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Úvod

Jako téma své ročníkové práce jsem si vybral sochařství, protože můj otec Roman
Wenzel je sochař. Ateliér má doma, a proto je jeho práce součástí našeho rodinného
života. Mám možnost vidět jak pracuje, jak dílo vzniká od úplného začátku až po
realizaci. Pracuje s různými materiály, které vyžadují jiný přístup k práci a technice
zpracování. Svá díla vyrábí z keramiky, dřeva, kamene a bronzu. Nevýhodou může
být to, že každý materiál vyžaduje svůj prostor a pracovní pomůcky. Ale svou
rozmanitostí může oslovit více zákazníků. Jeho práce vyžaduje disciplínu, dobrou
organizaci práce a oddělení volného času od pracovního. Pro mého otce je práce
jeho koníček, který ho nesmírně naplňuje.

Sochařství je druh výtvarného umění, který zobrazuje skutečnost a umělcovy
představy prostorovým objektem. Zaměřuje se na objem tvarů a na jejich
trojrozměrnost. Sochu vnímáme v prostoru, do jehož je zasazena a ona zpětně tento
prostor ovlivňuje. Soch se můžeme dotýkat a vnímat tvar a strukturu jejich materiálů.
Při pohledu z jiného úhlu se nám však jejich podoba může zásadně změnit.
Sochařství zahrnuje sochařská díla, která jsou součástí architektury, součástí
přírodního prostředí a součástí interiéru.

Práce sochaře

Sochaři, postupným otesáváním mramorových nebo dřevěných bloků nebo litím
roztaveného kovu do forem, vytvářejí trojrozměrná umělecká díla. Jejich soch se
můžeme dotýkat a vnímat tvar a strukturu povrchů jejich materiálů. Sochy
existujících i vyfantazírovaných lidí a zvířat i abstraktní sochy se nejen díky své
trojrozměrnosti, ale i působením světla a dalšími vlivy stávají zajímavějšími.

Rozdělení sochařství

Podle techniky

Skulptura vzniká ubíráním hmoty, jako třeba kámen a dřevo. Sochař tak vytváří
konečné dílo, které je originálem.

Plastiku vytváří sochař přidáváním hmoty. Plastiku modeluje, tvaruje a postupně
přidává hmotu. Modeluje ji z hlíny a vosku. Tak vzniká model díla, který je unikátem.
Bývá odlit do sádry a do bronzu. Sochy mohou být sestavovány také z částí.

Podle přizpůsobení sochařství architektuře

Ornamentální sochařství představuje architektonickou nefigurativnost jako přímou
součást architektury. Zpracovává skutečnou hmotu ve skutečném prostoru.
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Reliéfní sochařství představuje formou malířské figurativnosti výtvarný projev
opracování průčelní strany kamene, který je zaklesnut do stavby a tvoří její
neodlučitelnou součást.

Galerijní sochařství
Socha je uvolněna od spojení s konstrukcí. Sochař pracuje, vedle kvalit ověřitelných
hmatem, i s kvalitami prostorovými, barevnými a dynamickými. Dává přednost
modelačním materiálům, odhaluje úlohu zpracovávaných hmot a jejich stylotvorného
významu. Začíná se vytvářet kabinetní nebo galerijní umění.

Podle funkce

Architektonické plastiky jsou sochařská díla tvořící součást architektury

Urbanistické sochařství je sochařství vycházející z urbanistických požadavků.

Přírodní sochařství je zaměřené na výzdobu parků a zahrad a sochařství
pomníkové.

Volné plastiky jsou exteriérové a interiérové volné plastiky.

Podle motivu

Motivem mohou být nejen lidské a zvířecí postavy, ale také různá zátiší, krajiny,
architektura, ale i ornamenty, symboly, znaky a další abstraktní motivy. Vedle kvalit
ověřitelných hmatem pracuje sochařství i s kvalitami prostorovými, barevnými a
dynamickými.

Sochařské materiály

Kámen

Kamenictví je řemeslným oborem, jehož náplní je opracování tvrdého kamene.
Speciálním řemeslným oborem kamenictví je kamenosochařství.
Kamenosochařství se specializuje na zhotovování kamenných soch a sochařských
objektů. Musí zvládnout nejen jejich tvorbu, ale i jejich kopírování, zvětšování či
zmenšování podle modelů.

Základním kamenickým nástrojem je kamenická špice doplněná kamenickým
dlátem, zubákem, dvojzubákem nebo šalírkou a nezbytnou kovovou kamenickou
paličkou.

Kovy
Kovolitectví je z hlediska rekonstrukce jedno z nejnáročnějších řemesel. užívaných v
sochařství.

Nejnáročnější je odlévání vysokotavitelných kovů při teplotách zhruba kolem 1000
°C. Je nutné používat brýle a svářečské rukavice. Kov je třeba lít proudem po stěně
nálitku až do jeho úplného zaplnění.
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Dřevo
Řezbářství dřeva patří mezi odvětví výtvarných umění, která tvoří svá díla ze
snadněji opracovatelných přírodních materiálů, zejména ze dřeva. Nachází uplatnění
nejen v podobě dekorativních uměleckých předmětů v interiérech, ve vestibulech, v
podobě okrasných prvků schodišť apod., ale i k výzdobě venkovních prostorů. Při
zpracování dřeva řezbář uplatní řadu pracovních úkonů od modelování přes přípravu
materiálů k měření, řezání, frézování, vrtání, opracování řezbářskými dláty a noži až
po povrchové úpravy.

Pálená hlína
Tvorba keramiky představuje ucelený proces vytváření, vypalování a dekorování
keramických předmětů. Hlína, umožňuje sochaři rozvoj jeho estetického cítění a
vztahu k práci a osvojení nových technologických postupů a keramických metod,
jako je výtvarné konstruování a objektová tvorba

Dějiny sochařství
Pravěk

Sochařské umění se objevovalo už do pravěku. Lidé vytvářejí drobné plastiky zvířat
a postav (hlavička z Brassempouy, Willendorfská venuše, Věstonická venuše). V
pozdním pravěku se již začaly vyrábět zbraně a šperky z kovu, z hlíny se vyráběla
keramika už i na hrnčířském kruhu.
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Starověk

Umění starověku zahrnuje sochařství, architektura a další umění nejstarších
civilizací, které vzniklo v oblasti Blízkého východu v Severovýchodní Africe, v Arábii
a v Malé a Střední Asii.

Mezopotámie došlo k urychlení vývoje písma Klínové písmo.

V egyptě byla stavěna velká města a gigantická díla, slavnostní, chrámové a
palácové stavby, kolosy, pohřební chrámy, hrobky. Sochařství bylo zaměřeno na
obrovské sochy králů a bohů a mythických bájných tvorů, které byly stavěny do
blízkosti pyramid a chrámů.
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V Malé Asii ke stavbě svých měst, paláců, pevností a pohřebních komor používali
Chetité nepálené cihly, kámen a dřevo. Ve skalách budovali skalní hroby. Chetité byli
mistři v odlévání kovů využívaném i v umění.

Řecko mělo mimořádný význam pro dějiny evropské kultury. Vztahovala se nejen na
Řecko, ale i na ostatní oblasti starověké kultury. Řekové nejdříve v sochařství
napodobovali Egypťany. Později ale začali hledat svou vlastní výrazovou dokonalost.
Postupně se stali mistry vyjádření pohybu, citových vzruchů a vášní.
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Římské antické umění bylo rozhodujícím způsobem ovlivněno řeckou tradicí. Oproti
citlivým řeckým umělcům byli však Římané praktičtějšími techniky. Sochařství bylo
nesmírně bohaté, i když opakovalo řecké vzory. Sochy byly také barevné.

Středověk

Sochařství sloužilo jako doplněk architektury. Jeho rozvoj začíná až na konci 12.
století, kdy se sochy stávají přirozenější, s individualizovanými tvářemi a postavami.
V období vrcholné gotiky vytvořil stavitel Petr Parléř se svými kameníky několik
ležících figur pro náhrobky přemyslovských králů. Vysoko nad hlavní lodí katedrály
umístil dvě řady podobizen královské rodiny a jejího dvora.
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Renesance

Sochařství se vlivem zachovaných antických soch stalo uměním, v kterém byly
zobrazovány výjevy z antických bájí ve souvislosti s portrétním sochařstvím
císařského Říma. Bylo rozvíjeno nové umění portrétního sochařství, byla
zpodobňována nahá lidská těla. Umělci dokázali vyjádřit dramatičnost scény
zobrazením emocí v obličeji.

Baroko

Barokní umění má své kořeny v Itálii. Základním znakem barokního sochařství jsou
rozevláté šaty. Synonymem barokního sochařství je Gian Lorenzo Bernini. Ten svým
slohotvorným významem určil podobu barokní sochy.
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Klasicismus

Klasicismus vznikl ve Francii. Vycházel z děl starého řeckého sochařství. V
sochařství se projevovala snaha o věrné vyobrazení různých charakterových rysů
člověka. Oblíbený byl bílý mramor, z něhož se dělaly dokonale propracované busty a
pomníky.

Impresionismus

Impresionismus vznikl ve Francii, odkud se rozšířil do ostatních zemí. Sochaři se
snažili vytvářet náladovou, světlem modelovanou plastiku. Pevný povrch tvarů členili
drobnými výstupky a prohlubněmi, které připomínají členitě dělený malířský rukopis.
Vůdčím duchem impresionistického sochařství byl Auguste Rodin.
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Sochařství 20. st.
Secese

Secese vznikla ve Vídni. Sochařství je stylizované, typickým znakem je vlnění ploch.
Sochaři byli na přelomu století inspirováni mnoha podněty, secesní styl byl tak
znatelný v hlavní linii, ale zároveň jej dotvářely prvky novoklasicismu a symbolismu.
Sochy si udržovaly svůj ladný charakter plynulým pohybem, rozevlátými vlasy,
skrytou něžností a jemností.

Kubismus

Kubismus vznikl po roce 1907 v Paříži, kde se tehdy shromáždili mladí umělci z
celého světa. Hlavní znaky díla spočívaly v rozkladu předmětu na geometrické tvary
a v jejich opětovném skládání do obrazu. Po roce 1910 se kubistické hnutí rychle
rozšířilo. K nové tvůrčí metodě se brzy hlásili noví sochaři.
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Novoklasicismus

Po první světové válce vznikl opět nový zájem o obnovení dávných sochařských
tradic. Umělci hledali v dílech minulosti klid a novou jistotu. Vraceli se k
idealizovaným figurám, aktům i k jasným, vyváženým tvarům. Veliký vliv v Česku měl
Josef Václav Myslbek.

Expresionismus

Označoval umělecká díla, která zdůrazňovala silný výraz citu. České sochařství
mělo dvě podoby. První zdůrazňovala výrazuplný tvar, druhá pak sociálně kritické
zaměření. To, čeho malíři dosahovali barvou, mělo být v sochařství dosaženo
klenutým objemem, napětím tvarů, nadsázkami i deformacemi.
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Konstruktivismus

Konstruktivismus vznikl jako architektonické a umělecké hnutí v Rusku na sklonku
první světové války kolem roku 1917. V sochařství byla v období konstruktivismu
prosazována čistá linie, přímka, čtverec apod. Důraz byl kladen na geometričnost
díla a jeho kinetický potenciál, který by dotvářel dojem stroje, jímž byl celý
konstruktivismus inspirován.

Futurismus

Ústředními tématy futurismu byly pohyb, rychlost, síla a destrukce. Futuristé
oslavovali sílu a rychlost strojů. Viděli krásu v technické civilizaci, obdivovali
automobily, letadla i parníky. Zachycovali pohyb tím, že ho rozložili do jednotlivých,
postupných fází. Nejvýznamnějším futuristickým sochařem byl Umberto Boccioni.
Podobně jako v Kubismu zrušil celistvý objem plastiky, rozdělal ji na jednotlivé části,
které pak opět sestavil v celek.
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Surrealismus

Surrealismus vznikl po roce 1924 v pařížské dadaistické skupině na základě hnutí
vyvolaného francouzským básníkem André Bretonem. André Breton charakterizoval
surrealismus jako čistý psychický automatismus a jako diktát nevědomí, nahodilost
bez jakéhokoliv rozumového dozoru či cenzury, mimo jakékoliv estetické nebo
mravní zřetele.
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Soudobé sochařství
David Černý

Narodil se 15. prosince 1967 v Praze. Vystudoval Vysokou školu umělecko
průmyslovou v Praze. Tvořil především kontroverzní a provokativní sochy. Jeho
nejznámější dílo je Hlava Franze Kafky. Je laureátem Ceny Jindřicha Chalupeckého.

Díla: Miminka, Kůň, Růžový tank, Entropa, Čůrající postavy, Hostina obrů

15



Jaroslav Róna

Narodil se 27. dubna 1957 v Praze. Je český sochař a malíř, keramik, umělecký
sklář, grafik, scénograf, literát a amatérský herec. Mezi jeho známá díla patří pomník
Franze Kafky a socha Odvaha na Moravském náměstí.
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Sochař, kterého znám

Roman Wenzel

Narodil se 20.7. 1954 v Brně. Vystudoval Střední uměleckou průmyslovou školu v
Brně a Výtvarnou akademii umění v Praze. Zabývá se volnou tvorbou v různých
materiálech kameni, bronzu, dřevě a keramice. Často spolupracuje s architekty na
realizací návrhů ve veřejném prostoru. Pracuje doma v ateliéru.

Jak pracuje sochař: volná tvorba, zadání zakázky klientem, zúčastnění se ve
veřejných soutěží

Při volné tvorbě vychází ze své fantazie, anebo pracuje s modelem podle kterého
pak vytvoří sochu.

č.33 č.34

č.35
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Chce-li získat sochař zakázku ve veřejném prostoru (socha pro město, kašna na
náměstí), musí se zúčastnit veřejné soutěže zadané zadavatelem. To znamená, že
musí vytvořit návrh dle zadaných parametrů, přihlásit se do soutěže a doufat, že
komise jeho návrh vybere.

Návrh na kašnu Sv. Viktor č.36

Následuje půl roku práce v ateliéru. Vymodeluje sochu z hlíny v nadživotní velikosti.
Socha je rozdělena na několik dílů, které se po uschnutí budou pálit v keramické
peci. Po pálení se keramická socha zmenší asi o 12% s čímž už musí počítat při
modelaci sochy. Dovnitř vypálených dílu jsou vlepeny kovové kotvy, na kterých je
figura přidělána na zeď.
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č.37

č. 38
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Po vypálení sochy v keramické peci následuje instalace. Dílo se po částech přilepí
speciálním lepidlem do již nachystaného výklenku, který je určen pro umístění sochy.
Sestavená socha je ve spárách zaretušovaná spárovací hmotou v barvě kameniny.

č.39
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Hotové dílo na místě - Kašna Sv. Viktora v Olomouci

č.41

Nejsvobodněji sochař tvoří, když mu klient dá volnou ruku, nechá sochaře pracovat
volně na základě důvěry.

č.42
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Závěr

Ve své ročníkové práci jsem vám chtěl přiblížit obor sochařství. Snažil jsem se
popsat, jak bylo sochařství zobrazeno v naší historii. Popsal jsem umělecké styly a
materiály, se kterými sochař pracuje. Představil jsem vám současné sochaře naší
doby, jejichž tvorba se mi líbí. Podrobně jsem popsal práci mého otce sochaře
Romana Wenzela.

Při psaní této práce jsem se dozvěděl spoustu zajímavých informací z oblasti umění.
Poznal jsem spoustu významných umělců a jejich úžasná díla. Pochopil jsem, co to
obnáší být sochařem, výhody i nevýhody sochařství.

Resumé

In my course work I wanted to show you the profession of sculptor. I have attempted
to describe how sculpturing was depicted in history. I have described the artistic
movements and materials, which the sculptor works with. I have introduced to you
the current sculptors of our time, whose work I like. I have described in detail the
work of my father sculptor, Roman Wenzel.

While writing this work, I have learned a lot of interesting information around art. I
have met a lot of significant artists and their work. I have come to understand what it
is to be a sculptor, their benefits and flaws alike.
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