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Posudek: Tomáš Pavlacký je dobrý modelér a patří ke studentům, kteří se do ateliéru 
sochařství dostali již s velmi slušným sochařským základem. Zmiňuji to proto, že to 
v současné době není tak samozřejmé, jako to bylo ještě před pár lety. Svůj autoportrét zvládl 
s lehkostí a kdyby svoji práci na téma volný autoportrét nazvanou Okamžik nezatížil 
komplikovanou obhajobou, byla by mnohem zajímavější, než jak nakonec byla komisí 
vnímaná. Zmiňuji to proto, že verbální komunikace na rozdíl od sochařské je  v okamžiku, 
kdy o své práci mluví  jeho velkým nepřítelem. Možná proto se ve své bakalářské práci vrhl 
směrem, který je podobný verbální komunikaci, ale místo slov pracuje s tvary a to tvary 
převedenými do kódů. K tomu se ještě vrátím později. 
Figuru ve dvoutřetinové velikosti zvládl výborně, i když posice, kterou si zvolil, nebyla nijak 
moc originální. Jinak už tomu bylo u úkolu draperie, kdy se rozhodl vytvořit postavu muže, 
který si natahuje vlastní kůži, jako by to byla látka na jeho těle.  
Nepřekvapilo mě, že studii podle živého modelu vymodeloval výborně a naopak mě 
překvapila jeho mimoškolní práce realizovaná v industriálním prostoru bývalé továrny. 
Prostor předělil vysokou dřevěnou stěnou z hrubých prken.  
Jeho školní práce byla mnohem komornější. Vytvořil abstraktní sochu, kterou nazval kartáč. 
Celý objekt je složený z mnoha téměř identických segmentů seřazených v jednom rastru do 
jakéhosi oboustranného kartáče. Aby si mohl sochu alespoň trochu představit, vytvořil si 
nejprve 3D počítačový model. Tady se poprvé hlouběji ponořil do polygonového světa 
nereálných odmaterializovaných tvarů a i když sochu kartáč vytvořil bez počítače a 3D tisku, 
pochopil, čeho se dotknul. Další práce již byla zaměřena úplně tímto směrem a pracovala 
s počítačovými tvary i s 3D tiskem. Práci nazval Sebekrajina a přímo v ní předznamenal svojí 
bakalářskou práci.  
V Bakalářské práci se zabývá přemodelováním definitivních tvarů hotové sochy do nových 
tvarů. Používá nalezené drobné plastiky jako počáteční impulz pro vznik nových v podstatě 
abstraktních soch. Plastiky většinou figurální žánrové sošky od neznámých autorů se mu 
stávají tvarovou kostrou pro vznik abstraktních soch. Nástrojem, kterým tyto konkrétní tvary 
přetváří je mu programová chyba – glich – v překladu zádrhel, závada něco co brání 
v hladkém chodu. Glich jako nástroj je známý a používaný v počítačové grafice nebo videu 
již dlouho. Jako nástroj sochařský ale jen zcela výjimečně a nebo zatím vůbec. Na celé práci 
je pro mě zajímavý v prvé řadě výsledek, ale hned potom i způsob, jakým ho bylo dosaženo. 
Chyba přestává být chybou, ale od chvíle, kdy pracuje pro autora je nástrojem. Na tomto 
nástroji je potom zajímavé, že nepracuje s tvary způsobem napodobujícím sochařskou práci. 
Mám na mysli různé modelovací programy ve kterých je simulována například hlína a 
způsoby práce s ní. Glich jako nástroj naopak jednorázově a komplexně proměňuje celý tvar 
najednou z jeho počítačové podstaty a to tím že narušuje kód. Pracuje s podstatou 
počítačového tvaru. Tento způsob modelování je zcela nový a zatím ve fázi osahávání 
možností tohoto nástroje a intuitivního zkoušení. Zároveň to otevírá nový pohled na tvary a na 
podstatu tvarů. Chybí hmota a tak se mohou tvary proměňovat bez závislosti na hmotě a 



materiálu a na jejich možnostech i omezeních. Zároveň výsledek nezustává uzavřený ve 
virtuálním prostoru, ale v závěru je přenesený do reality pomocí 3D tisku. Tady už je tvar 
materializovaný a ukotvený. Vědomí, že může být oddělený od hmoty, je zásadní posun 
v sochařství a nejen v sochařství. Může to stavět tvary na úroveň stejně podstatnou pro 
podobu našeho světa jako je podstatná třeba energie. Při plánech na nové směrování ateliéru 
figurativního sochařství směrem k zavedení 3D technologií do výuky jsem měl na mysli ne 
jen to, že dostanou sochaři do ruky nový nástroj. Měl jsem především záměr vytvořit prostor 
pro nové přemýšlení o soše a tvarech. Na práci Tomáše Pavlackého je pro mě mimo to, že mě 
zajímají jeho plastiky, důležité i to, že se k nim dopracovává právě přes zcela netradiční a 
nové uvažování o tvarech. Uvažování,  které vede přes kódy definující tvar.  
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