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TEXTOVÁ ČÁST  
 
 „Poté, co shromáždíte určitý počet uměleckých děl, začnou vás trápit výčitky svědomí, že si je 

necháváte jen pro sebe.“1 

Bakalářská práce Moje soukromá sbírka – „tetraptych“ se zabývá převedením textury 

abstraktních maleb v sochařské monochromní reliéfy. Jako podklad pro práci mi posloužila 

má sbírka 3D skenů detailů abstraktních maleb. Použila jsem tyto skeny ze svého 3D 

depozitáře, abych z nich udělala svou reálnou, hmotnou sbírku a vytvořila tím událost její 

první veřejné prezentace.    

Svůj první sken detailu malby jsem si pořídila roku 2017 ve Vídeňské galerii Albertina. 

Zastavila jsem se u obrazu Franze Grabmayra „Feuerbild“ (1993) a uvědomila jsem si, že se 

nedívám pouze na barevný obraz, ale vnímám malbu jako sochařský reliéf, dle mého názoru 

s perfektně vyváženou hmotnou kompozicí. Jelikož jsem u sebe neměla 3D skener, použila 

jsem fotoaparát. Musela jsem se přizpůsobit a udělat si fotografii z různých pohledů na 

konkrétní detail obrazu, který mě inspiroval.  

Za tři roky se do mé sbírky přidaly detaily obrazů Anselma Kiefera „Morgenthau Plan“ (2012) 

z Metropolitního muzea, Branko Filipoviće Filo „Horizont“ (1959) z Národního muzea v Černé 

Hoře a také odtamtud malbu s názvem „Kompozicija dvostruke forme“ (1962) od Milorada 

Bata Mihailoviće. Nafocení maleb nebylo předem plánované. Byl to sochařský reflex: 

pokaždé mě náhle zasáhla estetická kvalita hmotných tahů štětcem. Žádnou malbu jsem si 

nezvolila s ohledem na její příběh nebo příběh autora. Skenovala jsem jen ty malby, které mě 

svým pojetím oslovily samy.  

Následně mě zájmem o studii tohoto fenoménu přivedl k myšlenkám Immanuela Kanta, 

který ve své Kritice estetického úsudku popisoval jeho podstatu jako „nezaujatý“ zájem o 

dílo, který není vztažen k jeho tématu či funkci, ale je založen na čistém vnímání jeho krásné 

formy.2 

Skenování detailů obrazů pro mě bylo výzvou, s pocity provázející intuitivní reakci digitálního 

sochaře na objekt, který ho zaujal. Vidím to, chci to zkusit naskenovat a doufám, že nebudu 

zklamaná z výsledku. Realizovala jsem v materiálu svou sbírku díky překvapení. Z toho, co 

jsem pozorovala v galerii, jsem nakonec dokázala naskenovat a vygenerovat skeny, aniž by se 

dostavil pocit zklamání. Zklamaní je v práci se 3D skeny bohužel častým fenoménem. Je to 

totiž nepředvídatelné, jestli je možné objekt zachytit bez velkých chyb. 

Nešlo mi o kopii detailů s barvou a zachováním originálních rozměrů, ale spíše o přesvědčení, 

že mé oko a představivost dokáží spolupracovat s realitou a že se při realizaci mého nápadu 

neztratí podoba mé představy, jak by mohl vypadat monochromní reliéf malby v konečné 

fázi. Znamenalo to, že nebudu osobně zasahovat do oprav skenů vytvořených na základě 

fotografií a programu fotogrammetrie. Také jsem se rozhodla nerealizovat 3D sken, pokud se 

                                                
1 GETTY J. Paul, As I See It: The Autobiography of J. Paul Getty.  Los Angeles: J. Paul Getty Museum, 2003, s. 276. 
2 KESNER, L. Muzeum umění v digitální době. Praha: Národní galerie v Praze, 2000, s. 84–85.  
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nezdaří. Díky aktivní práci ve 3D studiu FaVU jsem dosáhla úrovně citů pro práci s reálným a 

digitálním světem. Chyba ve výpočtech se nestala a tím pádem jsem měla možnost vytvořit 

skeny bez vlastních zásahů do jejich oprav. 

Na zhmotnění sbírky mi začalo záležet potom, co jsem pochopila, že digitální podoba není 

dostatečná. Uvědomila jsem si, že se tento pocit blíží pocitům sběratelů umění, když už 

pouhá reprodukce nestačí. Na rozdíl od sběratelů umění nechci vlastnit originál, ale jeho 

apropriaci, kdy na prvním místě je obdiv k umělcově technice a nic jiného. 

Nevědomě jsem tak vytvářela sbírku, kterou jsem se nakonec rozhodla zveřejnit. Chtěla jsem 

tímto způsobem vzdát poctu 3D technologiím, které mi umožnily rozvoj tohoto projektu, a to 

nejen v myšlenkách, ale i v praxi. Proto jsem k realizaci použila materiál přímo spojený s 3D 

výrobou.  

Při realizaci jsem se rozhodovala, jakou velikost a formu by sbírka měla mít. Rozhodla jsem se 

reliéfy podstatně zvětšit oproti originálu. Tímto zvětšením jsem chtěla diváku maximálně 

přiblížit detaily, které mě tolik okouzlily. Chtěla jsem, aby reliéfy byly zhotovené z jednoho 

kusu materiálu, proto jsem zvolila frézování robotem do polyuretanových desek. Zvětšení 

reliéfu záviselo na formátu a velikosti desek, které byly k dispozici. Na základě těchto 

technických podmínek jsem si zvolila 65 cm po delší straně každého reliéfů, které také 

znamenalo zvětšení každého detailu šest až deset krát. 

Stejným rozměrem jsem také sjednotila formát jejich obsahu. Každý reliéf má svou 

kompozici, na které se odehrává děj prolínající se reliéfy. Vytváří příběh společný pro 

všechna díla, která mezi sebou jinak nemají nic společného. Jejich příběh je výsledkem mého 

vnímání sbírky a snahou sjednotit příběh pomocí své fantazie. Sjednocení sbírky považuji za 

důležitý krok, protože každý detail malby má pro mě stejně velkou hodnotu. 

Instalace projektu pro mě byla stejně významná jako díla samotná. Hlavní otázkou bylo 

světlo, jelikož u reliéfů je podstatné správné osvětlovací řešení. Zároveň jsem myslela i na 

atmosféru instalace, která by byla osobní, intimní a také skromná, a to nejen proto, abych 

mohla svá díla ukázat divákovi, ale také abych se s ním mohla tímto způsobem podělit o svůj 

citlivý vztah, který k nim mám.  

Připravila jsem v rámci možností co nejčistší prostor pro vizuální kontakt s vystavovanými 

reliéfy, aby nabízel divákovi čas, který má na mysli malířka Charline von Heylová, když říká, že 

divák musí „dát uměleckému dílu čas, aby se před ním samo rozvinulo,“3 k čemuž je podle mě 

nezbytná také správná atmosféra. 

Na závěr bych chtěla říci, že od momentu, když jsem měla možnost tuto sbírku zhmotnit, se 

ztratilo její prvotní kouzlo, a probudil se ve mně zájem studovat fenomén jejího vzniku. Byla 

to pro mě zajímavá zkušenost, která mi napověděla, že další díla do této sbírky už nezařadím. 

Chtěla bych ve svém zvláštním sběratelství pokračovat, ale musím počkat, než mě nějaký jiný 

druh umění osloví a kouzlo se vrátí v jiné podobě. 

                                                
3 WAGNER, E.; WAGNER, T. W. Sbírání umění: vášeň, investice a mnohem víc. Zlín: Kniha Zlín, 2013, s. 46. 
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Už od počátku 90. let 20. století, jak tvrdí Bourriaud, se stále více a více umělců zabývá 

interpretací, reprodukováním, novým vystavováním či jiným využíváním děl ostatních 

umělců, nebo kulturních produktů, které jsou k dispozici.4 Myslím si, že je to nevyhnutelná 

cesta, na kterou vstoupí nebo alespoň šlápne každá generace umělců. Tato cesta podle mě je 

neodolatelná a vždy inspirativní. Poznala jsem to na sobě u zpracování sbírky, tedy u 

činnosti, která mi přinesla nové emocionální i myšlenkové podněty, a také příležitost pro 

nové sebevyjádření. 
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4 BOURRIAUD, N. Postprodukce: kultura jako scénář: jak umění nově programuje současný svět. Praha: Tranzit, 
2004,  s. 3. 
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OBRAZOVÁ ČÁST 
 

 
 

Moje soukromá sbírka – „tetraptych“ , 3D skeny - Vizualizace 
 

 
 

Proces výroby reliéfu robotickým obráběním do polyuretanového bloku. 
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Detail, Franz Grabmayr, Feuerbild, 1993, Albertina, Vídeň 
 

 
3D sken 

 

 
Polyuretanový reliéf, 47 x 65 x 7 cm, 2020 
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Detail, Anselm Kiefer, Morgenthau Plan, 2012, Metropolitní muzeum, New York / 3D sken 
 

  
 

Detail, Branko Filipović Filo, Horizont, 1959, Národní muzeum, Černá Hora / 3D sken 
 

  
 

Detail, Milorad Bata Mihailović, Kompozicija dvostruke forme, 1962, Národní muzeum, Černá 
Hora / 3D sken 


