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                                              Amputant 

Amputant, latinské vyjmout nebo oddělit je název mé práce, která se soustřeďuje na výřez 

z celku a to z celku exoskeletálního, který můžeme sledovat pouze u hmyzu. Kladu tedy důraz 

na detail a jednotlivé části vnější kostry hmyzu, která se po vyříznutí nebo oddělení od zbytku 

stává samostatným objektem. Tento objekt se z odtržení od kontextu stává samostatným 

kusem neznámého, díky obrácené kostře, jako je tomu u hmyzu, který je prakticky seskládán 

z pevných a nemněných tvarů. Mohlo by se jednat tedy o torzo s rozdílem toho, že jednotlivé 

části jsou méně násilně oddělené a ukončené, na rozdíl od torza lidského těla.  

Při bedlivém zkoumání rozličných druhů hmyzu mne překvapilo a zároveň ohromilo, to 

s jakou škálou barev a tvarů se člověk vlastně může setkat, fascinován zjevem některých 

druhů, které připomínají vše možné jen ne hmyz, mne napadla myšlenka osamotnění 

některých dílů hmyzu a vytvoření nových abstraktních a futuristických forem, kterých lze 

dosáhnou pouhým změněním rozměru a oddělení nejcharakterističtějších částí. Tím pádem 

se pro člověka i díky neznámé barevnosti stává objekt výplodem lidské fantasie, který je však 

jinou prezentací čisté přírody.  

Další částí jsou také barvy, které se vyskytují pouze u hmyzu, tedy chrom -  metalická barva, 

která se pro mě také stala inspirací zvláště u druhů, které jsou seskládány z těch největších a 

nejsložitějších barevných kompozic. Proto mě velmi lákalo docílit oné neuvěřitelně složité 

barevnosti, která se připojuje k tvaru objektu a dotváří svou neznámostí dojem cizího. 

Inspirací mi tedy byla méně dostupná a přehlížená část přírody, do které jsem nechtěl příliš 

zasahovat a přetvářet, spíše poukázat na její dokonalost a krásu v každém detailu a její 

technologickou převahu, kterou bude člověk vždy pouze dohánět. Inspirací mi bylo 

zobrazování a zkoumání renesanční přírody (Sando Botticelli) a futurismus.  

Postup a technologie se podřizují myšlence, a to znamená, že sem zvolil lehký materiál, který 

připomíná chitinovou hmyzí kostru. Od základu se tedy jedná o modelování v hlíně na 

železné a drátěné kostře, následně je objekt odformován do sádrové formy a poté odlit do 

laminátu, polyesteru. Vyndáním sochy z formy se musí následně obrousit a začistit. 

Posledním a konečnou fází je barvení, probarvování, lakování a patinování, tedy složitá 

povrchová úprava polyesterové skořepiny všemi dostupnými barvami a pigmenty 

(technologiemi). Definitivní, konečnou fází se stává leštění a částečné voskování některých 

ploch.                                   


