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Ivana byla přijata do našeho ateliéru na magisterské studium po předchozím studiu 

v Ostravě v ateliéru Jaroslava Koléška. Hned od začátku mě zaujala stylizací 

sochařské formy. Působilo to na mě tak, jako by se svou sochařskou formou snažila 

vymezit vůči ateliéru, ve kterém studovala. Její první sochy, které vznikly u nás, ještě 

s tímto rukopisem pracovaly, například podivná kaktusová postava s mrakem nebo 

kloboukem věcí a nasbíraných předmětů na hlavě. Později se zapojila do 

ateliérových úkolů a to ji přimělo přijmout formy vycházející z použitých technologií. 

Dobrým příkladem byl zvětšený krajíc chleba. Chleba nejprve naskenovala a potom 

zvětšený vytiskla. Výsledek jsem spíše zahlédl, než viděl, protože Ivana využívala svá 

studia také jako možnost k výjezdům na nejrůznější zahraniční stáže a tak jsem často 

ztrácel přehled o její tvorbě. Bylo ale zajímavé, že nevozila ze zahraničních ateliérů 

zpět tvorbu obohacenou a ovlivněnou pobytem v novém prostředí, ale spíše si vozila 

sebou nápady a myšlenky vycházející z domácího prostředí, aby je realizovala jinde.  

Zaujata digitálním sochařstvím přebírala redukované tvary soch a realizovala je 

tradičními postupy do keramiky. Tak vznikla soška Gudey a Budhy. Sošky jsou 

vymodelované z hliněných  polygonů. Později vznikly další, ale model již tvořil 

skutečně v počítači redukovaný tvar zaformovaný a potom vytlačený do keramické 

hlíny. Nakonec začala tvořit ve spolupráci s VŠUP v Praze technicky velmi náročné 

formy na porcelán. Modelem pro budoucí porcelánové sošky je poměrně složitá 

plastika vytištěná ve 3D tiskárně, která je opět inspirovaná redukcí do polygonů. Tyto 

drobné sošky i materiál, se kterým se postupně sžívá, tvoří inspirační zdroj pro její 

diplomovou práci. Ta představuje směs různě posbíraných předmětů od řetězu po 

kameru převedených do keramické hlíny, glazovaných a vypálených. Směs těchto 

hliněných glazovaných tvarů opisuje a přemodelovává. Tvarů, někdy designově 

zpracovaných produktů jindy předmětů tak obyčejných, že je modelovala pouze 

jejich účelnost, ale také tvarů, které mohou být větví nebo jinou přírodninou. Používá 

divokou barevnou lesklou formu glazur a trochu mi připomíná novou vlnu 

osmdesátých let. Směs rozdílných předmětů s drzou a provokativní formou má ale 

energii. Tato energie je v současném umění vzácná. O tom, že ji má autorka pod 

kontrolou a není ji vláčena, svědčí i dvě práce zdánlivě nesmyslně přiřazené k celé 

kolekci. Jde o keramickou sošku redukovaného Budhy a o redukovanou sošku 

čínského draka odlitou do porcelánu. Tyto dvě práce ukazují, že nejde o výběr 

nejvtipnějších prací několika keramických kroužků, ale o řízenou a jasně cílenou 

autorskou práci. Název Odpuštění, strach a očekávání vnímám jako ironickou 

součást celku a jsem zvědavý, zda galerijní instalace energii těchto divokých sošek 

posílí. 

  

  

 

Otázky k rozpravě: Rád bych věděl, zda existuje nějaké spojení mezi redukcí tvarů 3D 

objektů, redukcí forem, tvarů a barev modelovaných keramických objektů? Dále 



bych rád věděl, zda li estetická redukce míří i k myšlenkové redukci a jde li o záměr, 

a v případě, že ano, s jakým cílem? 
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