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Slovní hodnocení: 

 Kateřina do ateliéru sochařství přestoupila z ateliéru fotografie. Nejprve na stáž a později 

na zbytek bakalářského studia. Rozhodla se věnovat figuře. Nejprve získávala řemeslné 

zkušenosti spojené s prací ve hlíně a dále zkušenosti spojené s anatomií. Překvapivě 

rychle dosáhla slušných výsledků srovnatelných s prací spolužáků, kteří se sochařství 

věnovali mnohem déle.  

I ji zasáhla koronavirová krize, kterou celý ateliér překonal poměrně kreativně 

prohlubováním zkušeností v oblasti digitálního sochařství, poloze, které se náš ateliér také 

velmi soustředěně a dlouhodobě věnuje. Kateřina sice tíhne více k modelování a práci se 

sochařskou hlínou, ale zadáním ve 3D se nevyhýbala a do této techniky dostatečně 

hluboko pronikla, aby byla schopná naplnit zadání pro dva výjimečné semestry. Souběžně 

s hledáním a skicování pozic a pohybů virtuální postavy pracovala kontinuálně v domácím 

prostředí s hlínou a modelovala stojící postavu obalenou polštáři. Postava vypadala velice 

dobře, protože z odstupu působila jako obézní figura na tenkých nohách, ale od okamžiku, 

kdy bylo možné rozeznat modelované detaily draperie deformovaných polštářů, si divák 

uvědomil štíhlost skryté postavy. Směšnost se proměnila v krásu. Dosáhla toho 

přesvědčivým promodelováním deformace polštářů, kterými je postava obalená.  

Další pro ni objevnou prací byla práce s otisky těla a jejich odlitky. Jistě by je rozvinula 

dále a možná by se otisk stal tématem její bakalářské práce. Nakonec se ale rozhodla pro 

jiné téma, a tím byl dotyk. Osobní zkušenost s nechtěným dotykem si zvolila jako toto 

nové téma, ale následně jej převedla do jiné neosobní roviny.  

Rozhodla se vytvořit sochu malé nahé dívky s autoportrétními rysy. Postava zaujímá 

archaickou nakročenou pozici, ale o citaci starého, například řeckého, sochařství ji nešlo. 

Potřebovala vytvořit postavu mezi dětstvím a dospělostí. Na rozdíl od Štursovy sochy 
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„Puberta“ nechtěla zprostředkovat modelováním nedotknutelné krásy proměňujícího se 

mladého těla vizuální zážitek tak, jako již zmíněný autor, ale chtěla naopak diváka vyzvat 

k dotyku. Proto zvolila jednoduchý pohyb nahé postavy a vše soustředila do zachycení 

výrazu i modelaci tvarů nedospělého těla.  

Výzvou k dotyku se mají stát místa polepená sametem. Nejde o intimní partie těla, ale 

naopak o části, které mají u diváka vyvolat dojem nekonfliktnosti, a nakonec i příjemného 

pocitu spojeného s hlazením sametu. Intimní místa zůstala nepokrytá sametem, a i když 

mají tělovou barvu, dotyk nevyvolá stejný pocit jako nalepený samet. Dotyk je kontrastní a 

tvrdý. Porozuměl-li jsem dobře, právě tento kontrast má v člověku vyvolat uvědomění, že 

se dostal do zóny pro dotyky nevhodné, a nakonec možná i přes materiálovou lákavost 

k tomu, že je nevhodný jakýkoli dotyk. Socha se promění v symbol a teprve přes tuto 

symbolickou rovinu je nevhodnost jakéhokoli nemateřského dotyku zřejmá. Jinak je 

dotýkání se soch myslím zcela v pořádku.  

Nevím, zdali bude socha tímto způsobem čitelná. Kateřina se chystá umístit sochu za 

závěs, aby byl divák nucený, bude-li chtít sochu vidět za závěs vstoupit a kolem sochy 

projít v těsné blízkosti. Socha se tak stává spíše artefaktem celé instalace. Osobně bych 

se nebál nechat více prostoru soše samotné a nechal bych, ji aby si sama řekla, zda 

prostor i téma utáhne jen svojí formou. Nebál bych se ji více naslouchat a možná ji nechal 

i dotvořit nebo pozměnit téma. Samotné obrazce tvořené sametem mohou působit 

dostatečně silně a zajímavě a sochu nezbavenou odstupu mohou dovést do zcela 

nečekaných výtvarných souvislostí.  

 

 

 

 

 

 

Otázky k rozpravě 

Rád bych věděl zdali je pro autorku osobní podoba u této sochy důležitá a jakou hraje roli ve své 

výpovědi pro diváka, který příběh a okolnosti vzniku sochy nezná? 
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