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Smrštění, tak Jakub Kliment nazval svoji bakalářskou práci. Navazuje v ní na svoji práci ze 
třetího ročníku, kdy vytvořil velkou kovovou krychli o hraně asi 1m a tu potom implozí 
zdeformoval. Rozhodl se pro tento způsob práce s tvarem asi proto, že klasické modelování 
do hlíny ho příliš nezajímá. Je tím autorem, který má dar a schopnost realisticky modelovat 
ale zároveň ho realistická socha příliš nezajímá. Tato schopnost realistického modelování se 
projevila v prvních dvou ročnících, kdy s velkou snadností vytvořil jak autoportrét, tak i 
figuru ve dvoutřetinové velikosti. V autoportrétní figuře zachytil sebe v letu nebo pádu a 
soustředil se na výraz a napětí v obličeji. Zachycení expresivního výrazu by mohlo být cestou 
k jeho další práci. Touto cestou se ale nevydal. Na zadání draperie vytvořil postavu uzavřenou 
v zavěšeném pytli. Obalené tvary těla se daly jen tušit a sklady napnuté látky tvořily formy, ze 
kterých by bylo možné v budoucí práci opět těžit. Ani tuto výzvu nepřijal a k zabaleným 
objektům se jen s velkou nadsázkou vrátil snad jen při deformacích sudů, tedy rovněž obalů. 
Po figuře v životní velikosti podle živého modelu, kterou opět snadno a velmi dobře zvládl, 
přišel semestr, kdy se pokusil najít svoje téma. Vytvořil tvarově velmi redukovanou figuru, 
která měla hlavu uzavřenou v kovové kleci. Postava ve svém zjednodušení nefungovala, 
protože jednoduchost deklarovaná tvarovou jednoduchostí sochy, byla nahrazena symboly. 
Jakub si to uvědomil a v dalším semestr přišel s již zmiňovanou deformací tvaru pomocí 
imploze. Imploze jako způsob tvarování je ve výsledku nepředvídatelná, ale celý proces 
prudkého zborcení je vizuálně velmi přitažlivý. Opak exploze v jeden kritický okamžik 
pomocí atmosférického tlaku zmuchlá pevný tvar do podivné plechové draperie. Původní tvar 
ale musí být vždy nějakou nádrží nebo sudem z materiálu, který se nerozpadá. Tímto ideálním 
materiálem je plech. Po pokusu s vlastnoručně vyrobenou a zborcenou krychlí, začal pracovat 
s velkými plechovými sudy, tedy tvary, které mají svůj přesný účel. Takové tvary ale nesou i 
významy a s tím je nutné počítat. V práci, která předchází i navazuje na jeho bakalářskou 
práci, to velmi rychle pochopil. Tři zborcené sudy, které spojil do krátkého sloupu, působily 
jako tři zmačkané plechovky. Působily tak proto, že jim ponechal všechny detaily, které jsou 
pro sud i plechovku typické. Například zvlněný pruh plechu v horní části sudu nebo zesílené 
příruby na hranách sudu. Jsou to tak typické znaky pro sud i plechovku, že ani zmuchlání je 
ze zborceného tvaru neodstraní jak fyzicky, tak ani významově. V další práci tedy poučený 
touto zkušeností všechny tyto detaily odstranil, celý sloup prodloužil a mírně ho vytvaroval 
do spirály. Detaily zmuchlaného plechu zjednodušil a přemodelováním celého tvaru jich 
spoustu setřel a skryl. Tak detaily, které prozrazovaly, že jde o sudy zmizely. Modelaci, která 
celou sochu sjednocuje ale zároveň i technicky zpevňuje, vytváří překrytím celého povrchu 
vrstvou skelné rohože a polyesterové pryskyřice. Tento způsob práce mu umožňuje poměrně 
velkorysé tvarování na velkých objemech. Skelná rohož nedovolí vytvářet a nebo zachovávat 
drobné detaily plechových skladů, které zmačkaný plech vytváří a překrývá a sjednocuje 
spoje mezi jednotlivými segmenty, ze kterých je sloup sestavený. Výsledný sloup tvoří tedy 
jeden zvláštně deformovaný celek, ve kterém je sice cítit řád, ale není jasné čím je narušený. 



Sudy mizí a zůstává jen podivný sloup. Je trochu podobný nekonečnému sloupu od 
Brancusiho, ale pouze podobný v tom, že pracuje s tématem sloupu jako se samostatnou 
sochou.   
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