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ÚVOD

 Diplomová práce reflektuje téma 
— Spojení kontrastních materiálů v 
sochařském objektu.   Jedná se  o sérii 
sochařských objektů, který je založen 
na propojení kontrastních materiálů, 
jenž mohou působit konfrontačně, jde 
o materiál syntetický a přírodní. Snahou 
bylo vytvořit kompozici, v níž  by nedo-
minoval ani jeden z použitých materiá-
lů, ale byla vytvořena určitá rovnováha, 
vyváženost, harmonický soulad, kdy lze 
této objekt vnímat také jako určitý druh 
prostorového dialogu.
Jedním z důvodů výsledné podoby 
a finálního tvaru objektu je především 
má dlouhodobá fascinace vlastnostmi 
materiálů a jejich možné atypické vy-
užití v sochařských objektech, kdy byl 
pro mne velmi důležitý proces přípravy  
a  materiálových zkoušek, tedy chová-
ní materiálu, jeho vlastnosti a způsoby 
tvarování a deformování.
  Pro postup práce s materiály 
využívám poznatků a zkušeností z mých 
předchozích  semestrálních prací, kde 
jsem se zabývala obdobnými téma-
ty. Aktuální diplomová práce  Spojení 
kontrastů navazuje na mou předchozí 

semestrální práci nesoucí název — 
Pavoučí vlákno (2017) , kde byl    akrylo-
vý tmel stylizován do tvaru pavoučího 
vlákna, a pro tuto realizaci bylo obdob-
ně důležitý  motiv kontrastu, kdy jemné 
pavoučí vlákno bylo propojené  s oce-
lovými konstrukcemi ve tvaru kvádru. 
Výsledná instalace čtyř monolitických 
objektů stojících vedle sebe, které na 
sebe navazovaly skrze vlákna, a částeč-
ně zasahovali do dalších objektů půso-
bila překvapivě harmonicky.
Diplomová práce je rozdělena do ně-
kolika kapitol. V druhé kapitole je ro-
zebírána teoretická reflexe, kde v první 
podkapitole je rozebíráno podobnost 
této práce se zmíněnými umělci a srov-
nání v teoretické a procesuální rovině. 
Druhá podkapitola se věnuje konkrétně 
přibližují využití atypických materiálů 
v umění,  a také přibližuji některé kon-
krétní umělce, jejichž tvorba mi sloužila 
jako primární  inspirační zdroj např. 
Eva Hesse, Mario Merz, Yasuaki Onishi 
a Katharine Grosse. V těchto podkapi-
tolách najdeme historické postupy a 
myšlenkové koncepty, ve kterých jsem 
hledala inspiraci, jak v procesu práce tak 
i v teoretické reflexi.  V této závěrečné 
práci bylo využito deskriptivní metody, 
na základě práce s literaturou. Dále bylo 
čerpáno z autorských textů, výročních 
zpráv. 





 2 
TEORETICKÁ 
REFLEXE 
PŘEDPOKLADU 
PRÁCE

V rámci procesu této práce, lze ji rozdělit 
na hlavní prvky stylu, které lze zde vyty-
čit:

1. sPontánnost
2. Procesuálnost
3. neobVyklé Využití materiálu

V těchto třech rozdělení, chci vytyčit 
umělce a umělecké skupiny, které lze 
spojit s těmito prvky spojit a zmínit 
jejich hlavní rukopisy děl, kterou jsou si 
s mou prací úzce spjaty. 

 2.1 sPontánnost
 Na začátku bych chtěla definovat 
samotného slova „spontánnost“. Je to 
slovo, které se v našich životech přiroze-
ně objevuje, používáme v běžné komu-
nikaci a nemusím nad ním přemýšlet. 

 Když se něco stalo spontánně, 
událo se to bez předchozích vnějších 
příčin, bez dalšího plánování. Kdežto 
protikladem ke spontánnímu by se dalo 
definovat jako záměrně.

 Podle psychologického slovníku 
definice Spontaneita (lat. sponte = dob-
rovolně, o své vůli) - samovolnost, „sa-
močinnost“, bezprostřednost, činnostz 
vlastního popudu, nenavozená, zvenčí,
schopnost projevovat se z vlastního 
popudu, z vnitřních „příčin“, aktivně.; 
spontaneita je schopnost projevovat na-
venek svou přirozenost, jednat aktivně, 
z vnitřních, nikoli vnějších pohnutek. 11

Spontaneitu vnímám jako druh sebevy-
jádření a komunikace, kterou můžeme 
skrze umění docílit. 

Vyslovíme-li slovo spontaneita v souvis-
losti výtvarným uměním, zařadíme vět-
šina díla do expresionismu. Směr, který 
1 Geist, B. : Psychologický slovník. Nakl. Vodnář, Praha 2000, s. 276





vznikl na počátku 20. století nebo do 
abstraktního expresionismu, kde hlav-
ním představitelem byl Jakson Pollock.  
Taktéž stějně je můžeme najít u surre-
alistů, impresionistů aj. Důležité je zde 
zmínit, že spontánní tvoření rozhodně 
nemusí být expresionistické. 

S určitým slova smyslu, mohu definovat 
svoji tvorbu práce jako expresivní, kde 
převyšuje emocionální složka nad racio-
nální. 

Expresi spojujeme s onou archetypální 
„divokostí“, se vzrušeným pohybem, kři-
kem, tvarovou deformací, nadsázkou,
neuspořádaností, destrukcí forem. 2

V této problematice, kde spojuji dva od-
lišné materiály, lze říci, že se zde mohou 
střetávat expresivní prvky s jejím pro-
tikladem. Spontánní pronikání vlákny, 
větvemi do čtvercového komůrkového 
polykarbonátu. Oproti tomu, výběr ma-
teriálu, byl zcela záměrný. Takže bych 
mohla definovat přípravu práce jako 
zcela logický proces a veškerá tvorba už 

je spontánního rázu. 

 Prvního umělce, kterého bych 
2 Potůčková, A.: Exprese. Katalog k výstavě. České muzeum výtvar-
ných umění. Praha 2005, s. 5

chtěla zmínit s hlavním podobným 
stylem práce je Georges Mathieu před-
ní představitel lyrické abstrakce nebo 
tachismu v Evropě. Podílel se na vzniku 
manifestu propagujícího I.a. a tachis-
mus. Tento název je používaný od roku 
1947. V padesátých letech dosáhl velké 
popularity v Evropě a Japonsku. Impro-
vizované gestická malba před diváky, 
nepřítomnost záměru a rychlost pro-
vedení, kontext kaligrafie. Jedna z jeho 
technik byla vrhání barvy na plátno 
z dálky. Jakožto divák, by vás zaujal pro-
ces jeho malby, do které se tak dostávají 
divadelní prvky. Mathieu si myslel, že 
proces malby je natolik fascinující, že by 
měl veřejně předvádět a to také činil.   
 
 Dalšího umělce, kterého chci zde 
zmínit je Saburo Murakami (*1925), kde 
byl součástí japonské skupiny Gutai 
(1954-1972). V kontextu expresivních ten-
dencí japonského poválečného umění 
destruoval před diváky řadu napjatých 
papírových pláten. Objevuje se zde 
princip akčního umění, který lze vidět 
v Evropě v pozdějším body artu. Zájem 
o proces destrukce lze najít také u jeho 
kolegů, např. Kazuo Shigara, který for-
muje bláto vlastním tělem. Který taktéž 
byl součást skupiny Gutai. 
 Skupina Gutai byla formovaná 
v Japonsku v období 1954-1972. Název 





 2.2 Procesuálnost

 V kotextu procesuálností lze 
zmínit už umělce z jeho vlastní odno-
že Dadaismu - Merz, konkrétně Kurta 
Schwitters, kde jeho nejvíce související 
dílo s procesuálností je Merzbau nebo 
taktéž - stavby Merz. Byli to bizardní 
místnosti ve, kterých vytvořil “umění 
z neuměleckých předmětů a vyráběl 
vyrovnané abstraktní kompozice vytvo-
řené z bezvýznamných fragmentů, byl 
jakýmsi předchůdcem dnešních umě-
leckých instalací.” 
 Kurt Schwitters a dadaisti byli 
hlavní inspirační zdroje francouzskou-
-amerického umělce Arman vlastním 
jménem Armand Pierre Fernandez. Byl 
to výtvarný umělec, řazený do nového 
realismu. Jeho hlavním výrazným prv-
kem je akumulace neboli hromadění. 
Kdo hromadí předměty každodenní 
potřeby do jednoho uměleckého ob-
jektu. Tímto systémem kritizuje me-
tody konzumní spotřeby. Ovšem také 
vytváří kontrastní realizace založené na 
destrukci jednoho předmětu. V souvis-
losti v procesuálnosti lze zde vytyčit jeho 
realizaci pro galerii Iris Clert. Ta samá 
galerie, pro kterou vytvořil Yves Klein 
svou intervenci. Arman pojal realizace 
v duchu jeho akumulací. Galerijní pro-

nesoucí slovní spojení Gutai Bijutsu 
Kyokai jehož význam lze přeložit jakož-
to Konkrétní umělecká asociace. Tato 
Japonská umělecká skupina byla ak-
tivní v letech 1954 až do roku 1972. Jeho 
hlavní představitelé byli osmnáct mla-
dých japonských avatgarních umělců 
pod vedením Jira Yoshihary, který byl 
považován za zakladatele moderního 
japonského abstraktního malířství. Své 
následovníky vedle k tvorbě antiindivi-
dualistické formě výrazu. Členové Gutai 
začali využívat při tvorbě experimentů 
v performance a často využívali kinetic-
kého umění. 
 Z české scény lze zmínit Tomáše 
Rullera (*1957), kde  “Rullerův přístup 
ukazuje třeba akce - instalace Prášení 
na konci chodby (Brno, radnice, 1984). 
Autor zde spojuje více alternativních 
oborů: časovou a pohybovou akci (práci 
s vlastním tělem) a prostorovou insta-
laci. Stal se zde jakousi oživlou sochou: 
při akci se tělo pohybovalo v hromadě 
sypkého materiálu, po konci akce zůstal 
negativní otisk těla.” Jeho díla lze vní-
mat jako čtyřdimenzionální obohacený 
o časový rozměr. Autor je zpravidla sám 
hlavní aktér svých akcí. 





stor zaplnit odpadem, sutí a smetím. 
Jediným možným náhledem do galerie 
byla skrze výlohu galerie, tedy divákovi 
byl tímto autorským gestem zamezen 
vstup do galerijního prostoru. V tomto 
případě lze hovořit o pomyslným pro-
storovém dialogu s dílem jeho před-
chůdce. 

Další umělec, který navazoval na po-
stupy dadaismu a surrealismu je César 
Balccini, který se proslavil nejvíce svými 
kompresemi. Komprese materiálu byla 
jeho nejvýznamnější jeho oblast tvor-
by. Zajímavý byl i výběr jeho materiálů 
vzhledem k jeho nuzné finanční strán-
ce. Realizoval je především z odpadu, 
ale šlo i o komprese celých slisovaných 
automobilů

 2.3  neobVyklý Využití 
materiálů

 Hlavním protagonistou v neob-
vyklých využití materiálu v sochařství 
je Josef Beuys (1921-1956). Nejenže vy-
užívá neobvyklé sochařské materiály, 
které mají vztah k jeho osobní legen-
dě. Ale také je  demonstruje v tepelně 
evolučních procesech změny. Tuk, včelí 
vosk, med plsť a měď jsou jeho nejví-
ce využívané materiály se, kterými se 

můžeme setkat v jeho dílech. Nejvíce 
mohu sympatizovat s jeho část procesu, 
kde tuk a vosk jsou látky z nichž může 
vniknout energie v rozehřátém stavu, 
představují amorfní chaos. Poté co 
vychladnou nabudou struktury, formy.  
Pro Josefa Beuyse to byl ideální materi-
ál k ukázání duality změny skupenství, 
kdy se fixní forma ztuhlého tuku mění 
v tekutou amorfní látku. Plsť na holém 
těle funguje jako izolace a ukládá teplo. 
Zásadním modelem procesu pro Jose-
fa Beuyse byla metafora přecházení z 
určitého stavu do neurčitého. Jednotlivé 
materiály jsou pro něj symbolem  pro 
myšlení, pro energii ve společnosti. Zde 
je materiálům přisuzováno mystický a 
autobiografický význam. 

Dalším umělcem, kterého v tímto 
společným prvkem zmínit je Robert 
Rauschenberg (1925-2008).  Na po-
čátku měl několik zajímavých období, 
které byli definovány hlavně barevností 
jeho pláten. Období “bílé malby” neby-
la žádná zobrazení, zachycovala totiž 
hlavně akustické ticho. Na “černých a, 
červených malbách” kombinoval na 
velkých prostorech koláže a objekty, 
které připevnoval k plátnům. z nich 
vznikly “kombinované malby” na, které 
připevnil různé výrazně trojrozměrné 
předměty. Tímto překračoval tradiční 





zdrojem materiálů je přímo přírodní 
nebo městkého prostředí, zde je kladen 
důraz na základní formy a prvky jako je 
voda, oheň, hlína kov, na suroviny jako 
kůže a vosk. a další dříve nepoužívané 
materiály jako jsou chemické látky nebo 
amiant, olovo a asfalt. Zde se objevují 
nové techniky a prostředky. Umělci se 
zaměřují na práci s předměty a jejich 
zakomponování do prostředí. Arte pove-
ra se potýká s konceptualistický postoji, 
ale některé vzájemné spojování bylo 
komplikované, že už překračovalo hlavní 
myšlenku “chudého umění”, a někdy 
byli dokonce i v protikladu. Mnozí z nich 
mísili různé druhy zkušeností, pracují 
zároveň s prostředí i s akcí v něm. Ale 
hlavním vymezením kulturního obzoru 
a komunikace šlo tedy “o vytvoření no-
vého estetického jazyka nezávislého na 
tradičních estetic kých kánonech”
Na českém poli umění bych chtěla 
zmínit v kontextu využití neobvyklých 
materiálů dva umělce - Jiřího Kovandu 
a Krištofa Kinteru. 
U Jiřího Kovandy lze zmínit jeho tvorbu 
taktéž “kombinované malby” jako u již 
zmíněného umělce Armana, kombino-
val do malby předměty náhodně nale-
zené předměty a další různé materiály. 
Působnost sochařské tvorby Krištof 
Kintera je poměrně rozsáhlé. Od drob-
nější sochařských objekt i monumen-

hranice mezi obrazem a sochou. Kom-
binováním zdánlivě spolu nesouvisejí-
cích předmětů se pak stala hlavním a 
trvalým prvkem jeho tvorby.
Jeho hlavním zdrojem materiálů se 
skládaly z odpadu městské civilizace. S 
Jeho novou metodou výběru a spojení 
skupin se sebou zdánlivě nesouvisejí-
cích prvků a objektů se stala součástí 
jeho “kombinované malby” Tímto chtěl 
podle vlastních slov “překlenou propast 
mezi uměním a životem”.  Čím se přibli-
žoval k neodadaistů, které chtěli praco-
vat s propastí mezi životem a uměním.  

Arte Povera  neboli taktéž chudé, prosté 
umění byla skupina italských umělců, 
které “chápou umění jako formu po-
znávání a hledání, odmítají umění pro 
umění a schématické dělení na malíř-
ství a sochařství; cítí se být součástí so-
ciálního, kulturního a politického kvasu, 
který v té době zasahuje další evropské 
země. Svá díla prezentují jako „faktické 
údaje“ mentálních a fyzických archety-
pů a jako návrat k primár ní „skutečnos-
ti“, je to zároveň odmítnutí historické a 
kulturní podmíněnosti a úmyslný obrat 
k „preikonografickému a prelogickému“ 
stavu, k elementárnímu a spontánnímu 
chování.” Umělci Arte Povera odmí-
tají jakoukoliv sociální rozdělení jakož 
je výběr materiálů a technik. Hlavním 





tální sochařské kompozice pro galerie 
či veřejný prostor. “Výchozím stavebním 
materiálem Kinterovi často bývají roz-
ličné spotřební produkty a elektrotech-
nické součástky, např. plastové míče, 
nápojové plechovky, lustry, pračky, jízdní 
kola, použité bateriové monočlánky 
nebo desky plošných spojů.” spotřební 
produkty a elektrotechnické součástky, 
např. plastové míče, nápojové plechov-
ky, lustry, pračky, jízdní kola, použité 
bateriové monočlánky nebo desky ploš-
ných spojů.” 





2.1  insPiraČní zdroje

Z hlediska mé práce s materiálem, která 
je založena především na akcentování 
kontrastů, lze zmínit jako jeden z in-
spiračních zdrojů už dadaismus jako 
umělecký směr, k jehož tvůrčím postu-
pům patřilo také akcentování procesu 
náhody a destrukce, kdy někteří vizu-
ální umělci, kteří byli součástí   tohoto 
uměleckého směru záměrně tvořili svá 
umělecká díla z odpadového materiálu, 
kde si byli vědomi problematiky mate-
riálového kontrastu, kvalita jednotlivých 
materiálů byla dávána často záměrně 
do protikladu, hrála zde důležitou roli 
absurdita.

Chtěla bych zmínit především  realiza-
ce   Kurta Schwitterse a jeho asambláže, 
které byly realizované právě z odpadu 
a pak jeho rozsáhlé procesuální dílo  
Merz—bau (1923—43) , je  možné jej  
vnímat jako první  environment.
Instalace Merz bau vznikala v  soukro-
mém prostoru ateliéru Kurta Schwitter-
se celých dvacet let. Toto dílo je budová-
no postupně z nalezeného materiálu a 
postupně se rozrůstá do prvního patra. 
Divák pokud chce dílo vidět, musí být 
pozván do privátního prostoru umělco-
va ateliéru.  





 eVa hesse 
 (1936 — 1970)
 
Eva Hesse narozená 1936 jako mladší 
sestra Heleny, manželům Wilhelm a 
Ruth Marcus Hesse, kteří byli židov-
ského původu. Aby utekli nacistickým 
pogromům v roce 1938, poslali rodiče 
svoje dvě dcery do Holandska a přežívali 
v Katolickém domově dětí, Odtud dál 
pokračovaly do Londýna k příbuzným 
a 23. Června 1939 dorazili do New Yorku. 
Už během pobytu v Londýně, kde Evě 
tehdy bylo teprve 12 let, posílaly obě 
dvě sestry své deníky spolu s útržky z 
novin, fotografie, příběhy svému otci. 
Tento okamžik, byl zásadním životním 
bodem, pro rozvoj její touhy se stát se 
umělkyní, i když v tak útlém věku si to 
ještě neuvědomovala. Svůj první domov 
v New Yorku sestry našly u Ernsta En-
glandera, jednoho z jejich podporovate-
lů a pozdějšího sběratele Eviných prací. 
Poté se přestěhovaly do Washington 
Heights. Její otec Wilhelm byl právník, 
který se zaměřoval na trestní právo, ne-
mohl pokračovat ve své profesi a musel 
začít jako pojišťovací makléř. Během 
válečných let prožívala jejich matka 
nespočet depresí, což jí vedlo k sebe-
vraždě. Eva matčinu sebevraždu nesla 
hodně těžce a uzavřela se do sebe a po 

zbytek života trpěla úzkostmi a depre-
semi. To se odrazilo na jejím sociálním 
životě a umělecké tvorbě. V roce 1952 
odmaturovala na střední škole v oboru 
průmyslového umění. Poté nastoupila 
do Pratt Institutu, stejně jako její kama-
rád Walter Erlabecher na kurz reklam-
ního designu. Po zjištění, že se jí to moc 
nelíbí toho nechala a začala řešit, kam 
ji v 16 letech vezmou do práce. Zcela 
náhodou se zkusila přihlásit do Seven-
teen’s magazine a tam ji přijali.

Když se v roce 1954 dostala do Cooper 
Union – vyšší odborná škola umění, 
začala se zde během studia rozvíjet  její 
technika kresby a poté malby.
V roce 1962 potkala a vzala si sochaře 
Toma Doyla a na to v roce 1966
rozvedli. V říjnu 1969 jí byl nalezen 
mozkový nádor. Její kariéra skončila 
po pouhých 10 let v jejích 34 letech po 
třech operacích v pátek 29. května 1970.

 Nejvíce mě oslovila její osobitý 
přístup k tvorbě práce a citlivým přístu-
pem vytvářela objekty, které v diváku 
vyvolá emoční bouři. S její konkrétní 
poslední instalací vidím největší po-
dobnost. Jak po vizuální stránce, tak při 
procesu práce a taktéž dramatického 
osudu jejího života, který často reflekto-
vala do svých děl.





 

 mario merz 
 (

 Mario Merz patří mezi nejvý-
znamnější osobnosti současného umě-
ní a klíčovou osobností italského hnutí 
senoucí název Arte povera. V umění pů-
sobí od šedesátých let a zásadním způ-
sobem prosadil Arte Povera na meziná-
rodní scénu. Na počátku Mario Merz se 
věnoval informelní malbě od, které se v 
pozdějším se odpoutal snahou překo-
nat její dvojrozměrnost a začal vytvářet 
struktury z různých materiálů, které se 
z plochy prolamují do prostoru. Jako 
zásadním krokem při hledání umělecké 
cestě byly objekty z roku 1966 “v nichž 
poprvé použil neónových tru bic, které 
destruktivním penetračním gestem 
protínaly struktury kryté plátnem, ale 
kupří kladu také pláštěnku nebo dešt-
ník.” I přesto, že momenty destrukce i 
způsobu zacházení s předměty vedli k 
dadaistickým postojům. Připouští, že 
tu pouze k vnější podobnost v určitém 
aspektu. Narozdíl od Dadaistů a Neo-
dadaisty Merzovi nejde o destrukci, pro 
něj světelný zdroj - neonová trubice byla 
přílivem světla “světelným kopím” Jeho 
význam, symbolizoval přechod mezi or-
ganickým a anorganickým, sjednocuje 

předměty a přenáší energii. 
 Proslulým motivem jeho tvorby je 
iglú. “Iglú je pro něj ztělesněním ideální 
organické formy, je současně světem i 
malým domem.”  K jeho zrodu pozna-
menává: “Dělal jsem iglú ze tří spolu 
souvisejících důvodů: za prvé, bych se 
vymanil z roviny a to jak přečnívající, 
tak ve formě nástěnné plochy: chtěl 
jsem vytvořit prostor, který by nebyl 
podmíněný rozvěšováním objektů na 
zeď, případně jsem chtěl objekty sej-
mout a umístit na stůl.”  Iglú mělo být 
tedy vyjádřením jasného, absolutního a 
soběstačného prostoru. Často iglú bylo 
znázorněno jako polokulovitou kovovou 
kostrou, na kterou pokrýval různý druh 
materiálu jako je hlína, jíl a střepy. Cíle-
ně se zaměřuje při výběru materiálu na 
předměty běžné denní reality i přírodní 
materie a uvádí je do nových variací. 
V souvislosti na mojí práci, jsem našla 
spojistost v Merzově nutkání překonat 
dvojrozměrnost tvorby do prostoru a 
vytvoření unikátního soběstačného 
prostoru za pomocí polokulovitého 
tvaru. Dále jeho výběr materiálu z denní 
reality a jejich využití při vytváření no-
vých objektů. Další prvek podobnosti lze 
zmínit protínání objektů skrze dalším.





 yasuaki onishi 
 (*1979)
 Yasuaki Onishi vystudoval sochař-
ství na Vysoké škole Tsukuba and Kyoto 
City Univerzity Umění. Jeho sochy jsou 
tvořeny z materiálů jako jsou větve stro-
mů, tavící lepidlo, dráty a ureu. Jeden 
z jeho z posledních procesů vytváření 
soch – instalací, je mapování tvarů pro-
storu uměle vytvořených krabicemi pod 
plachtou folie. Pomocí tavící pistole s 
lepidlem a dráty vytváří negativní pro-
stor, který je mohutný a fascinující. Lze 
instalaci pozorovat z mnoha úhlů. Motiv 
negativního prostoru našel u sochařky 
Rachel Whitereadové. Jeho nejvýznam-
nější výstava byla v Izraeli ve Wilfrid 
Israel Muzeu Asijského umění a studi-
ích ve městě Hazorea v roce 2012. Dále 
vystavoval v Japonsku, Dánsku, Americe 
a v Číně. 
 Během jeho pobytu v Jížní Ko-
reji začal pracovat s černým tavícím 
lepidlem a folií. Lepidlo podle jeho slov 
vytváří extrémně odlehčené, ultra tenké 
linie. Kterých je k vytvoření negativního 
prostoru potřeba. V západní kultuře je 
prostor a hmota vnímána jako proti-
klad. Hmota je definována jako objem, 
hmotnost, struktura, a forma, zatímco 
prostor je vnímán jako forma, barva a 

jako nekonečnost. Yasuaki nabízí odliš-
né vnímání prostoru: vytváří transpa-
rentní sochy, která se vztahují k přítom-
nosti prostoru, artikulující pohyb v němž 
cirkuluje vzduch. Japonsko—americký 
sochař Isamu Noguchi byl mezi první-
mi, kteří se seznámili se západním ná-
zorem, že prostor je socha. Ve 20. letech 
minulého století postupně získával ten-
to názor nabýval významu v západním 
sochařství, v díle takových umělců jako 
je Naum Gabo a ruských konstruktivis-
tů, také později v díle Henryho Moora, 
Barbary Hepworth a dalších. Zatímco 
prostor byl považován za stejně důležitý 
prvek jakým je hmota, byl však obsažen 
v rámci sochařství. Na konci 20. století 
se západní sochařské vnímání rozšíři-
lo do instalací a prostředí, ve kterém 
se divák může pohybovat, využít růz-
né další smysly, místo trojrozměrných 
objektů, kde diváka omezuje na určité 
úhly pozorování. V Japonsku je tento 
pojem přirozeně spojen buddhistickým 
pohledem na svět, který zdůrazňuje 
úzké vztahy mezi lidmi a jejich okolí.                                                                                                                                           
                                                                                             
 Onishiho díla mi přišla velice 
imspresivní díky jejich monumentál-
nosti, což mě inspirovalo, pokoušet se 
o tvorbu monumentálních měřítek, 
nemluvě o jeho tvorbě negativního 
prostoru zapomocí kopírování vnější-





ho tvaru objektu a poté co odstranil 
vnitřek, tak zbyl jenom křehká silueta 
předmětů a člověk může jeho hádat, 
co v nich předtím bylo. Dále mě zaujaly 
jeho použité náčiní při které používá k 
tvorbě - tavící pistole, igelity - materiály, 
které mě inspirovali k využití v mé tvor-
bě. 





situacích každodenního života. Malbu 
takovou, autorka chápe se neomezuje 
na plátno či stěnu. Monumentální in-
stalace lze zařadit mezi německý ro-
mantismus a mezi americký land art. K 
tvorbě často využívá materiály integru-
jící přírodní materiály (stromy, kamení, 
půdu apod.) Její mnohdy velkorozměr-
né struktury zabírající prostor interiéru 
a exteriéru vytváří hybridy, symbolizující 
rozdělující čáru mezi kulturou a příro-
dou. Dá se to vnímat jako vytvořený pro-
stor pro spolužití lidského a nelidského, 
přirozeného a umělého a organického a 
neorganického. 
 Umělkyně využívá rozměrné 
množství náčiní, ale výhradně pracu-
je s průmyslovými pistolemi, s jejichž 
pomocí rozprašuje akrylové barvy po 
jakémkoliv povrchu. Tím se lépe dosta-
ne do přímého kontaktu s povrchem. 
S tímto procesem práce mohu nejvíce 
sympatizovat, vzhledem k tomu, že 
využívá taktéž mnoho náčiní, kde jako 
autorka využívá jako svoje stříkací pisto-
le a referuje o nich jako “nějaký trojroz-
měrný přístroj napojený na můj mozek”. 
Tímto vnímám horkovzdušnou pistoli 
se, kterou tvaruji a mnohdy destruuji 
plastové desky a vlákna. Je to načinní, 
které mi umožňuje tvarovat, mnohdy 
do jejich možných tvarů, dává mi to čás-
tečnou svobodu tvarování, kde musím 

 katharina grosse
 (*1961)

 „Jako dítě jsem každý den hrála 
takovou hru: než jsem vstala, musela 
jsem vymazat stíny na zdi. Vymyslela 
jsem si neviditelný štětec, kterým jsem 
přemalovávala stíny vrhané parapetem, 
lampou či čímkoli jiným. Stala se z toho 
posedlost. Pozorování světa pro mě 
vždycky souviselo s činností; chtěla jsem 
ve světě a se světem něco dělat. Malo-
vání je nejúžasnější způsob, jak podpořit 
synchronnost konání a myšlení, protože 
mezi mnou a mým náčiním není žádný 
přenašeč. Obraz je pouze clona mezi 
tvůrcem a divákem, přičemž oba se 
můžeme dívat na myšlenkové procesy 
sídlící v cloně z různých úhlů pohledu a 
v různých okamžicích dějin. Umožňuje 
mi dívat se na pozůstatky mého myšle-
ní.“ 

Katharina Grosse (1961) malířka pochá-
zející z Německa, kde primárně se za-
bývá malbou monumentálních obrazů, 
které vyjadřují touhu. Čsto vytváří inter-
venci na pomezí architektury a přiroze-
ného prostředí mimo galerii. Umělkyni 
zajímá prostor vytvořený malbou, že 
se může objevit kdekoliv, v rámci ar-
chitektonického prostředí i v běžných 





počítat s potenciálními nástrahami co 
mi ten materiál může během tvarování 
způsobit. 





3
PRAKTICKÁ 
ČÁST

3.1  Proces Práce
Ve své práci se zaměřuji na tvorbu serie 
sochařských objektů, které jsou založe-
ny na propojování kontrastních materi-
álů. Jedná se o syntetický a přírodní ma-
teriál. Ze kterých vytvářím kompozice, 
v nichž by nedominoval ani jeden z po-
užitých materiálů, ale byla vytvořena 
harmonický soulad, kde lze vnímat jako 
druh určitého prostorového dialogu. 
Zkušenosti a poznatky pro postup vy-
užití práce s materiály čerpám z mých 
předchozích semestrálních prací, kde 
jsem se zabývala obdobnými tématy. 
Diplomové práce Spojení Kontrastu 
navazuje na konkrétní předchozí práci 
nesoucí název — Pavoučí vlákno, kde za 
pomocí akrylového tmelu stylizované-
ho do tvaru pavoučího vlákna byl využit 
motiv kontrastu, kde jemné vlákno bylo 
propojeno  s ocelovými konstrukcemi 
ve tvaru kvádru. Výsledná instalace se 

skládala ze čtyř monolitických objektů 
stojících vedle sebe, které na sebe nava-
zovaly skrze vlákna, a částečně se pro-
stupovaly.
 Jedním z důvodů výsledné po-
doby a finálního tvaru objektu je pře-
devším má dlouhodobá fascinace 
vlastnostmi materiálů a jejich možné 
atypické využití v sochařských objek-
tech. Důležitý je pro mě proces přípravy  
a  materiálových zkoušek, tedy chování 
materiálu, jeho vlastnosti a způsoby tva-
rování a deformování.
 Jako hlavní společný prvek, který 
jsem využila v předchozích prací a této 
závěrečné je tvar připomínající vlákno. 
Tento konkrétní tvar se, kterým jsem 
v kontaktu na denní rovině, které vychá-
zí z Asijské kuchyni, konkrétně rýžové 
nudle. Rýžové nudle mě svými materia-
listickými prvky natolik fascinovaly, že 
jsem se pokusila najít jejich syntetickou 
variantu s vizuální podobností. Odtud 
jsem na základě průzkumu a řádných 
materialistických zkoušek dospěla k te-
pelně tvarovatelným bužírkám, které 
se využívají v elektrotechnice. Shodou 
okolností měly veškeré moje požadavky 
syntetického materiálu: tvar zpodob-
ňující vlákno, průhlednost, tepelnou 
tvarovatelnost. . Dále mne velice zaujal 
polykarbonát svým čirým, dutým a na 
něm vytvořeným rastrem. Mezi dalšími 





syntetickými materiály, 
které byli podrobeny zkoušce v procesu 
jsou 3D filament, PVC hadice a struna 
do strunové sekačky. 
Dalším společným tématem, které má 
tato práce a předchozí je vytváření kon-
trastu mezi materiály a geometrickým 
a organickým tvarem. V  práci nesoucí 
název  Pavoučí vlákno (2017)  byl hlav-
ním tématem kontrast mezi geomet-
rickým a organickým tvarem a taktéž 
rozdíl v barevné škále. V instalaci  Čínská 
polévka (2015) a ve dvou předchozích 
zmíněných pracech Čínská polévka 
(2015) a Pavoučí vlákno (2017), zle zmínit 
o opakují tvar vlákna. Tento tvar je pro 
mne důležitý nejen z osobních důvodů. 
Tvar vlákna nebo linie má v sobě sílu 
variability, kde v jednotě působí jemně, 
nenápadně a taktéž při změně průmě-
ru může klást důraz, “křičet” a přitáh-
nout veškerou pozornost na sebe samu. 
Pomineme tu situaci, jak linie nebo 
jakožto vlákno v prostoru , která narozdíl 
od linie se odpoutává od plochy a trans-
formuje se do prostoru a přičemž mi 
přišli přirozené v mém procesu práce, 
kde kdysi v počátcích jsem začínala 
s liniemi v ploše postupně “přetáhnout–
transformovat” do prostoru a veškeré 
svoje tahy, toky směru myšlenek, které 
se mi vytvář při procesu. Jako vlna, které 
je nevyzpytatelně, tak umocňuji veške-

rou směr a chaos v objektech, kde lze 
zpozorovat jako tok řek od pramene po 
ústí, kde je možnost nalézt vícero počát-
ků spojů materiálů a po té taktéž jejich 
směr a jejich možný konec nebo možné 
rozvětvení sledovat do dalšího většího 
směru. 
V diplomové práci se zabývám spoje-
ním kontrastních materálů, syntetic-
kých (plastů) a přírodních (fragmenty 
stromů). Přednostně mě zaujaly více 
syntetické materiály, kde po prostu-
dování a po řádném testování, jsem 
přesvědčena, že pro mne to nebude 
neznámý a nepředvídatelný materiál. 
Kdežto oproti přírodní materiál v této 
situaci mě přišlo zajímavé využívat frak-
tální části stromu, nejčastěji větve. Jako 
tepelně tvarovatelné syntetické vlákno 
jsem si podvědomě  vybrala z přírod-
ních zástupců tvar připomínající taktéž 
vlákno - řeky. Dá se říci, že v chaotické 
kompozici cítím překvapivě soulad 
a harmonii. A to nejdůležitější, přírodní 
materiál je nepředvídatelný, má svou ži-
votnost a člověk může jenom předvídat, 
jaká vznikne struktura pod vlivem dal-
ších podmínek. Tahle struktura vláken 
se dá říci, že symbolizuje mojí představu 
o toku mých myšlenek, které jsou zprvu 
chaotické, ale když se člověk zaměří na 
jednu linii, tak přeci jednoznačné. Je to 
moc chaotické?, Nečitelné? Nebo člověk 





neumí přijmout takovou změť vizuál-
ních vjemů najednou? 
Toť otázka. V porovnání dalšímu kon-
trast a toť jsou prvky geometrických 
tvarů, tvrdých rohů a rovných ploch 
z nichž mám dojem, že čiší přísná, 
chladná aura. Tvary co podléhají řádům 
a tvrdé disciplíně. Pravý opak, už zde 
zmíněných forem. Tak v čem je to tak 
pro mne důležitý? Tak jako osoba, která 
celý život se potýká nátlakem dvojích 
kultur, ve kterých jsem se narodila poci-
ťuji věčný porovnávání, utlačování jedné 
nebo druhé strany. Máte dojem, že celý 
život žijete na hraně jedné nebo druhé 
a nepatříte nikam konkrétně. S respek-
tem žijete v toleranci obou dvou kultur 
a jejich tradicemi. Proto jsem abstra-
hovat svoje vnitřní konflikty do podoby 
kontrastů dvou rozličných materiálů 
a snažím se vytvořit harmonické spo-
jení dvou jednoznačně rozdílných ma-
teriálů, které obvykle v této kombinaci 
propojení nepotkáme.  Kultury ze dvou 
rozdílných  kontinentů - Vietnamská/
Asijská a Česká/Evropská, jsou napo-
hled už velice rozdílné. zapomocí tavení, 
spojování, dvou rozdílných materiá-
lů - syntetických a přírodních, jsem se 
snažila vytvořit kompozici, kde i přesto 
v nějakých částech jde vidět destrukce 
jedné a protínání druhé skrz nebo mož-
né natavení materiálů do sebe. Cílem 

bylo vytvořit kompozice, kde je  vidět, že 
se jedná o kontrast materiálů, ale záro-
veň se pokusit o jakou si harmonickou 
souhru dvou materiálu, kde nemá ani 
jeden ani druhý materiál navrch.
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