou pak, díky převzatému 

designu mechanismu, příkladem užití metody samplingu. 

Na své DIY 3D tiskárně jsem materializoval i další objekty série Gear. Praktiky DIY jsou 

zde využity ve formě recyklace motorů a elektrických zdrojů z jiných zařízení. Kinetické sochy 

Zářič (2018) je poháněna motorem z mikrovlnné trouby, objekt Module 15 (2018) motorem 

stěračovým.  

V roce 2019 byly navrženy a materializovány rovněž objekty Module16 a Vířič. Druhý 

zmíněný objekt byl vytvořen v rámci testování 3D tisku robotem na Ústavu konstruováni 

Fakulty strojního inženýrství VUT. 

Metody digitální sochařské postprodukce jsem ověřoval v rámci druhého ročníku 

MenART, jehož výtvarnou část vedl, jako mentor, pan profesor Michal Gabriel61 Moje úloha 

spočívala v seznámení studentů a jejich pedagogů s možnostmi úpravy digitalizované 

sochařské formy, prostřednictvím softwaru Meshmixer. Někteří studenti se již během této 

víkendové části projektu zorientovali v daném způsobu práce natolik, že vytvořili své první 

povedené sochařské remixy.  

                                                           
61 Cíl programu. MenART [online]. [cit. 2020-07-19]. Dostupné z: http://menart.cz/2020/#oprogramu 
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Jako symbolické uzavření praktické části disertačního projektu jsem vytvořil jedinou 

sochu, v níž je fenomén DIY tématizován. Objekt je ukázkou metody analogového remixu 

digitální sochy a pomyslného zástupce fenoménu DIY v podobě akumulátorové vrtačky.  

Module 15 DIY (2020) se tak stává doslovným sochařským ztvárněním tématu DIY 

technologie v digitálním sochařství. 

 

 


