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Ilona Župková ve svém bakalářském projektu navazuje na cyklus klauzurních prací Otisky I a 
II, který byl zaměřen na proces způsobený přirozenou deformací tělesných partií během jejich 
kontaktu s podložkou.  Zatímco u Otisků I a II byl kladen důraz na doslovnost zobrazení  - výsledkem 
se stala série torzálních sádrových reliéfů - autorka se nyní rozhodla téma dále rozvíjet ve 
více abstrahované poloze za použití nových technologických postupů.  

Důraz na využití 3D technologií v sochařské tvorbě pod pedagogickým vedením Michala 
Gabriela a Tomáše Medka je v posledních letech na tvorbě studentů Ateliéru sochařství 1 FaVU VUT 
v Brně stále patrnější. K těmto studentům se řadí i Ilona Župková, která ve svém bakalářském 
projektu využívá principu 3D skenování jako podpůrného technologického procesu umožňujícího 
vznik finální podoby objektu provedeného klasickými manuálními metodami.  K hlavní inovaci patří 
zejména kombinace práce s živým modelem, který určil podobu otisku, s digitální technologií. 
Převedení do elektronické podoby autorka provedla s pomocí volně dostupných softwarů firmy 
Autodesk (123D  Catch a 123D Make). V této souvislosti oceňuji především její invenci v získání 
potřebných technologií (které běžně slouží zcela jiným účelům, např. výrobě ve strojírenském 
průmyslu) a jejich uplatnění v tvůrčím procesu. Mezistupněm mezi fyzickým otiskem živého modelu a 
jeho výsledným uměleckým ztvárněním se tak stal systém vrstevnic simulujících tvar tělesných partií, 
které byly posléze materializovány formou na sebe kladených polystyrénových výřezů a následně 
opatřeny povrchovou úpravou.  

Výsledné dílo se svou podobou blíží architektonickým modelům, vrstevnice navozují dojem 
krajinné modelace, tělesné obrysy jsou však navzdory jejich abstrahovanosti stále dobře čitelné. 
Využití 3D technologií v rámci přípravné fáze zůstává nepoučeným divákům skryto, zasvěcené 
pozorovatele jeho odhalení nicméně dokáže potěšit. V souvislosti s tvorbou Ilony Župkové se nabízí 
srovnání s americkou umělkyní kubánského původu Anou Mendietou, která se ve svém cyklu 
„Silueta“ (70. léta 20. st.) intenzivně věnovala tématu tělesného otisku ženské figury za použití 
přístupů pohybujících se na pomezí land artu, body artu a performance. Její tvorba současně nese 
výrazné feministické i politické významy. Ilona Župková však skutečnosti, že se předlohou jejího 
projektu staly tělesné tvary ženských modelů, nepřikládá žádný zvláštní význam; neúčast mužů 
vysvětluje pouze jejich ostychem, což pokládám za relevantní argument. Tímto se interpretace práce 
ocitá v obecnější rovině odkazující k přítomnosti člověka v krajině, potažmo v městském prostoru 
definovaném architekturou. Přesto se domnívám, že bakalářský projekt Ilony Župkové by zasloužil 
hlubší konceptuální založení, které by divákovi nabídlo širší interpretační rámce.  

S ohledem na dosavadní tvorbu Ilony Župkové spočívající v doslovné studii lidské anatomie – 
nyní posunuté do polohy schematického vyjádření – se nabízí otázka na samotnou autorku a to, který 
z obou zmíněných směrů jí lépe vyhovuje a jakou cestou by se chtěla dále vydat.  
 
Bakalářskou práci hodnotím známkou B a doporučuji ji k obhajobě. 

 
 
V Brně dne 28. 5. 2013         Mgr. Jana Kořínková 

 
 
 
 
 
 
 


