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Obr. 1. Torzo, Acristal, 110X70X80, 2014



Obr. 2. Torzo, Acristal, 110X70X80, 2014



Obr. 3. Torzo, Acristal, 110X70X80, 2014
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Obr. 5. Torzo, Acristal, 110X70X80, 2014



Jako svou diplomovou práci jsem vytvořil sochu torza gorily v životní velikosti, bílé barvy, kterou 

jsem odlil do Acristalu. Tento materiál jsem si zvolil pro jeho schopnost pohlcovat světlo lépe než 

polyesterové materiály, se kterými jsem dříve pracoval. Snažil jsem se využít všech svých 

modelérských schopností a provést sochu maximálně realisticky jak jsem jen schopen. Socha bude 

instalována na sokl a ukotvena na něj pomocí kovového trnu.

Už v praktické bakalářské práci jsem začal polidšťovat primáty. Lidoopi jsou naši nejbližší 

příbuzní. Jako malého mě spíše odpuzovali a děsili, protože vypadají až moc podobě člověku. 

Děsila mě představa, že bych s  nimi mohl být nějakým způsobem pokrevně spřízněn. Časem, se ale

můj vztah k primátům změnil. Začali mě fascinovat proto, proč mě dříve odpuzovali. A já jsem 

pomocí sochařství začal zkoušet jak je ještě více přiblížit člověku. Ne však cestou pozvolných 

evolučních změn, ale tak, že jsem naimplantoval na těla primátů části a prvky typické přímo pro 

lidské tělo. Zaměňoval jsem barevnost gorilího těla za lidské, zbavoval jsem je srsti. Nebo jsem 

vytvořil bustu orangutana s modrýma protetickýma očima. Modré zbarvení se u primátů vyskytuje 

pouze u lidí. Zajímalo mě, jestli bude divák vnímat pohled  jako pohled lidoopa nebo jako lidský. 

Samotnou pozicí hlavy jsem se nechal inspirovat u portrétů Ludvíka XIV., protože orangutan se 

svými nafouknutými vaky a podbradky ve mně vždy evokoval barokní módní nabubřelost. Socha 

orangutana byla první kde jsem primáta nepolidšťoval jen pomocí fyzických zásahů, ale využil jsem

i historického kontextu k tomu abych u diváka vzbudil přesvědčení o možné příbuznosti mezi ním a

primátem. Takto jsem pokračoval i ve své diplomové práci, kde jsem si jako hlavní spojnici mezi 

námi a primáty zvolil pozici, ve které se v průběhu dějin zobrazovalo výhradně lidské tělo. Torza z 

antiky vzniklá náhodným poškozením, inspirovala sochaře napříč dějinami a ti je začali cíleně 

vytvářet. Ve svá praktické diplomové práci jsem se nenechal inspirovat konkrétním dílem, ale pouze

formou. Jako pozici pro sochu jsem zvolil bubnování na hruď, kterým se gorilí samci snaží ohromit.

Tato socha je poslední kterou vytvářím zde na FaVU a tak mi přišlo příhodné, že to bude takové  mé

poslední „zabubnování“ zde na škole. 


