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Abstrakt 

Tato práce se zabývá rozdílným přístupem k tvorbě u dvou významných postav 

českého poválečného sochařství – Evy Kmentové a Olbrama Zoubka. Oba umělci 

dávali ve své práci velký prostor zobrazení ženského těla, ovšem forma 

zpracování je výrazně odlišná. Práce se pokouší se porovnat vnímání tématu, 

využití výtvarných prostředků a vzájemný vliv v jejich díle. Pomocí výtvarného 

rozboru jejich děl se snaží nalézt paralely a kontrasty v jejich tvorbě.  
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Úvod 

Evu Kmentovou i Olbrama Zoubka je možné řadit k nevýznamnějším a 

nejzajímavějším postavám českého poválečného výtvarného umění. Jejich 

vzájemný vztah (nejprve byli spolužáci, později manželé) vedl jistě k vzájemnému 

ovlivňování. Zpočátku pracovali ve společném ateliéru, posléze však oba 

pochopili, že vzájemná blízkost negativně ovlivňuje jejich dílo, a proto se rozhodli 

své ateliéry oddělit. V dílech obou umělců hrálo téma ženy (ať už postavy nebo 

částí ženského těla) významnou roli. Jako muž–umělec a žena–umělkyně však 

přistupovali k pojetí a zobrazení ženského těla ve své tvorbě odlišně. Přímo se 

tedy nabízí pokusit se porovnat jejich dílo. Tuto komparaci však nelze provést bez 

toho, aniž by do ní byly zařazeny genderové aspekty, které dozajista měli na jejich 

dílo nemalý vliv.  

Oba sochaři byli ovlivněni studiem u profesora Wagnera. Oba byli 

uchváceni moderní abstrakcí, ale jejich dílo bylo podmíněno skutečností, že 

k moci se dostala komunistická strana a oficiálně akceptovaná tvorba nuceně 

směřovala k socialistickému realismu.  

Ve své práci bych se chtěla věnovat dílům, které oba umělci vytvořili do 

smrti Evy Kmentové v roce 1980. Podle třech ateliérů, ve kterých Eva Kmentová 

pracovala a dobu, kterou společně strávili na Umělecko průmyslové škole, 

rozděluji jejich tvorbu na 4 období. (Období tvorby Olbrama Zoubka po smrti Evy 

Kmentové pak již v rámci analýzy rozdílného pohledu umělce a umělkyně na ženu 

jako objekt není pro mou práci významné, a proto ho do rozboru díla nezahrnuji).  

Na dílech z prvního období, kdy oba pracovali ve společném ateliéru (nacházel se 

na Židovských pecích), je jistě možné nejlépe porovnávat společné i rozdílné 

prvky v přístupu k vypořádání se s ženským tělem. Tvorba ve společném ateliéru 



a vzájemné působení po dobu 11 let vedly k tomu, že oba umělci pociťovali, že 

pro  další tvůrčí činnost potřebují každý svůj vlastní ateliér. 

E. Kmentová získala další pracovní prostor v Kalinově ulici, ateliér nazvala 

Doupě a později pak další prostor Na Konvářce – ateliér pojmenovala Stodola. 

Olbram Zoubek se z Židovských pecí přesunul do Salmovské ulice na Novém 

Městě, v tomto ateliéru tvoří dodnes.  

V zobrazeních ženského těla ve výtvarném umění  20. století lze pozorovat  

pohlavně specifikované přidělení rolí, při kterém umělci hledající nové výrazové 

formy, ukazují ženské tělo jako médium své umělecké řeči forem. Tímto 

přidělením byli samozřejmě ovlivněni i E. Kmentová a O. Zoubek.  

 V rámci skutečnosti, že oba umělci byli velmi výraznými osobnostmi, a to 

jak umělecky, tak lidsky, je otázka o formování ženství a jeho následném 

zobrazení a projevení se v díle Evy Kmentové, pod vlivem tradičního přístupu 

machistické osobnosti, kterou dozajista O. Zoubek je, více než na místě. 

Podle S. Eiblmayr (1993, s. 9-27) se v dílech umělců 20. století zviditelňuje 

imaginární souvislost ženy a obrazu – ve které je ženě přidělen status obrazu. 

Jedná se o pojetí a přidělení rolí – zajímá nás zde,  kdo se dívá a na co se dívá 

(umělec-muž se dívá na objekt/obraz/ženu). Tento status obrazu neznamená jen 

skutečnost, že se žena stává objektem projekce mužské touhy, znamená také 

mnohem více srovnání ženy, popřípadě ženského těla, s objektivní realitou 

uměleckého díla. V tomto dialekticky probíhajícím procesu analogizace obrazu a 

těla je možné rozpoznat výrazové formy jak v mužské inscenaci žen, tak v ženské 

sebeinscenaci, která umožňuje ženě-umělkyni návrat ke vztahu obrazu a subjektu.  

Je jednoznačné, že rozdílné pozice, které jsou „muži“ a „ženě“ přiděleny ve falicky 

definovaném systému reprezentace a symbolu, jsou důsledkem vždy rozdílných 



vztahů a přístupů k výtvarnému dílu. Z tohoto důvodu je zkoumání přístupu 

k uchopení tématu ženského těla u dvou umělců, kteří si jsou natolik citově blízcí, 

velmi zajímavou otázkou. (Eiblmayr, 1993, s. 110-118) 

 Silvia Eiblmayr hovoří o tom, že: „Žena, umělkyně, nemůže „reprezentativní 

koncepce“ svého těla ani zamítnout ani zrušit. Je nucena sama sebe ať už 

vědomě nebo nevědomě, začlenit ve své sebeinscenaci do tohoto statusu obrazu, 

který jí byl přidělen. Přitom se zjeví ženské tělo v souvislosti s reprezentační 

strukturou uměleckého díla rovněž v symptomatické funkci, ve zřejmé afirmaci, 

respektive identifikaci, s ženským obrazovým statusem“.1 Eiblmayr  tuto akceptaci 

považuje za nutné východisko pro umělkyni, pro zviditelnění a zpochybnění její 

pozice v tradičním vymezení.  

 Velmi podstatná je tedy analýza, jakým způsobem projevuje umělkyně 

nesouhlas se svým přiděleným statusem obrazu a jak se zobrazí lidské tělo 

v reprezentativní struktuře uměleckého díla nebo uměleckých konceptů. 

Rozhodující roli zde vždy hraje dvojí úhel pohledu, jednou je to přidělení tradiční 

ženské pozice jako objektu pohledu „jako obrazu“ a  podruhé (mužské) subjektivní 

pozice pohledu aktivní umělkyně. Ženské tělo je ukazováno v rozmanitých 

formách reprezentace, které jsou vždy navzájem spojeny nebo konfrontovány. 

Stěžejním bodem zkoumání ženské sebeinscenace je nesouhlas ženy 

s pohledem, s problémem vidění a být-viděna. V rámci těchto dvou pozic ženy-

umělkyně, hlavně tedy jejího přejímání mužské perspektivy vidění, dává srovnání 

tvorby tohoto manželského páru možnost zhodnotit nakolik výrazně je toto 

přejímání významné pro postavení a prosazení se ženy-umělkyně v uměleckých 

kruzích. (Eiblmayr, 1993, s. 110-118) 

                                                 
1 Silvia Eiblmayr, Die Frau als Bild. Der weibliche Körper in der Kunst des 20. Jahrhunderts, Berlin 1993, 
s.10 



Nesmíme ovšem také opomenout díla obou umělců nahlížet v kontextu 

doby normalizace, jelikož představa ženského těla se neodvratně ukazuje vždy 

v kontextu perspektivy, která je určena vládnoucím systémem a v té souvislosti 

společensko-politickou situací prostředí.   

 Je také nezbytné se u Evy Kmentové věnovat otázce ženské estetiky. 

Zabývat se tím, zda určuje příslušnost k pohlaví osobní zkušenost natolik 

významně, že vzniká obsahově a strukturálně specifický ženský způsob 

uměleckého vyjádření, který se diametrálně odlišuje od způsobu uměleckého 

vyjádření muže. A opomenout nelze ani společenskou roli ženy v umění, ať už se 

jedná o prosazení se mezi mužskými umělci, vymezení svého postavení v období, 

které umění tolik nepřálo, ale i sloučení role matky a sochařky.  

Cílem práce je rozbor děl obou umělců. Díla jsou rozdělena do čtyř etap, jak 

již bylo zmíněno, podle místa kde autoři pracovali. Pokusím se o analýzu děl 

z výtvarného hlediska, na základě jejich osobního pozorování (sochy Evy 

Kmentové jsem měla možnost vidět na výstavě „Deník díla“ v pražské galerii 

Mánes, sochy Olbrama Zoubka v jeho ateliéru a ve stálé expozici v Litomyšli). 

Budu se snažit rozebrat výtvarné zpracování děl, jejich povrchovou strukturu, 

kompozici, následně pak obsahovou stránku a vázanost na téma. Po rozboru 

tvůrčích období obou umělců se pak pokusím zodpovědět otázku rozdílného 

přístupu k ženskému tělu v jejich tvorbě. Nakolik různým způsobem přistupují ke 

zpracování prvků, které činí ženské tělo ženským. Nakolik je možné označit jejich 

tvorbu za protipól jednoho ke druhému a do jaké míry je odlišně vnímána žena 

jako objekt zpracovávaný v umělecké tvorbě u ženy-umělkyně a muže-umělce. 

  

 



1. Eva Kmentová a Olbram Zoubek 

1. 1. Eva Kmentová 

Eva Kmentová2 se narodila 6. ledna 1928 v Praze. Byla jediným dítětem  

Marie a Františka Kmentových. Podstatnou část dětství strávila v Jevanech, kde ji 

vychovávala babička. Na tuto dobu Kmentová sama často a ráda vzpomínala, 

babička se stala jejím životním vzorem. Otec Evy Kmentové byl sochař, řezbář a 

profesor střední uměleckoprůmyslové školy, vlastně na jeho popud Kmentová 

nenastoupila na střední školu ale na odbornou řezbářkou. Později pokračovala na 

Vysoké škole uměleckoprůmyslové, nejdříve studovala u prof. Jana Nušla, pak 

v sochařském ateliéru prof. Josefa Wagnera. Zde poznala i svého budoucího 

manžela Olbrama Zoubka, za kterého se v roce 1952 provdala. Se Zoubkem měla 

dceru Polanu (narozena 1954) a syna Jasana (narozen 1956).  

V roce 1957 se stala členkou skupiny Trasa 54. V roce1963 poprvé 

samostatně vystavovala v Alšově síni v galerii mladých. Zúčastnila se mnoha 

přehlídek současného umění doma i v zahraničí. Po onemocnění opustila 

klasickou sochařinu a věnovala se práci s papírem, která má výrazně 

experimentální charakter. Eva Kmentová zemřela po těžké nemoci  8. dubna 1980 

v Praze. 

 

1. 2. Olbram Zoubek 

Olbram Zoubek3 se narodil v roce 1926 v Praze. Vystudoval VŠUP v Praze, 

stejně jako jeho žena, v ateliéru prof. Wagnera. Do širšího povědomí se zapsal 

především v roce 1969 sejmutím posmrtné masky Jana Palacha. V době, kdy 

                                                 
2 více In Eva Kmentová. In memoriam, Praha 1982 
3 více In Olbram Zoubek, Brno 1996 



neměl možnost volně tvořit se věnoval restaurátorské praxi, specializoval se na 

renesanční sgrafito a kamennou plastiku.  

 
Od roku 1974 s Václavem Boštíkem, Zdeňkem Palcrem a Stanislavem 

Podhrázským, začal sedmnáctiletou práci na restaurování sgrafitové výzdoby 

pláště renesančního zámku v Litomyšli. Po obnově organizace výtvarných umělců 

za normalizace, byl zařazen do evidence Českého fondu výtvarných umění, 

ačkoliv nepodepsal Antichartu.  

Po smrti Evy Kmentové se v roce 1981 podruhé oženil. Z druhého 

manželství s Marií Edlmanovou má dceru Evu. V roce 1988 podepsal Několik vět. 

Byl zakládajícím členem obnovené a obrozené Umělecké besedy. Dnes žije 

v Praze a Litomyšli.  

 

2. Doba studií,  

  společensko-politická situace v poválečném Československu 

  2. 1. Osoba Josefa Wagnera4 

Pro oba umělce byla rozhodující doba strávená v sochařském ateliéru 

profesora Josefa Wagnera. Josef Wagner pocházel ze sochařského a 

kamenického rodu, podle tradice se vyučil kameníkem (1914-17), později studoval 

na hořické kamenicko-sochařské škole u Q. Kociana (1917-21) a na pražské 

Akademii výtvarných umění v ateliéru J. Štursy a O. Španiela (1922-26). Krátce 

navštěvoval (do roku 1927) i ateliér O. Gutfreunda na Uměleckoprůmyslové škole. 

V roce 1928 se stal členem Spolku výtvarných umělců Mánes, roku 1946 byl přijat 

do České akademie věd a umění.  

                                                 
4 Informace získány z internetové adresy www.libri.cz/databaze/kdo20/list.php?od=w&start=1 (stránky 
nakladatelství Libri, nakladatelství původní české a encyklopedické literatury)  



Přestože studoval u nejpřednějších českých sochařů 20. století, neosvojil si 

Wagner jejich styl a nejvíce ho ovlivnil M. B. Braun a jeho barokní plastika 

v Kuksu, která se nacházela nedaleko Wagnerova rodiště. Již v počátcích se 

v jeho díle projevovala lyrika a výrazná sochařská objemovost (Lilie, 1928; Bludný 

balvan, 1929; Kočka, 1929), ta se dále prohlubuje v ženských aktech (Torzo stojící 

na oblázku, 1934), která jsou ukázkou opravdového mistrovství. Jeho Ležící torzo 

(1935) je možné řadit k nejpůsobivějším meziválečným aktům. Na konci 30. let do 

jeho tvorby proniká ještě mnohem více barokní inspirace, která se projevuje větší 

dramatičností a dynamikou. Wagner ke své práci využíval hrubozrnný pískovec a 

vytvářel proporčně deformované figury (Primavera, 1936; Poezie, 1936; Oblaka a 

Země, 1938). Silný vliv na Wagnerovu tvorbu měla 2. světová válka a okupace 

(Útisk, 1944; Utrpení, 1947), brzy ovšem došlo k opětovnému zklidnění jeho 

projevu. Během svého života vytvořil řadu portrétů a pomníků (Pomník povstání ve 

Světlé Hůrce, 1928-29; Pomník Jaroslava Vrchlického, 1936-56; Pomník Bedřicha 

Smetany v Karlových Varech, 1936-49; Pomník padlým ve Dvoře Králové, 1948-

54). 

 

2. 2.  Situace v Československu  po 2. světové válce 

V době, kdy Eva Kmentová a Olbram Zoubek studovali, byl vývoj českého 

umění a jeho začlenění do proudů západního umění narušen politickým vývojem v 

zemi. Jakékoli jiné tendence, než ty, které důsledně odpovídaly principům 

socialistického realismu, byly pronásledovány a zakazovány. Brzy po 2. světové 

válce do Československa začaly přicházet zprávy o sovětském umění a také 

obrazová dokumentace děl vytvořených ve stylu socialistického realismu. Jeho 

požadavek se stal aktuálním i v našem prostředí. Již v roce 1948 byla doktrína 



socialistického realismu tvrdě prosazena a byly zakázány a zrušeny všechny 

umělecké  skupiny. Umění se tedy logicky rozdělilo na režimem přijímané a 

neoficiální. V době studií byly zásady socialistického realismu pro oba umělce 

závazné. Přestože se může zdát, že tato nesvoboda byla jakousi brzdou 

svobodného umění, není to tak zcela pravda. Jindřich Chalupecký o této době 

píše: „Zatímco jinde ve světě strhovala moderního umělce příležitost k úspěchu, 

totiž k proslulosti a bohatství, tady umělci s úspěchem nemohli počítat, či aspoň 

s úspěchem tohoto druhu; a zatímco jinde umělci přizpůsobovali svou práci 

podmínkám této úspěšnosti, umělci tady neměli se ani čemu přizpůsobovat. A tak, 

zatímco ve svě((tě docházelo – většinou pod vlivem nového umění 

severoamerického – k jakési standardní modernosti, která se ve svých důsledcích 

docela právem může nazývat novým akademismem, tady moderní umělec zůstal 

ve svém ateliéru svoboden: odpovídal jen sám sobě, či nezbytnosti, která ho 

k umění vedla.“ 5 

Chalupecký (1984, s.123) tedy vlastně považuje to, co zde bylo pokládáno 

za ohromnou nevýhodu (tedy odloučení od západních vlivů moderního umění a 

nesvoboda vystavovat a tvořit) za možnost a impuls pro mnoho umělců k tomu, 

aby jejich tvorba byla svobodná a natolik neovlivněná okolními požadavky, jak jen 

je to  v jakékoli moderní společnosti možné. 

Nespornou výhodou byl pro oba umělce fakt, který byl již zmíněn výše, a to 

možnost studia u prof. Josefa Wagnera. Přestože studium na VŠUP tehdy 

probíhalo v politicky dusném prostředí a za stále silnějšího vlivu politické ideologie, 

byla Kmentové, Zoubkovi i jejich spolužákům dána prof. Wagnerem možnost 

k soustředěné práci. Tvorba Josefa Wagnera v Československu před 2. světovou 

                                                 
5 J. Chalupecký, Na hranicích umění: Několik příběhů, Praha 1990, s.123 



válkou formovala a spoluutvářela hodnoty moderního cítění sochy, i když není 

možné ji označit jako vyloženě avantgardní. V českém moderním sochařství 

Wagner patří mezi modernisty a lyriky, ovšem jeho studenti měli možnost 

postupně se, již v průběhu studia, profilovat jako výrazně individuální osobnosti. 

Snaha prof. Wagnera umožnit svým studentům v rámci studijního programu 

relativně svobodně pracovat a maximálně je uchránit tlaku kulturně-umělecké 

ideologie dala možnost rozvoji mnoha výrazných uměleckých postav 20. století, 

mezi něž dozajista patří právě i Eva Kmentová a Olbram Zoubek.  

 

2. 3. Škola Josefa Wagnera 

Škola Josefa Wagnera byla velmi svébytným seskupením, které ovlivnilo a 

výrazně se zapsalo do dějin českého poválečného sochařství. Na věhlasu 

Wagnerova ateliéru se podílela nejen samotná osoba Josefa Wagnera, ale i 

skladba  jeho žáků.  

Na VŠUP byla od zimy roku 1948/49 prosazena doktrína žďanovského 

modelu socialistického realismu, který byl akceptován často i samotnými studenty.  

Nastala doba odmítání všeho moderního a naopak nastoupil trend, kdy byla 

upřednostňována „národní forma“, odvozovaná od popisného realismu 19. století.  

V této době byli studenti ideově spojeni myšlenkou sociální spravedlnosti. Škola 

Josefa Wagnera vznikla na Vysoké škole umělecko průmyslové vedle 

dosavadních sochařských škol (Dvořákovy, Laudovy a Štiplovy). Osobnost Josefa 

Wagnera lákala studenty lidsky i  umělecky, což vedlo k tomu, že se v jeho ateliéru 

sešlo mnoho nových studentů se studenty, kteří přešli z jiných ateliérů a kteří již 

byli do jisté míry umělecky vyhraněni. Ve Wagnerově ateliéru panovala odlišná 

atmosféra než v ostatních ateliérech VŠUP. Kontakt mezi Wagnerem a studenty 



byl založen na diskusi, ve které byly jednotlivé práce do detailů rozebírány a 

hovořilo se o otázkách tvorby v širších souvislostech. Diskuse se tedy 

neomezovaly pouze na oblast výtvarného umění. Důležitým aspektem pro rozvoj 

sochařských osobností ve Wagnerově ateliéru byla skutečnost, že zde dostávali 

svůj prostor již vyzrálí umělci i začínající umělci s potenciálem výrazného talentu, 

ale i studenti, od kterých se  nečekalo více než uspokojivé zvládnutí sochařské 

práce. Fakt, že Josef Wagner dopřával svým studentům maximální tvůrčí 

svobodu, způsobil, že  jeho ateliér opouštěly individuální sochařské osobnosti, 

které v průběhu let ovlivnily české moderní sochařství.  

 Svého učitele studenti velmi obdivovali. Cenili si jeho umění skloubit 

lyričnost s přesnou kamenickou prací, která vycházela z rodinných tradic. Wagner 

umožňoval svým studentům volně se projevovat, svou výuku směřoval především 

k figurální plastice, kterou je možno mimo jiné uplatnit i v rámci architektury. 

Usiloval o to, aby jeho studenti na vysoké úrovni zvládli řemeslo a současně 

pochopili úzký vztah formy a obsahu uměleckého díla.  Uvědomoval si také 

problém uplatnění umělce v malé chudé zemi, proto trval na tom, aby jeho žáci 

zvládli základy restaurátorství, především plastik a sgrafit (pro mnohé z jeho žáků 

se pak restaurování v pozdějších letech stalo základní možností obživy).   

„Wagnerovým ateliérem prošlo na šedesát devět posluchačů (devět z nich 

absolvovalo VŠUP po profesorově smrti v roce 1957 v ateliéru prof. Jana Kavana) 

Svobodomyslné osobnosti Wagnerově byla cizí jednota stylu: v jeho škole dávala 

se přednost předpokladům talentů a tvořivé vůli jednotlivců. Wagner v poměru 

k adeptům umění, kteří mu byli svěřeni, domýšlel zásady demokratické tolerance, 

vlastní meziváleční avantgardě. Rozdíly v cítění a myšlení pokládal za přirozený 



projev generačního odstupu mezi sebou a svými žáky. Právě v tomto směru byl 

duch Wagnerovy školy tak přitažlivý.“ 6 

  Nejvýraznějším a nejpříznivějším obdobím Wagnerovy školy byla 

poválečná léta, tedy období, kdy  u prof. Wagnera studovali i Eva Kmentová a 

Olbram Zoubek. Výrazné individuality mezi studenty se navzájem významně 

ovlivňovaly. Originálnost názorů a přístupů k tvorbě se stávala i příčinou ostrých 

diskusí nad jednotlivými výtvory, nesporně však přinesla každému studentovi 

možnost specifického rozvoje, který byl nepochybně přínosem pro jeho další 

tvorbu. Svoboda, kterou poskytoval profesor Wagner každému ze svých studentů, 

byla nezbytnou podmínkou pro vývoj umělců, kteří určili charakter českého 

poválečného sochařství. 

 

2. 4. Postavení umělce za socialismu 

V období před první světovou válkou zažilo české umění velkolepý nástup, 

který však rychle opadl a mezi válkami české umění pouze následovalo světový 

vývoj. Snaha vymezit se oproti světovému umění po 2. světové válce pak vedla 

jen k tomu, že se čeští umělci před světovým uměním uzavírali. Podle Jindřicha 

Chalupeckého zůstalo české umění provinční a jen málo umělců se odvážilo 

vstoupit na světovou scénu. Dalo by se předpokládat, že české a slovenské umění 

v období po nástupu komunismu muselo zákonitě upadat. Umělcům se 

nedostávalo možnosti svobodného projevu, mnozí byli nuceni se stáhnout 

z veřejného života a veškerý vývoj byl oproti světovým trendům směřován od 

modernosti k socialistickému realismu po vzoru Sovětského svazu. Paradoxem 

však  je, že právě toto období se stalo pro mnohé umělce obdobím výrazné a 
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intenzivní tvůrčí aktivity. Skutečnost, že umělci zůstali odděleni od světového 

vývoje tedy způsobil, že „jejich umění nabylo tím zvláštní intenzity a osobitosti“7.  

Z provinciálního umění se stalo umění, které přestalo být pouhým doplňkem 

světového umění, ale stalo se i jeho kritikou (Chalupecký, 1987,  s. 124). 

  Umění vznikající na území Československa není zcela dobře možno 

porovnat s uměním vznikajícím ve světě. Způsob, jak porovnávat umění, které 

směřuje k podstatě sebe sama a obrací se do sebe, s uměním expandujícím, jak 

je tomu v případě světového umění rozvíjejícího se v této době, není možné podle 

Chalupeckého nalézt.  Dále se Chalupecký také domnívá, že zatímco na našem 

území se stává tématem umění lidský osud, ve světě se tématem umění stává 

umění samo. (Chalupecký, 1987, s. 123-124). 

Pro umění generace československých umělců 60. a 70. let je tedy 

charakteristická rozmanitost a původnost, rozhodně se jedná o moderní umění, 

které je nanejvýš specifické, nevzniklo napodobením či napodobováním a jeho 

výtvarná úroveň je nepochybně vysoká. Tato generace umělců dala 

československému modernímu umění nové základy.  

 Také ženské umění má v Čechách svou pevnou pozici. Je tomu tak ve 

shodě se světovým trendem, v českých podmínkách se však nejedná o návaznost 

na feministické protesty, jako se tomu dělo ve světě. Ženskost českého umění 

není programová, ale vzniká samovolně se samozřejmou nutností. J. Chalupecký 

označuje umění Evy Kmentové za výjimečné právě pro jeho ženskost, která však 

nutně byla výsledkem dlouhé a obtížné cesty hledání vlastního specifického 

výrazu. (Chalupecký 1987, s. 133).  
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2. 5. České sochařství 1956-1963 

 Toto období bylo pro vývoj českého sochařství klíčové. V této době 

nastoupily dvě generace sochařů, které ovlivnily české moderní sochařství až do 

dnešní doby. Tvůrčí problémy se řešily natolik široce a natolik intenzivně, „že 

mnoho výsledků té doby patří mezi nejkvalitnější a umělecky nejsvrchovanější  

díla celého poválečného období.“8 

  Podle Erbena (1994, s.125-133) je v dnešní době nemožné  pokusit se 

odhalit veškeré vztahy, názory a vlivy, společenskou situaci, tlaky kritiky a 

objednávek. Pohled na sochařství oné doby musí být nutně zkreslený, není možné 

se na něj dívat ani očima oné doby. Tehdejší názory zajisté podléhaly ideologii a 

estetickým normám, nebylo také možné určit, který z názorů se stane závazným a 

přínosným pro další období.  

  Již bylo zmíněno, že absolventi ateliéru Josefa Wagnera tvořili výraznou 

generaci, která intenzivně pocítila ideologický tlak, jež se sice v 50. letech zmírnil, 

ale stále byl poměrně silný i po 20. sjezdu KSSS v roce 1956. Většina 

představitelů této generace byla členy uměleckých skupin (Máj 57, Trasa, UB 12, 

Etapa). Erben považuje vliv těchto skupin na další vývoj za zásadní. Než byli tito 

umělci vyloučeni ze Svazu československých umělců, hráli v jeho struktuře 

ústřední roli a podíleli se na formování výtvarného umění u nás. Pro tuto generaci 

byla typická radikální změna formy a výrazových prostředků, se kterými souvisela i 

obsahová náplň (Erben 1994, s. 125-133).  

 Důležitou roli hrál vztah k figuře, jenž byl výrazně proměnlivý. „Jestliže v 50. 

letech u řady sochařů převládá hladce modelovaná figura s lyrickým nábojem, 

později se forma figury rustikalizuje a sumarizuje a lyrický prvek ustupuje před  
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civilnějším výrazem. U jiných sochařů figura ztrácí reálný figurální základ a je silně 

stylizována a abstrahována. S proměnou figury souvisí jeden významný moment – 

v 50. letech byla hlavním úkolem  pomníková či monumentální plastika a převážná 

část produkce sochařů se vztahovala k těmto zakázkám, které samozřejmě byly 

ostražitě hlídány ideologickými představiteli tehdejší kultury. Samostatná 

ateliérová tvorba se rozvijí později, na přelomu 50. a 60. let, a v souvislosti jak 

s menším ideologickým tlakem, tak s možností více vystavovat, a to hlavně na 

skupinových výstavách, později i samostatně.“9 

   

3. Rozbor díla Evy Kmentové 

3. 1. Období studií 

 V prvním období své tvorby, tedy období studií u prof. Wagnera, v letech 

1946-51, se sochařka držela realistické tradice. Snažila se o hledání výrazu a 

překonávala obtíže se zvládnutím sochařských technik obecně. Dalo by se říci, že 

toto období bylo pro Kmentovou časem tápání, což je pro dobu studií 

pochopitelné. Díla vzniklá v  těchto letech jsou většinou portréty (výška cca 25-45 

cm). Hlavy jsou velmi realistické, autorka si zatím netroufá k volnějšímu pojetí. 

Žádné z těchto děl se nedochovalo, zaznamenána jsou pouze na fotografiích 

v rodinném archivu. Hlavy jsou vesměs mužské, pouze jedna je ženská. 

Materiálem je patinovaná sádra. Modelace je hladká, splývavá, patrná je snaha o 

co nejživější vystihnutí výrazu. Je zřejmé, že hladký, až na hraně stylizace 

zpracovaný povrch, těmto pokusům o maximální přirozenost spíše neprospívá. 

Přirozeněji a patrně nejupřímněji z této série působí Hlava dělníka (1949) (obr. 1). 

Právě nevyhlazený povrch podtrhuje expresivitu staré tváře. Muž se lehce usmívá, 
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z jeho výrazu lze číst o nepříliš snadném životě, který má za sebou. V technice 

vlastní modelace užitý výrazně strukturovaný povrch dodává tváři na živosti a ve 

spojení se specifickými stářím prohloubenými rysy portrétovaného muže na 

opravdovosti. 

Sama Kmentová pak v Rodinném deníku ocenila jedinou ženskou hlavu 

Dagmar Vinklerová (1950) (obr. 2), zapsala si o ní: „Zdálo se mi, že se dost 

povedla, asistent Pícha měl na očích trochu zásluhu“.10 Hlava je v tomto případě 

také hladce modelovaná, ale u jemné ženské tváře je tento přístup samozřejmý. 

Je patrné, že modelem byla velmi krásná žena.  

 V době studií vznikly i tři mužské postavy. U studií aktu a poloaktu (ani 

jeden nebyl realizován) (obr. 3 a 4) je ještě patrna sochařčina nerozhodnost, 

možná i jisté obavy uchopit téma zcela podle vlastní intence. Hladké sochy jsou 

zpracovány velmi precizně se zaměřením na detail, ale schází jim jistá 

oduševnělost, živější výraz a především osobitější sochařský (umělecký) názor. 

Obě studie silně odkazují na klasický antický akt, ale s minimálním vlastním 

sochařským vkladem. 

U sochy Dělníka s ozubeným kolem (1950) (obr. 5), kterou si vybrali 

k realizaci zástupci Železničních opraváren a strojíren v Nymburce, je však již jistý 

posun v osobitosti sochařského zpracování. Postava se vzdaluje klasickým 

proporcím mužského antického ideálu, je robustnější, zdá se téměř neohrabaná. 

Mohutnější stavba figury koresponduje s hmotným ozubeným kolem. Dává tušit 

nadřazenost dělníka nad materiálem. Kompozice působí lehce nepravděpodobně, 

víceméně symbolicky, a již lehce odkazuje k abstrakci jak formy, tak obsahu. 
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Pro svou závěrečnou školní práci zvolila Eva Kmentová téma Sokolice. 

Předpokládala, že se bude jednat o dívčí postavu, které bude nad hlavou kroužit 

hejno sokolů. Po konzultaci s profesorem Wagnerem však nejdříve počet sokolů 

zredukovala na jednoho a posléze od nich upustila zcela. Zůstala jen samotná 

dívčí postava s roztaženými pažemi. Socha dostala i nový název Mládí (1951) 

(obr. 6). Personifikace mládi jako mladé dívky není samo o sobě originální 

myšlenkou. Se ztvárněním tohoto tématu stejným způsobem se setkáváme u 

mnoha umělců. Mládí, spodobněné jako mladá dívka, je ve smyslu ikonografickém 

všeobecně zavedené a přijímané. Dívka jako symbol svěžesti a krásy odkazuje na 

všechny atributy mládí. Kmentová se u této sochy poprvé dostává do přímé 

konfrontace s problematikou sochařského ztvárnění ženského těla. Roztančená 

dívka v těsně obepnuté blůze a sukni s radostným výrazem ve tváři je prvním 

pokusem o uchopení a vyřešení otázky zpracování něčeho jí natolik blízkého jako 

je ženské tělo. Socha je ze sádry a jedná se o poměrně velký objekt (výška 220 

cm). Fakt, že upustila od složité kompozice, dal sochařce možnost zaměřit se na 

detaily dívčího těla, realisticky vystihnout gesta i výraz v obličeji. Oproti skicám 

mužských postav, působí tato socha dívky mnohem přirozeněji, přestože je všem 

těmto dílům společná popisná metoda socialistického realismu. U výše uvedené 

sochy dělníka byla ve srovnání s Mládím působivá nadnesenost přístupu k tématu, 

jakési zmohutnění, odklonění se od realistických proporcí a rysy připomínající 

spíše pohádkovou postavu obra než člověka z reálného světa.  

  Naopak u Mládí se může na první pohled zdát, že se autorka snažila 

ztvárnit postavu pokud možno co nejrealističtěji, přesto právě u této plastiky 

můžeme pozorovat vědomou snahu o abstrahování, eliminaci podružných detailů 

a vyvažování formální a obsahové složky díla.  



3. 2. Židovské pece 

Po skončení školy získali oba mladí sochaři společný ateliér  „Pracovnu si 

oba sochaři zřídili v opuštěné cementářské boudě na Židovských pecích nad 

Žižkovem. Zdálo se jakoby tu mohutná postava i rozhodnost Olbramova poněkud 

zastiňovaly křehkou líbeznost Evinu. Také její práce – sochy typu Sluneční ženy 

(obr. 7), Milenců, Stromu a jim podobné, zobecňující  smyslově postižitelné formy 

modelů – byla překryta velkými Zoubkovými kompozicemi. Ostatně, onen čas 

věnovala Eva z velké části péči o děti Polanu a Jasana.“11 

Byla to doba společného hledání a vzájemného ovlivňování se. Společné 

snahy po skloubení společností požadovaného realismu se subjektivním 

chápáním a tvůrčí transformací viděné skutečnosti.  

V období těsně po opuštění školy se Eva stále věnovala realistickým 

portrétním hlavám. Jako modely ji nejčastěji sloužily rodiče její i Olbramovi.  

Zajímavým a v její práci ojedinělým dílem je Naslouchající žena (1957) (obr. 8), 

kde Kmentová použila neobvyklou metodu a plastiku hlavy pokryla barevnou 

mozaikou. I v širším evropském kontextu sochařských děl vzniklých v té době se 

jedná o počin skutečně originální. Stejnou metodu pak použila ještě u díla Bílá 

pampeliška (1957) (obr. 9). Obě plastiky se dají chápat jako reminiscence 

klasického řeckého umění. 

Ve stejné době vznikla i ženská postava, klečící na kostce – Máchání 

(1957) (obr. 10). Povrch sochy je hladce zpracován, detaily jsou do značné míry 

redukovány. Velmi důležitým prvkem je kus látky, který žena máchá. Zastavení 

pohybu, které se zde poprvé objevilo, stane motivem, který bude autorka 

v následujících letech zpracovávat ještě mnohokrát. Sochu můžeme řadit k dalším 
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dvěma ženským postavám, které vznikly ve stejném roce: Snubní prsten (obr. 11) 

a Sedící na bedně (obr. 12). Postavy vykazují natolik shodné rysy, že lze 

předpokládat, že modelem byla jedna a tatáž žena. Ženská postava je vždy 

oblečena do jednoduchých šatů a vlasy má sepjaté do hladkého drdolu. Na první 

pohled nesplňuje standardní požadavky ženské krásy, nemá dokonalé křivky a 

nejsou zvýrazněny atributy ženství (ňadra, boky). V redukovaném výrazu tváří, v 

naklonění hlav i v pohybu těl všech tří soch můžeme pozorovat silný emotivní 

náboj. U Máchání je patrná zamyšlenost, která patrně s prováděnou činností příliš 

nesouvisí, Žena sedící na bedně evokuje čekání, touhu. Vzpřímeně stojící žena 

hledící na svou ruku se snubním prstenem zosobňuje otázku. Možná by měla být 

šťastná,  působí však spíše nerozhodným až nejistým dojmem.  

Většina soch měla až do konce 50. let figurativní podobu. Z řady vystupuje 

socha nazvaná Milenci (1958 (obr. 13), kde se spojuje kubistická tradice s určitými 

impulsy soudobého anglického sochařství. To na rozdíl od klasické objemové 

sochy chápalo sochu jako odhmotněný znak. (Klimešová, 2003, s. 7-24). U 

Milenců je podoba lidského těla zredukována na relativně čisté geometrické tvary, 

které však znatelně odkazují k lidské figuře. Kmentové se však dokonale podařilo 

vystihnou gesto muže hladícího ženu po tváři. Zachytit gesto plné něžnosti a 

lásky. Na první pohled je také patrné erotické jiskření mezi dvojicí. Jindřich 

Chaloupecký tuto sochu považuje za nejvýraznější výsledek práce v období, kdy 

Kmentová začala se zjednodušováním kontur, dynamickým vázáním proporcí a 

rozpojováním a geometrizací objemů (Chalupecký, 1981, s.123-133). V této době 

autorka vstoupila do skupiny Trasa. „Když sochu dá na výstavu skupiny vzbudí  - 

stejně jako Olbram Zoubek svým Zastřeleným (obr.59) – pohoršení příslušného 



činitele: “svým výtvarným pojetím člověka v jeho zkreslených proporcích urážejí 

lidskou důstojnost“. Oba si musí sochy z výstavy odnést.“12 

V následujících letech se Kmentová ještě výrazněji ubírala směrem 

k tvarové redukci a stylizaci. Opouští realistické schéma a „…figura se mění 

v abstraktní sestavu mohutných geometrických těles z betonu, zároveň začnou 

vznikat sochy, modelované do měkkých organických tvarů odlévané do cínu. 

Sochařka se už pevně včleňuje do velkého mezinárodního proudu tehdejší 

abstrakce.“13 

Právě v tomto období (až do roku 1961) se u většiny děl objevuje jako 

hlavní motiv ženské tělo. Sochařka se pomocí abstrahované formy snaží o 

zachycení všech atributů a krás ženské postavy, opouští klasické představy o 

ženském těle, chápe ho jako možnost nalézt vlastní sebeuplatnění v prostoru a 

hledá nové cesty k  zobrazení ženského těla formou, která se liší od klasických 

přístupů a trendů, určovaných tehdejším direktivně stanoveným uměleckým 

myšlením. Ačkoliv se jednou jedná o robustní zakulacené stylizované postavy 

(Žena s beruškou,1959 (obr. 14); Svítání II,1960 (obr. 15); Žena s nádobou, 1960 

(obr. 16)) a podruhé o čistě kubizující sochy zjednodušené do formy znaku (Žena 

se stuhou, 1960, (obr. 17), je jim společná ona touha po uchopení tématu 

ženského těla z perspektivy nezatížené sexuálním podtextem. Touha po tvarové 

redukci a zvýraznění gesta, které je vlastní pouze ženám. 

U děl Strom I a Strom II (obě 1961) (obr. 18 a 19) se pak Kmentová 

vztahuje „k přírodní inspiraci, v níž se setkává autorčina životní zkušenost 

s poetickou orientací tvorby Josefa Wagnera, formálně však představují radikální 

reflexi pozdního „stylu Brusel“, kterou Kmentová sdílela s některými dalšími 
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sochaři a malíři.“14 U těchto děl pak stylizace a abstrahování jak základních tvarů, 

tak pocitů, které je možné při pohledu na strom uchopit a zachytit, dosahuje 

maxima. Autorka se zaměřila na zachycení principiálních faktorů jak z hlediska 

obsahového, tak výtvarně formálního. Nezabývá se podružnostmi. Snaží se o 

zachycení tvaru prostoru i objemu v co nejjednodušší až lapidární formě. Stejně je 

tomu i u díla Ptačí strom (1962) (obr. 20), kde se pokouší o abstrahování 

trojrozměrného tvaru, o výtvarnou čistotu a přehled. Podle M. Klimešové se jedná 

o monumentálně cítěné brutalistické sochy, „které už jen velmi dílčím způsobem 

zůstávají ve světě zobrazivého umění a problematiku sochy spojují v zásadě 

s artikulací autonomních skladebných prvků.“15 

Náznaky bipolarity ve vztahu muž/žena, umělkyně/umělec, tvůrčího boje, 

který se zákonitě musel ve společně obývaném ateliéru odehrávat, ale i náznak 

symbiózy a harmonie láskyplného vztahu jsou pak sochy Dvojice (1962) (obr. 21) 

a Volání (1962) (obr. 22). U Dvojice je na první pohled patrné souznění. Socha 

odkazuje k představě dvou postav, muže a ženy splývajících do jednoho 

abstraktního tvaru. Je zde citelné gesto uchopení, přivinutí a spojení. Z gesta 

vychází pocit opory, vzájemné blízkosti a pochopení se. Jakoby protipólem ke 

Dvojici je socha Volání, kde se opět jedná o tvarovou redukci dvou figur, mužské a 

ženské, obě vztahující ruce k nebi, v gestu volajícím po záchraně. Socha vznikla 

v období, kdy vztahy v ateliéru byly již kritické a nutnost po osamostatnění obou 

umělců se stala nevyhnutelnou. Zajímavým aspektem je skutečnost, že Kmentová 

jako žena přistupovala k záchraně způsobem, kdy nechtěla zachránit pouze sebe 

sama, egoistická touha po záchraně jen vlastního uměleckého Já zde viditelně 
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chybí. Patrná je citová vazba k partnerovi, Kmentová volá nejen po záchraně své, 

ale altruisticky i po záchraně partnera.  

Po 11 letech se tedy oba sochaři ocitli v kritickém bodu, kdy pochopili, že 

společný pracovní prostor je navzájem omezuje a bere jim možnost jít svou vlastní 

cestou a nalézat sebe sama. Z rozhovoru s Olbramem Zoubkem vyplývá, že to byl 

spíše on, kdo vedle více nadané, a v té době již například Jindřichem 

Chalupeckým uznávané Evy, trpí pocitem méněcennosti. Nestačil jí a viditelně tím 

trpěl. Vzájemné zasahování do děl druhého také jistě nebylo přínosné, proto bylo 

nutné najít pro oba nové místo k tvorbě. 

 

3. 3. Doupě 

Do samostatného ateliéru v Kalininově ulici č. 15, do Doupěte, se Eva 

Kmentová přestěhovala 1. 1. 1963. V této době začalo pro oba sochaře období 

samostatné tvorby. 

 V tomto období Kmentová vytváří tři díla, která jsou blízká poetice informelu 

a ztotožňují se s některými názory existencionalismu. Mimo jiných se jedná o 

Torzo strachu (1963) (obr. 23), Opuštěný prostor (1964) (obr. 24) a Plod (1964) 

(obr. 25). „Eva Kmentová nachází v těchto pracích působivost kontrastu mezi 

hladkým tvarem a neartikulovanou hmotou činí krok k práci s otiskem a nalézá zde 

motivy, k nimž se později často vrací a jež v sobě obsahují základní genderové 

napětí ženského a mužského principu (oblý motiv vejce jako symbol plození, sloup 

jako výrazně mužský prvek). Z hlediska další autorčiny cesty k nové podobě 

figurace je zajímavým především Opuštěný prostor s negativním otiskem válce – 

přímo na něj navazuje Mužské torzo (1965) (obr. 26), které je v podstatě pozitivem 

této o málo starší práce. Muž – vertikální válec – se vynořuje z hnětené hmoty, 



plné sochařčiných energických doteků. Tato práce velmi záhy ukazuje k hluboce 

erotickým obsahům tvorby Evy Kmentové, které jsou v ní zakotveny stejně pevně 

jako její vlastní sebereflexe, zprostředkovávající zkoumáním vlastního těla obecné 

otázky lidské existence.“16 

 U Torza strachu je velmi zřejmý pocit propadu a rozpadu, který však 

kupodivu autorce nebrání v zobrazení jednoty a celistvosti. Opuštěný prostor pak 

dává jasně cítit prázdnotu. Kontrast hrubého okolí a až nepřirozeně dokonalého 

prostoru válce uprostřed objektu v sobě spojuje význam struktury povrchu 

s obsahem čehosi nepřítomného, jehož absence je zdrojem pocitu zoufalství a 

nicotnosti. Objekt Plod je pak možné považovat za protipól k Opuštěnému 

prostoru. Plod ve tvaru vejce jako prvopočáteční formy života, symbol země, 

mateřství, plnosti a znovuzrození.  Symbolický význam vejce v lidských dějinách je 

jasně prokazatelný. Potlačen byl křesťanstvím, ale v dějinách moderního umění 

znovu nabyl ztraceného významu univerzálního archetypálního tvaru. U Evy 

Kmentové vejce sehrálo důležitou roli a objevuje se v mnoha jejich dílech, ačkoliv 

sama tvrdila, že jeho použití bylo nevědomé (tato skutečnost je však známá u 

mnoha umělců) (F. Šmejkal 1981). „Lidské vejce Evy Kmentové je však, stejně 

jako každý archetyp, významově ambivalentní. Jestliže v průběhu realizace bylo 

pokusem o totální psychofyzickou integraci s mateřskou ovoidní formou nebo také 

symbolickým aktem druhého, duchovního zrození, čímž by odkazovalo 

k filosofickému vejci alchymistů, pak jeho výsledná podoba opuštěné matrice, 

negativního otisku těla v rozbité skořápce, je spíše obrazem traumatu zrození, 

bolestného vytržení z bezpečí matčina lůna, symbolem ztracené blaženosti.“17 
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Kmentová v Doupěti nacházela kusy dřeva, které začala skládat k sobě a 

otiskovat do hlíny. Vždy byl pro ni dotek s hmotou velmi důležitý, ale teď přichází 

nová etapa. Otisky dřev, oblázků a vlastně všech možných každodenních věcí, 

kterých autorka vytváří velké množství, jsou zachycením běžného života. Od 

otisků věcí, které ji obklopovaly postupně Kmentová přešla k otiskům fragmentů  

vlastního těla, ve kterých vyjadřuje svou vlastní tělesnost. Otisky jí umožňují 

pracovat s ženským tělem jako s primárním objektem, a ačkoliv například ústům 

lze přisoudit vizuálně nejsilnější erotický náboj, podle M. Klimešové nepřistupuje 

k motivu jako k možnosti provokace, ale pokouší se nalézt v otisku rtů věčné 

zaznamenání sama sebe. Díla Stéla s otiskem rtů (1966) (obr. 27) nebo Rty 

(1968) (obr. 28). 

Motiv vejce se znovu objevuje u Hlavy, která chce spát (1967) (obr. 29). Na 

první pohled se jedná o jednoduchou tvarově redukovanou plastiku. „Při bližším 

pohledu však zjistíme, že z její ovoidní formy vystupují na spodní straně rty, jako 

by chtěla sloučit představu hlavy Spící múzy s představou vejce.18 

 Vyjádřením významu dotyku, důvěrnosti a naléhavosti sochařčina sdělení 

je pak dílo Dlouhá noc (1967)(obr. 30). Jiří Šetlík o něm píše: „Bílá sádra odlitého 

polštářku, v jehož prohlubních zůstalo pár rozhozených kuliček, dala prosté formě 

přesvědčivost intimního sdělení. V tu chvíli jevila se mi jako středobod sochařčina 

projevu: měla tělesnost dotýkaného tvaru, do něhož vtiskl se zážitek. Shrnovala 

v jedinečnosti plastiky životní pocit, Evin vztah ke světu, životu, lidem.“19 

Z hledání se pomocí otisků pak vznikají v roce 1967 dvě významné sochy 

Eva (obr. 31) a Marie (obr. 32). U těchto soch v životní velikosti se Kmentová 

pokusila skloubit hrubé a k jednoduchému tvaru redukované torzo ženského těla 
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(je naznačen pouze tvar ženských šatů, expresivně vrásněný až zmatený povrch 

odkazuje na složité děje odehrávající se v ženském těle) s odlitky částí svých 

vlastních nohou a rukou. Jedná se tedy o metaforické spojení samotné autorky 

s archetypálními postavami, pramatky Evy a křesťanské ochránkyně Marie. Gesto 

Evy s dlaněmi otočenými vzhůru, přijímající, dávající a očekávající zároveň, 

odkazuje jak k ochranitelskému, tak erotickému symbolu ženy matky, spasitelky i 

milenky. U Marie je rukama naznačeno objetí. Figura objímá nepřítomnou virtuální 

postavu. Opět je patrná bipolarita gesta, spojujícího v sobě erotický náboj objímání 

milované osoby s láskyplným gestem mateřství. Zároveň je zřejmý pocit 

prázdnoty, absence onoho objímaného objektu. 

V roce 1968 vzniklo dílo Lidské vejce (obr. 33). Jedná se o odlitek těla 

samotné sochařky a v díle se spojila „polarita osobního a obecného a zároveň 

dualita objemu a jeho negativu. „...vstoupila až rituálním způsobem do vnitřního 

prostoru hmoty  a zanechává zde svůj schoulený klečící otisk. Vejce jako klasický 

symbol počátku  zde nabývá lidské velikosti a stává se na jedné straně místem 

zrození, ale zároveň i místem úkrytu. Ze sochařského hlediska je pozoruhodné 

reversibilní koncepcí objektu, ukrývajícího negativní otisk těla, zatímco vnější plášť 

má dokonalou hladkost tvaru, který sloužil jako původní symbolický vzor. Nitro 

můžeme vidět otvorem prolomeným v obalu, z těla zůstala stopa.“20 

Pokus o návrat do prenatálního stádia, podvědomá snaha vrátit se do 

bezpečného prostoru matčina lůna byla odhalena již Sigmundem Freudem (F. 

Šmejkal 1982). Sochařka se tak v tomto objektu jako mnoho jejích kolegů 

pokoušela o vypořádání se s vlastní sebereflexí zrození.  
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V roce 1968 se u Kmentové objevuje mnoho děl s motivem terče, Terč-

muž, Terč-žena, Ruce, Pytle (1970) (obr. 34-37). Možná by se mohlo zdát, že se 

jedná o reakci na politické události ze srpna 1968, což ale není tak zcela pravda. 

V rámci konstrukce soch zde dochází k redukci trojrozměrnosti do plochy  „Z figury 

zbývá základní obrys, mizí objemovost, tělo se mění v plošný útvar získaný 

z pohledového betonu. Mizí vztaženost figury k tělesnosti a objemu a figura se 

stává „poutačem“, neosobním signálním symbolem, postavou – předmětem. 

Postava muže je prostřílena stejně jako ženská postava, která je s barevným 

terčem namalovaným na hrudi viditelnějším cílem.“21 Motiv terče je obvyklým 

v rámci moderního umění. Z terčů Evy Kmentové je jasně patrná otázka po 

postavení ženy ve společnosti, o vyřešení vztahu mezi mužem a ženou, 

naznačení vzájemného ubližování si, ke kterému vede špatná komunikace 

způsobená danou psychickou rozdílností partnerů.  

Ruce pak J. Chalupecký považuje za jedno ze sochařčiných nejlepších děl. 

„...reliéf Ruce s odlitkem sochařčiných rukou, přeťatých řadou otvorů, jako by je 

prostřílela dávka ze samopalu. Ne dokument, ale zase metafora, kterou můžeme 

číst na několik způsobů najednou: ty ruce obrácené dlaněmi naven, jsou právě tak 

bezbranné, zraňované a vzdávající se, jako to mohou být ruce oranta, navzdory 

všem ranám se modlícího a žehnajícího.“22 

Kmentová se v průběhu tvorby stále věnuje otiskům. K těm nejintimnějším 

jistě patří Prostěradlo (1969) (obr. 38), do sádry obtisklé a posléze do bronzu 

odlité skutečné prostěradlo, tak jak se shrnulo, pomačkalo a vytvarovalo po 

spánku. Sochařka obtiskla sebe sama, své nitro, pocity a nálady do kousku 

textilie, která dává tušit mnohé z dějů ženské duše. Ve spánku se člověk podle S. 
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Freuda vrací do prenatálního stádia, takže ono zachycení nočního dobrodružství 

je stejně jako Lidské vejce, pokusem o zachycení života a zrození. 

Eva Kmentová se ve své tvorbě snažila také o spojení soch s architekturou. 

Brána snů (1969) (obr. 39) vznikla pro akci Socha a město a tvoří jeden celek 

s dílem Jiřího Nováka Křídla. Jedná se o objekt umístěný před pavilónem Bytex 

v Liberci.  „Forma brány spojuje starší motiv vztyčených rukou s odlitkem křivky 

obrysu ženského těla. Před i za branou je rozestaveno pět ovoidních tvarů, 

posouvajících kompozici do imaginativní roviny. Pojetí tvarů připomíná v detailu 

nadrealistickou linii plastiky třicátých let, podstatnějším podnětem byla zamýšlená 

komparace s morfologií přírody. Potvrzuje to i vazba na vertikály Motýlích křídel, 

která zde do těsného sousedství postavil Jiří Novák.“23 

Kmentová se často také věnuje motivu prstů, jedná se o jakési prorůstání. 

Prst zde není chápán jako jednoznačně maskulinní prvek. Naopak má naznačit 

živelné prorůstání, odkazuje k přírodnímu prvku. Téma prstů použila v kresbách 

Tma (1969) (obr. 40), kde prsty deroucí se do prostoru jakoby zabírají stále více 

místa náležícího světlu, rozprostírají se a požírají. U objektu Krychle (1970) (obr. 

41) se autorka pokouší ohledat prostor, vykračuje z uzavřeného prostoru, co se 

týká Agresivní krychle (1970) (obr. 42),  zde je prst chápán jako zásah, jako faktor 

ohrožující celistvost. (Klimešová, 2003, s.7-24). O Agresivní krychli Sergej 

Machonin napsal: „Po zemi ateliéru ležely sádrové pláty a z nich se draly trsy prstů 

jako klíčící rostliny. Nemělo to nic společného s fantazií Salvadora Dalího, nebylo 

to z šokujícího surrealistického snu. Byla to spíš citlivost země. Nějaké pátrající 

vysílání do prostoru a zároveň čivé přijímání neznámých poselství. Byl to děj 

hmatání, skoro biologická událost. Něco jaksi nepřípustně živého.“24 
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K nejzajímavějším dílům patří otisky sochařčiných chodidel umístěné za 

sebou a směřujících k blíže nespecifikovanému cíli: Stopy (1970) (obr. 43). Dílo 

odkazuje na sochařčinu vzpomínku na dětství, kdy se procházela po zasněženém 

zamrzlém rybníku a její stopy bylo to jediné, co zanechávalo otisk života ve  zcela 

mlčenlivé, ale poutníka přijímající krajině. K motivu stop a hlavně k této vzpomínce 

z dětství se Eva Kmentová vracela velmi často. Tento zážitek patří k oněm 

nevymazatelným, k těm, které člověka ovlivňují celý život. Ve svém deníku ho 

sama na konci prosince 1946 popsala takto „Deníčku, včera jsem zažila zvláštní 

pocit. Šla jsem po zasněženém ledě na rybníku. Nebyla tam ani jedna stopa, 

kolem ani živá duše. Měla jsem takový pocit klidu, jistoty a radosti jako málokdy.“25 

Stopy pro jednodenní výstavu ve Špálově galerii, pak tento pocit jistoty a 

klidu zmíněný v deníkovém záznamu stejně jako náznak, že člověk k něčemu 

směřuje a pokud bude chtít dosáhne svého cíle, tedy něčeho krásného, 

bezpochyby vyjadřují. 

 

3. 4. Stodola 

Poslední etapa tvorby Evy Kmentové je spojena s ateliérem, který si 

vytvořila přestavbou zchátralé barokní stodoly Na Konvářce. Toto období je 

ovlivněno již těžkou nemocí, která sochařce vzala možnost dále pracovat 

s klasickými sochařskými materiály, na druhou stranu jí ale umožnila věnovat se 

tvorbě objektů z papíru, lepicí pásky a navrátit se ke kresbě, která pro Kmentovou 

byla od mládí velkým potěšením. Období, kdy divákovi nabídla pohled do 

skutečně nejintimnějších stránek svého nitra, bylo ukončeno 8. dubna 1980 

sochařčinou smrtí. 
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Její sochařský výraz v této době „...směřuje spíše ke specifickému emotivně 

silnému minimalismu. V této pozdní tvorbě se přiklonila ke kresbě a menším 

trojrozměrným pracím z papíru, které odpovídaly jejím aktuálním fyzickým 

možnostem. Zároveň ale právě pro tuto radikální změnu materiálu rychle 

docházela k nečekaně působivým konceptům, v nichž estetismus hraje stále 

menší roli.“26 

 U Kmentové zde dochází k zajímavému momentu přeměny oblíbeného 

motivu vejce v oblázek, od symbolu počátku života se posouvá k symbolu počátku 

neživé přírody. Posun k přírodním prvkům všeobecně je patrný i u motivů prstů, 

které v sobě nejprve ukrývaly motiv vábení a svádění, postupnou metamorfózou 

však získávají podobu rostlin. V 70. letech projektovala Eva Kmentová do 

přírodních tvarů a dějů svou vlastní subjektivitu a emocionalitu. (Klimešová 2003, 

s. 7-24) 

 V kresbách, které vznikaly v této době se často znovu objevuje téma rtů, u 

kterých je zřejmé jisté vymezení autorky, distancuje se od pozice ženy oběti a 

stává se ženou individualitou. Pokouší se pomocí zobrazení rtů (v roce 1972 

vzniklo několik objektů s názvem Rty (1972) (obr.44, 45, 46) vymezit své 

postavení a názor ke světu. Určuje svou intimitu a uzavřenost a zároveň se 

pokouší o nabídnutí prostoru, v němž jako autorka a žena existuje.  

Dále se jako námět objevuje jablko, které stejně jako oblázek dále rozvijí 

motiv vejce „...s nímž má ovšem mnoho styčných bodů: tak jako Kmentová chápe 

vejce jako obecný předobraz počátku, zrození jednotlivce i celého univerza, je pro 
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ní jablko bezpochyby mezním symbolem, archetypem pro poznání. Proto ho 

kreslí, odlévá, barví a umísťuje do šedé plochy betonového rámu.“27 

 V roce 1972 vzniká dílo Pupek světa (obr. 47). Téma mateřství a ženskosti 

bylo autorce vždy vlastní. Opět se objevuje motiv nepřítomnosti a celistvosti, 

spojen do jediného objektu. Pupík jako symbol spojení dvou osob i jako jejich 

oddělení.  „Kmentová zde příznačně nereprezentuje odlitou část těla, ale její 

formu, otisk, zachytává její nepřítomnost v minulém okamžiku přítomnosti, jenž je 

přibližován i ponecháním stop tvůrčího procesu. Důležitá je zde prezentace 

otištěné formy – ne tedy odlitku těla. Tělo tu není přítomno ve své plnosti, ale 

typicky v absenci.“28 

  Ženské tělo nebo jeho část se v díle Evy Kmentové objevuje neustále, bez 

přestání se k němu vracela a bylo v její tvorbě jedním z hlavních témat. I v době, 

kdy se věnovala především kresbám, zůstává  i nadále ženské tělo předmětem 

hlavního jejího zájmu, i když se často jedná pouze o jeho fragmenty. Pro 

Kmentovou se při kresbě staly základními výrazovými prostředky „...siluetní linie 

vymezující tvar, dále plocha a povrch pomačkaného papíru – jeho jemné světelné 

valéry; metodou bylo „dotýkání“, jež souviselo s její sochařskou prací – s otisky a 

odlitky.  ...Podstatné jsou v tomto ohledu figurální náměty vymezující lidskou 

přítomnost. Šablonou určený lineární a posouvaný přepis vytvářel jednou ve své 

následnosti metaforu chaotického pohybu (Spěch 1973) (obr. 48), jindy 

stupňováním siluetních čar simuloval hmotu (Torzo, 1977) (obr. 49).“29 
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28 D. Kramerová, Otisk a odlitek. Eva Kmentová a Alina Szapocznikow, In Téma Eva Kmentová, Litoměřice 
2004, s.30 
29 M. Nešlehová,, Umění kresby. 2006. In Teď. Práce Evy Kmentové, Praha 2006, s. 201 
 



 Snahu o zobrazení tělesnosti a ženskosti, naznačení ženské sexuality, je 

možné vidět v díle Velká štěrbina (1975) (obr. 50). Autorka se pokusila o 

zachycení ženské touhy a o skutečné „já“ ženy. Jedná se o řez papírovým 

objektem, který by mohl být srovnán s řezy do plátna, jež prováděl Lucio Fontany. 

Rozdíl však spočívá v provedení. „Umělecká symbolika Lucio Fontany mluví 

zřetelnou řečí. Neexistuje pochybnost, že se za konceptem čistoty, celistvosti a 

transcendence, s kterou je konfrontována pomíjivosti propadnutá hmota, opět 

skryje idea fantasmatického ženského těla – „panenského“ plátna, jehož 

dokonalost umělec zničí v agresivním aktu. Tento řez však promění – srovnatelně 

posvátnému činu – nízkou hmotu v duši a symbolizuje transcendentní mužský 

princip.“30 Zatímco u Fontany je tedy ono proříznutí gestem a zosobněním 

rychlosti a mužské nadřazenosti ženské nedokonalosti, u Evy Kmentové se v řezu  

jedná o pokus vyjádřit „prožitý záznam touhy“ (Klimešová 2003, s. 7-24). Divákovi 

Kmentová nenabízí primárně erotický náboj, který v sobě dílo dozajista nese, ale 

podstatný je onen prožitek ženského já. Konotace erotického symbolu jsou u 

všech objektů (autorka se k motivu štěrbin opakovaně vracela), kde se vyskytuje 

řez papírovým objektem, až druhořadé. 

 V rámci nemoci a utrpení, které sochařku potkalo by se dalo očekávat 

zesílení tragických momentů její tvorby, opak byl ale pravdou. Přechod 

k rostlinným motivům je vlastně jakousi známkou optimismu, poděkováním za 

život a sdělení smrti, že se jí nebojí. Oslabení způsobené nemocí tedy vedlo od 

otisků těla k otiskům duše „...opustila pevnou apriorní formu otisků. ...zdůraznila 

proces, ve kterém se promítalo její stále citelnější vzdalování se vizuálnímu pojetí 
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jevů. ...jejich podtextem bylo směřování ke světu nevizuálnímu, ležícímu za 

hmotnou realitou.“31 

 Možná nemoc a vědomí neodkladného konce života i tvorby byly popudem 

pro sochařčinu touhu, otevřít se svými díly pozorovatelům, zanechat po sobě 

důvěrnou zpověď ženy a umělkyně, zachytit ženské pohnutky vedoucí k tvorbě. 

Rozhodla se prostřednictvím papírových objektů poodhalit vnitřní obsahy a  

radikálně vyjádřit intimní zákoutí své duše.  

 

3. 5. Vnímání přírody 

Krajina hrála pro Evu Kmentovou významnou roli. Jako krajinu chápala 

každý živý organismus, podle jejího názoru docházelo mezi zemí a člověkem 

k prolínání. Sama o svém chápání krajiny napsala: „V mé práci hraje velkou roli, 

ale chápu pojem krajina jinak, než se běžně chápe. Pro mě je to každý živý 

organismus, existuje krajina lidské tváře, lidského těla, cítím jako krajinu plochu, 

ze které klíčí tisíce citlivých prstů, obrácených svou citlivostí do prostoru. Nebo 

krajinu pro mě vytváří lidská stopa, sama nebo množství stop otištěných do půdy, 

která přijímá jejich tvar. Jiná krajina, rozlehlá, zvrásněná, dramatická a 

nepředvídatelná, je složitě pokrčené prostěradlo nebo dlaň nebo list. Když se 

zvětší, jsou v něm povodí, cesty, proudění, výšky a hloubky. Nebo je krajina rtů a 

úst.“32 

 Eva Kmentová tedy chápe i lidské tělo jako formu krajiny, tento přístup se 

projevil v díle Krajina (1967). Jedná se o odlitky dvou fragmentů ženského a 

mužského těla. Obě těla jsou umístěna vedle sebe, rozpůlena a vrchní a spodní 

část rozdělena výraznou mezerou. Toto horizontální dělení umocňuje barevné 
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rozlišení obou částí: spodní – zelená zřetelně odkazuje k zemi, vrchní – modrá 

symbolizuje nebe. Bylo by milné domnívat se, že se autorka pokouší o 

antropomorfizaci přírody, nechápe ňadra jako pohoří, klín jako údolí, jak tomu 

často bývá například u surrealistů, tento způsob zobrazení není jejím cílem. 

Pokouší se zdůraznit, že lidské tělo je samo metaforou krajiny. Již zmíněná 

barevnost je zdůrazněním propojení těla krajiny s okolím, nebem i zemí. Z toho 

důvodu, že Kmentová vnímala jako krajinu vše živé, byly potom otisky jejího 

vlastního těla způsobem, jak dát najevo propojení s okolním světem. Toto 

propojení pak zdůrazňovala nejen tím, že odlitá těla nebo jejich fragmenty hladce 

neopracovávala a ponechávala jim jejich hrubý a nepravidelný povrch, ale naopak 

ještě zdůrazňovala neopracované obrysy, relikty procesu odlévání, barvou. Barva 

poté zosobňovala překlenutí mezery mezi tělem a okolním prostorem, poslední 

stupeň, který bylo nutné překonat, než bylo docíleno naprostého splynutí 

s okolním světem. Toto zdůraznění prostřednictvím barevné linie je velmi výrazné 

například u díla Opuštěný prostor (1968), lidská postava s rozpaženými pažemi, 

připomínající gesto žehnání. Zároveň se ovšem jedná o gesto splynutí těla 

s okolním prostorem „...opuštěným prostorem by se mohla nazývat většina jejích 

sochařských děl. Opuštěným prostorem jsou především všecky ty otisky, ale jsou 

jím i její odlitky: význam vždy nese povrch, jeho struktura a jeho světelné valéry, 

nikoli objem. Jsou to stopy, dotyky něčeho nepřítomného, ale v této nepřítomnosti 

se jimi hlásí skutečnost, která je zvláštním způsobem přítomna nyní více než kdy 

jindy, přítomna něčím podstatným v sobě. Ty malé prázdnoty jejich objemů jsou 

znameními velké prázdnoty, která vše objímá. Není to prázdnota nicoty: naopak, 



je to plnost jsoucnosti, která se teprve díky své plné prázdnotě může manifestovat 

v jevech světa.“33 

 Svými otisky tedy Eva Kmentová „...pochopila fyzičnost jako jednu z nejvíce 

pravdivých stránek lidského bytí. Přesně tak, jak ji formuloval Albert Camus: 

„Nevím, zda tento svět má nějaký smysl, který je mu nadřazen. Vím však, že tento 

smysl neznám a že jej prozatím nemohu poznat... Mohu chápat jen v mezích 

člověka. Co nahmatám, co mně klade odpor to chápu.“ Vytvářet takový svět však 

neznamená dávat všanc sebe sama. Tento postup, nebo lze snad říci toto gesto, 

ruší hranici mezi životem a uměním, v tomto případě danou hranici mezi tělem a 

světem.34  Eva Kmentová pomocí otisků dokázala tuto hranici překonat. Pomocí 

barevného zvýraznění obrysových partií u Opuštěného prostoru pak dokázala 

prolnout tělo s okolním světem. 

 Již bylo zmíněno, že autorka využívá motivu prstů, které primárně 

nepředstavují maskulinní prvek, ale slouží jako symbol prorůstání, tedy odkazují 

k přírodě. Stejně je tomu u kresby Rostliny (1971). Jedná se o lidské dlaně 

s roztaženými prsty, evokující květiny. Kresba je barevná, o to je upomínka na 

rozkvetlou louku naléhavější. Připodobnění lidských rukou k rostlinám je pro 

autorku typické a objevuje se v mnoha jejich dílech. V důsledku jejího chápání 

krajiny jako všeho živého, poté nazírání rukou a prstů jako rostlin není ničím 

překvapivým. Organickým kresbám přírodních motivů se Kmentová věnovala 

v době, kdy jí nemoc již neumožňovala pracovat s obtížnými materiály. Oprostila 

se od vnějšího vzoru, opustila klasické představy, svůj vlastní přístup přivedla až 
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k hraniční transformaci výchozího prvku do vlastní představy vnímání skutečnosti. 

Využila zkušenost vlastního těla a dále ji převedla do podoby přírodních prvků. 

 Přeměna fragmentů těla do přírodních prvků jako prostředek dalšího 

vyjádření přesahu do okolního prostoru a splynutí s ním nebyla jediným tématem 

jejích kreseb. Jak bylo napsáno výše, častým námětem kreseb Evy Kmentové bylo 

také tělo. Neomezovala se ovšem pouze na ženskou figuru, ale pracovala i 

s postavou mužskou. Zajímavým spojením přírodního prvku (červeného květu) s 

chlapeckou postavou je barevná kresba Jinoch II (1971). V barevnosti až agresivní 

červené květy tvoří pozadí pro modravou postavu chlapce, která se spíše zdá být 

přeludem než skutečností. Kresba zaujme neuvěřitelnou jemností v provedení 

chlapecké figury. Téměř monochromní, jemně chvějivé vyplnění siluety figury  

postrádá jakékoli detaily a pouze úspornou kresebnou zkratkou evokuje představu 

mužského těla, které ještě nedozrálo. Tělo obklopené na první pohled stejně 

křehkými, ale výrazně barevnými květy. Nevinnost v prostředí prozatím ještě 

nevinném, ale čekajícím.   

I u svých mnohovýznamových kreseb (Torzo (obr. 49)), v nichž dospěla 

k redukovanému poloabstraktnímu výrazu však zůstala Eva Kmentová věrna 

dotyku, v tomto případě pak citlivému dotyku papíru pomocí tužky. Jeden 

z nejprostších výtvarných nástrojů, ke kterým tužka (černá i barevná) patří, dal 

autorce stejný prostor ke sdělení vnitřních pocitů a myšlenek jako klasické 

sochařské materiály, se kterými pracovala dříve. Její kresby, ke kterým byla 

nucena se uchýlit, jelikož jí fyzické síly již neumožnily realizovat se v sochařství, 

nejsou o nic méně intenzivní než díla vznikající v době, kdy byla v plné fyzické 

kondici. Kmentová se ve svých kresbách oprostila od hmotnosti a užitou 

výrazovou jemností zesiluje intenzitu těchto sdělení. Ačkoliv by se dalo 



předpokládat, že se v posledních kresbách (vznikajících již s vědomím 

přicházejícího konce) bude objevovat téma strachu a bolesti, opak je pravdou. 

Kresby Evy Kmentové jsou oslavou života, přírodní prvky zosobňují věčný koloběh 

bytí. Prosté a tiché umění jejich kreseb dává vyniknout síle propojení člověka 

s okolním světem. Prostřednictvím minimalistického pojetí motivu dokázala 

v kresbách otisknout vlastní nitro. Kmentová si uvědomovala, že nejsilnějším 

forma jejího vyjádření spočívá v dotýkání se materiálu a otiscích sebe sama a i 

přes omezení svou nemocí opět dokázala najít způsob, jak zůstat věrná otisku, 

který byl tak charakteristický pro její dílo a ve kterém nalezla sama sebe.  

 

4. Rozbor díla Olbrama Zoubka 

4. 1. Školní období 

Olbram Zoubek začal studovat v ateliéru Josefa Wagnera na UMPRUM 

poté, co neuspěl při přijímacích zkouškách na Akademii výtvarných umění.  V roce 

1945, kdy se na AVU hlásil, byla konkurence opravdu veliká, protože v této době 

se o přijetí na Akademii pokoušeli i ti zájemci, kterým to v předchozích letech 

znemožnila válka a také fakt, že Akademie byla ucházejícími se studenty 

preferována. UMPRUM však získala v roce 1946 statut vysoké školy a navíc oproti 

AVU její vyučující a metody nebyly tolik upjaté a naopak byly více otevřené novým 

směrům.  

Právě v ateliéru Josefa Wagnera bylo O. Zoubkovi umožněno vyzrát ve 

výraznou osobnost českého sochařství. Zásluhu na tom neměl jen prof. Wagner, 

ale i většina spolužáků, z nichž mnozí jako výrazné individuality rozšiřovali 

intelektuální obzor svých spolužáků. „Korektury  se u Wagnera prováděli nenásilně 

a taktně. Důraz kladl profesor na koncepční myšlení. Při posuzování jednotlivců 



vycházel ze sklonů a předpokladů rozdílných talentů. Cenné lekce poskytoval při 

modelování, stejně tak dbal na výuku kamenosochařství (k němuž sám měl 

rodové vazby). Moudře učil též zvládat restaurování plastik a sgrafit, protože 

věděl, že nejeden z jeho absolventů tuto znalost ocení (jak se o tom i Zoubek záhy 

přesvědčil) Nemalou měrou přispělo Zoubkovu zrání samo prostředí Wagnerovy 

školy.“35 V  ateliéru se Zoubek cítil velmi dobře a po absolvování základní 

vojenské služby se do něj opět vrátil. Po návratu pak poznal Evu Kmentovou. 

Z doby studií se mnoho jeho děl nedochovalo. K těm málo dochovaným 

patří Návrh na fontánu pro dětské hřiště, který vznikl jako klauzurní práce ve 3. 

ročníku (1948) (obr. 55). Sousoší dvou dětských postav, které mají  ruce zdvižené 

do výšky. Sousoší je velmi hravé a silně odkazující ke kubizujícím prvkům. 

Postavy jsou až neohrabané a hrubě působící. Pomocí drátu Zoubek napodobil 

proud vody, která by měla tryskat ze středu sousoší a pak padat zpět do dětských 

dlaní. Dílo je „významné pro autorovu budoucí práci, vliv lze pozorovat v řadě 

plastik. Velmi pozitivně hodnoceno Václavem Nebeským, vysloveně negativně 

Karlem Štiplem.“36 

 Za studií vznikaly také portrétní hlavy. Zoubek se pokoušel najít správný 

výraz, hledal, jak uchopit tvar. Toto zrání a hledání je velmi patrné pokud 

srovnáme  například Hlavu Taťány (1948) (obr. 56), která je vyloženě jednoduchá, 

oproštěna od realistických detailů, je z ní patrná jistá touha po jednoduchosti 

s hlavou Eva (1951) (obr. 57), kdy je pojetí již mnohem náročnější, detailnější a 

odkazující k dílu O. Guttfreunda (Šetlík 1996, s. 8-12).  

 Jako absolventská práce vznikla Hlava traktoristy (1952) (obr. 58). Jedná se 

o portrét mladíka, který s neutrálním civilním výrazem hledí do dálky. Podle J. 
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Šetlíka je práce zproštěna stereotypu psychologizování, které bylo v té době 

primárním požadavkem, a výrazu autor dosáhl pomocí jednoduchého rozvrhnutí 

plastického objemu (Šetlík, 1996, s. 8-12).  Portrét chlapce tedy nedává tušit, co 

se může odehrávat v jeho hlavně, nerozehrává v druhém plánu hru vědomí a 

nevědomí. Autorovou snahou nebylo zachytit vnitřní život, ale pouze pomocí 

prostých výtvarných výrazových prostředků zaznamenat výraz mladíka v jeho 

jednoduchosti a bezstarostnosti. Zoubek se po svém, svým vlastním způsobem, 

zhostil dobových požadavků po realistickém portrétu, a již v této 

absolventské práci naznačil směr, kterým se je v této oblasti ochoten vydat a 

nakolik a jak je ochoten formu socialistického realismu ve své tvorbě reflektovat.  

 Proto také jeho další témata směřovala k folklorním motivům, které mu jako 

tanečníkovi národopisného souboru byly bližší než oslavné budovatelské náměty. 

 

4. 2. Židovské pece 

Po škole se oženil se spolužačkou Evou Kmentovou a oba sochaři spolu 

začali sdílet společný ateliér. Tehdy napnutá politická atmosféra lehce povolila a 

dala větší prostor nezávislé moderní tvorbě. Zoubek ve své tvorbě navázal na 

neorealismus, vznikaly civilní figury bez zbytečně rozmáchlých velkých gest. 

Snažil se upustit od popisnosti.   

 V roce 1958 se s E. Kmentovou stali členy skupiny Trasa 1954, začlenili se 

mezi mladé umělce (převážně vzešlé z ateliéru Emila Filly). Pojetí výrazu a 

prostředky, jak jej chápala Trasa 54, bylo Zoubkovi i jeho ženě na konci 50. let 

velmi blízké: „Celá moderní tvorba jeví silnou tendenci k zdůraznění aktivního 

uchopení skutečnosti. Tato tendence je výrazem nového životního pocitu, touhy 

podílet se rozhodnějším způsobem  na poznávání světa na jeho utváření. Krásou 



nám není toliko fysická ušlechtilost, jako spíše vnitřní napětí, citový vztah, jasný 

záměr. Snažíme-li se o pokubistický výraz, břitký, nerozpačitý a nesentimentální, 

chceme vyjádřit dynamiku doby, její rytmus a směr. Proti ilusivní přetvářce stavíme 

osvobozené prostředky konstruktivní a komposiční. proti pseudoimpresivní 

rozbředlosti, definitivnost tvaru a plný barevný důraz.“37 

 Na setkáních skupiny Trasa se diskutovalo o moderním umění a o 

nepřijatelnosti principů socialistického realismu. Po návratu výtvarníků z výstavy 

v Bruselu (1958) se potvrdily nejen mnohé závěry, které zazněly při diskusích 

Trasy, ale hlavně se tak i ostatní umělci mohli dozvědět víc o umění, které bylo 15 

let mimo jejich informační dosah. Zoubek nebyl v Bruselu přítomen, ale vyjel v této 

době do Řecka, kde zažil podobné ohromení. Vliv řeckého umění se v jeho práci 

později i velmi silně promítl. V této době se však objevovaly aktuálnější trendy, se 

kterými se někteří členové Trasy měli možnost v Bruselu seznámit a o kterých po 

návratu domů informovali.  I Zoubka zaujalo zjednodušení výrazových forem až ke 

znaku a nové možnosti, jak sochu budovat. Tyto vlivy se pak promítly do jeho 

tvorby, vzniklo například dílo Zastřelený (1958) (obr. 59). Jde o lidskou postavu 

tvarově redukovanou na minimum. Postava nemá ruce, gesto odevzdání je 

prezentováno pouze prohnutím trupu a hlavou zvrácenou vzhůru. Povrch je téměř 

dokonale hladký a dává divákovi pouze základní informace, jen prvotní impuls 

umožňující pozorovateli si s druhým rozměrem díla naložit po svém, projektovat 

do sochy své vlastní představy o jejím vnitřním životě. Tato socha musela být 

z výstavy skupiny Trasa 54 posléze odstraněna, neboť byla odpovědnými osobami 

považována za nesrozumitelnou a urážející. 

                                                 
37A.Pohribný, Trasa 54. In České umění 1938-89, Praha 2001, s.221 



 Na začátku 60. let dochází u Olbrama Zoubka ke spojení vlivů moderního 

umění s uměním antickým. Vznikají Ruce ke slunci (1960) (obr. 60), Ruce se 

sluncem (1962) (obr. 61). „...dochází k popření figury, kterou zastupuje 

geometrizovaný tvar...vývojově nosnější byla linie, kdy má socha zřejmý figurální, 

byť zjednodušený základ...Torza z počátku 60.let již nesou znaky vlivu a 

svébytného pochopení antické středomořské plastiky, která sehrála zásadní roli 

v dalším sochařovi vývoji.“38 

 Ruce ke slunci tedy ještě odkazují k lidské figuře, ačkoliv její podoba je 

značně redukována k tvarové jednoduchosti, lidské zůstaly víceméně pouze ony 

zdvižené ruce, tvar, který odkazuje k hlavě, je již jen geometrickým objektem. 

Ještě více k geometrizaci se Zoubek posunul u Rukou se sluncem, kde je figura již 

zcela popřena a nahrazuje jí geometrický tvar. Postava je však obsahově stále 

přítomna, její potlačení se odehrává pouze ve formální rovině, v posunu k formální 

zkratce, k základům geometrického znaku až symbolu. Hrubé kusy betonu, ze 

kterých je postava složena, tvoří až lyrickou kompozici se subtilní ocelovou tyčí, na 

níž jsou umístěny.  „Figury a hlavy jsou pro něj především prostředníky ke 

zformování myšlenky, pocitu, názoru, který poukazuje přímočaře k osudu lidí, 

nikoli k jejich vnějšímu zpodobení. ...Jeho tvůrčím problémem, který měl 

doprovázet celou jeho tvorbu se stala otázka, jak klasickou skulpturou vyjádřit 

myšlenky a city přítomnosti.“39 

 V roce 1961 vznikají Radostná stavba (obr. 62) a Lešenář (obr. 63). „Figura 

se stává znakem – optimistickým holdem civilizaci a ztrácí v procesu abstrakce 

plný objem. Je složena z několika železem propojených fragmentů, vytvářejících 
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členitou až dekorativní kompozici.“40 U obou děl Zoubek plně přešel k abstrakci. 

Koncepce a tvar jsou pro něj klíčovou otázkou. U těchto redukovaných 

geometrických tvarů je patrný vliv prehistorických skulptur a archaických soch ze  

Středomoří. 

 V době, kdy Olbram Zoubek pracoval na Židovských pecích se jeho 

sochařský projev neustále proměňoval: „Zprvu spoléhal především na symboly a 

znaky, které odvozoval z jevů panteisticky nazírané přírody. Postupně se zaměřil 

k významům postojů, gest a mimických výrazů zpodobovaných herců životní 

scény. Vymaňoval je z původního geometrického schématu a připodobňoval 

stavbě stromů, struktuře skal, stvolům květin i rozpolceným bludným balvanům. 

Nezříkal se studia modelu, třebaže jej považoval jen za prostředníka sdělení 

hlubšího obsahu souvislostí života v navázaném dialogu s divákem.“41 

 Od hladkých geometrických tvarů se posunul k modelovaným sochám 

s rozbrázděným povrchem jakými jsou např.: Stojící, Vysoká stavba, Sedící idol 

(1962) (obr. 64-66). Figura je dále abstrahována, ale nový (obsahový i výtvarný) 

rozměr plastika získala bohatou hrou světla a stínu, kterou umožňuje právě 

nepravidelně rozbrázděný povrch. Patrný je zde nově nalezený rytmus modelace, 

který velmi pozitivně ovlivňuje stavebnost formy. 

 V roce 1963 přestal ateliér na Židovských pecích oběma sochařům stačit, 

oba si uvědomovali, že původní pracovní souznění je již v nenávratnu, a že pokud 

se chtějí dále rozvíjet a posunout se každý samostatně ve své tvorbě jinam a dál, 

je nutné pracoviště oddělit.  
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4. 3. Salmovská ulice 

Potom, co se Eva Kmentová přesunula do vlastního ateliéru se i Olbram 

Zoubek zabydlel ve svém vlastním prostoru. Ateliér získal v Salmovské ulici, 

jednalo se o bývalou kamenickou dílnu italského kameníka Cianiho. V těchto 

prostorách má Olbram Zoubek ateliér do dnes. 

V této době se v Zoubkových dílech ještě znatelněji začal projevovat vliv 

řeckého sochařství. Návrat k figurativnosti se projevil u Třech postav, které se 

míjejí (1964) (obr. 67). Kompozice tří postav se pomalu navrací k odkazům 

lidských postav, které mají opět zdvižené ruce. Důraz je kladen na vertikální 

traktaci modelace, na hru s materiálem. Právě ona bohatá povrchová členitost 

materiálu umožňuje, aby vybudovaný objem mohl ještě dynamičtěji pracovat se 

světlem a stínem. Postavy zřetelně odkazují k řeckým kúroi.  

Olbram Zoubek se vždy snažil o spojení svých děl s architekturou, účastnil 

se proto mnoha soutěží, ve kterých ale nebýval moc úspěšný. Jednou z výjimek je 

plastika Křídla (1964) (obr. 68), která je umístěna před neofunkcionalistickým 

hotelem Continental v Brně. „Křídla mají krajně abstraktní formu. Vysoko zdviženy 

jsou komponovány v korelaci k rytmu oken průčelí budovy a ve svém čase doslova 

pohnuly úvahami o souhře plastiky a architektury.“42 

Řecký vliv se projevil i v podstatě nefigurtivních sochách, v roce 1969 

vznikla díla Sloup I – chlapecký (Kúros) a Sloup II –dívčí (Kóre) (obr. 69,70). Ona 

snaha po splynutí či přiblížení se antickému ideálu je zde více než patrna a to 

nejen odkazem v názvu. Ačkoliv paradoxně právě tyto dvě sochy jsou víceméně 

abstraktní a k lidské postavě odkazuje jenom název, je při bližším pohledu 

evokace lidského těla a posléze pak zřetelný rozdíl ve zpracování těla mužského a 
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ženského patrný na první pohled. Postava chlapce je souměrnější a působí 

stabilnějším dojmem, naopak dívčí dává pocit jakoby rostla ze země k nebesům, 

jakoby se vinula. Je více dynamická, i její povrch je nepravidelnější a hrubší. 

Střídání figurativních a nefigurativních přístupů v tvorbě, snaha nalézt pro 

sebe sama nejvhodnější cestu je pro toto období Zoubkovy tvorby typické. Sám 

Zoubek vysvětluje svůj přechod k figurám a tedy figurativní tvorbě následně: „Po 

návštěvě kamenných sochařských sympozií jsem chtěl zapadnout, líbilo se mi to, 

proto abstrakce. Ale já sochy modeluji, což vlastně z kamene není možné. Takže 

jsem byl pět let jednou tak a jednou tak a pak jsem se přiklonil k figurám.“43 

Sousoší Otec, Matka, Syn (1967) (obr. 71) je kompozice tří, výrazně 

expresivně pojatých soch. Zajímavé je jejich uspořádání: postavy otce a matky 

stojí v povzdálí za zády syna, čelem obráceny k sobě. Gesta postav matky i otce 

si jsou velmi podobná, gesta rukou s otevřenými dlaněmi směřujícími do prostoru 

mezi nimi. Jakoby spolu tyto dvě postavy hledaly společnou řeč, jedná se o postoj 

vzájemné snahy o sebepochopení. U obou postav, oblečených v dlouhých 

tunikách se na drapérii objevuje kanelování, které se v pozdější době stává jedním 

z charakteristických prvků Zoubkových soch. Odkazuje také zřetelně k řecké 

inspiraci, neboť figury současně evokují kanelované sloupy antického chrámu. 

Postava syna je výrazně odlišná. Její zpracování je v detailu bohatší, materiál je 

hrubší, na rozdíl od postav rodičů je nahá. Autor touto kompozicí upozorňuje na 

často nepřekročitelnou generační propast, která zákonitě vzniká mezi rodiči a 

synem, i přes veškerou snahu o vzájemnou komunikaci.  

Vliv antiky, ovšem jiným způsobem, je vidět i v díle Gea (1969) (obr. 72). 

Přístup k tématu a zpracování je poněkud odlišné, více realistické. Silnou stránkou 
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díla je zajisté naléhavost výrazu, který je navíc podtržen nápadným gestem. „Čím 

více se pro Zoubka stával závazný příklad antické plastiky (především v řecké linii 

od Kyklad, mínojské éry po klasické a helénistické sochařství), tím zřetelněji 

spoléhal v přístupu ke kompozici na vizuální účinnost vertikality, statutárnosti a 

frontality. Z tohoto hlediska počítal s napětím mezi objemem a obrysem při stavbě 

sochy. Vedle toho, ho přesvědčila praxe, že pojetí sochy je odvislé nejen od 

myšlenky, kterou chtěl sdělit, ale rovným dílem je určuje i vztah reálného tvaru 

k prostoru.“44 

O rok později vzniklo dílo Prométheus (obr. 73), které opět upřednostňuje 

abstraktní přístup k tématu. Jedná se o torzo tvarem připomínající mužské tělo, 

kdy k inspiraci antikou odkazuje spíše jen název. Jakoby Zoubek onu fascinaci 

zaniklým uměním musel do svého díla vždy nějak začlenit, pokud tak nečiní 

inspirací v technice, či použitím antických prvků (kanely), pak alespoň odkazem v 

obsahu.  „Tíhnutí k mýtu, k antice, k podobenství z Bible nelze přeci u Zoubkova 

sochařství vykládat jen jako zálibu ve starých kulturách a vrozené estetické tíhnutí 

k archaické monumentalitě. Mnohem více to má příčinu v atmosféře naprosté 

rozkolísanosti etických a filozofických kritérií současnosti. V době 

mnohovrstevného úpadku mravů, prznění pravdy a nestability čehokoli v životě 

počínaje chronickým nedostatkem čočky a konče rehabilitacemi popravených lidí. 

Mnohem víc je to potřeba řádu, stability smysluplnosti života. Hieratická gesta 

Zoubkových herců, to je ze všeho nejvíc stesk po řádu věcí, po rozumnosti 

obce.“45 

 Antikou inspirovaná je i postava Stelly (1969) (obr. 74). Ženská postava, 

nahá, se zdviženýma rukama. Zoubek začal používat jako jeden z prostředků 
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k dosažení silného výrazu ještě expresivněji traktovanou modelaci a budování 

tvaru. Při formování figury si zakládá na střídání důrazu kladeného na objem a 

tělesnost se současným odlehčováním hmoty. Snaží se propojit hmotu a objem 

figur s prostorem jejich vychýlením z kolmé vertikální osy a nasazením často 

torzálních gest. U Zoubkových soch začínají být gesta výrazně teatrální, snaží se 

tím divákovi co nejvíce napovědět, co se může odehrávat v myšlenkách 

zobrazené figury. Snaží se o co nejúspornější vyjádření vnitřních procesů pomocí 

co nejvíce zjednodušeného, až lapidárního gesta. Důležitou úlohu hraje barevnost 

povrchu, ať již v podobě mono nebo polychromní. „Statutárně založené postoje a 

hodně zobecněné podoby tváří soupeří se vzrušenými hereckými gesty. 

Zdůvodňují motivy jednotlivých soch. Kompozice je většinou založena na napětí, 

daném poměrem mezi objemem a obrysem. Uzavřenost scelené hmoty porušuje 

její otevírání do prostoru. Promodelovaná kůže soch působí neobyčejně živě: 

právě ona je svébytným plastickým prostředkem, který tvar odděluje od 

napodobení, spojuje skutečnost předlohy s neskutečností“46 

 Odlitky z roku 1969 Adam, Eva a Had (obr.75) odkazují k biblické tématice. 

Adam stojící s gestem odkazujícím k naprosté odevzdanosti. Zvědavě hledí na 

Evu, která pěstí hrozí hadovi. Had Evě našeptává do ucha. Adam je ten, kdo 

bezmocně přihlíží. Eva je v aktivní pozici, ačkoliv pouze poslouchá, přesto je ona 

tou osobou, na  které záleží. Pokud poslechne hada, je Adamův osud zpečetěn, je 

to on, kdo nečinně čeká jak se situace bude dál vyvíjet. Právě tento klíčový 

moment se Olbramu Zoubkovi podařilo vyjádřit pomocí jediného gesta rukou. 
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4. 4. Reliéfy 

 Velký význam v tvorbě O. Zoubka mají nízké i vysoké reliéfy. Nesnažil se 

v nich primárně o iluzivní zachycení prostoru, ale usiloval o haptické zpracování 

obou vrstev reliéfu. Postavy na reliéfech jsou většinou dynamické, jakoby 

zastavené uprostřed pohybu, naklánějí se a padají, vykazují moment zastavení 

právě probíhajícího děje, příběhu. Některé z reliéfů naopak působí zklidněně, 

figury jsou víceméně statické, děj je tichý, velmi nenápadný. Tvorbu v oblasti 

nízkých reliéfů lze rozdělit na dvě skupiny. První tvoří reliéfy s osobní, s čistě 

emotivní tématikou. Jedná se většinou o intimní otisky myšlenek a pocitů 

samotného autora. Téma zpracovává často metaforicky. Tyto reliéfy vznikaly 

především v období nemoci Evy Kmentové a jí jsou také mnohé věnovány. Autor 

se v nich pokouší vyrovnat se svými osobními prožitky.. Žena v cele (1975), Stín 

v cele (1975), Žena, která padá (1975) (obr. 76-78). Ve všech těchto reliéfech je 

primárním motivem nahá postava ženy, nepochybně se jedná o ztvárnění Evy 

Kmentové, názvy odkazují k její vážné zdravotní situaci.  Z výtvarného hlediska je 

zajímavé umístění hlavního motivu – ženského těla –  diagonálně v prostoru 

vymezené plochy. Zachycení postavy v momentě pádu vypovídá o vážnosti 

situace, ve které se nachází. Žena zde vystupuje jako křehká, zranitelná postava, 

která je ohrožována okolím. Žena, pro kterou se stala nebezpečnou její samotná 

znejistělá existence. 

 Též v době nemoci Evy Kmentové vzniklé varianty reliéfů s názvem Mistr a 

Markétka (1979) (obr. 79) byly inspirovány texty M. Bulgakova. Základní literární 

motiv Zoubek však posunul dále, rozehrál na svém reliéfu představení o 

komplikovaném vztahu mezi mužem a ženou (ostatně tento motiv prochází celým 

jeho dílem, Zoubek se otázkou sochařského ztvárnění dvojice žena muž zabývá 



velmi často). Zobrazení dvou vzájemných protipólů, ženy a muže je na tomto 

reliéfu velmi zajímavé. Zatímco žena je oblečena (opět v šatech připomínající 

kanelovaný dřík antického sloupu) muž naproti ní je zcela nahý. Žena před mužem 

kloní hlavu, dává najevo pokoru a odevzdání. Obličej překrývají dlouhé rovné 

vlasy padající k zemi. Nahý muž hledí na ženu přímo, nebojácně, ne však 

panovačně. 

Vztah muže a ženy je jedním z hlavních témat O. Zoubka. Často tvoří 

dvojice, sousoší skládající se z oddělených soch muže a ženy postavených do 

kontrapostu a pomocí výrazných gest vypovídajících o jejich vzájemném vztahu. 

Sám Zoubek tvrdí, že ženu a muže vnímá jako protipóly. (Rozhovor s Olbramem 

Zoubkem). 

 Druhá skupina jeho nízkých reliéfů je vázána na volnou plastiku. Zde se 

pokoušel být v námětech méně osobní (v rámci snahy více zapůsobit na diváky či 

objednavatele) a jako téma volil biblické a antické náměty, které mu byly osobně 

blízké. Snažil se pomocí těchto námětů alespoň náznakově bojovat s dobovou 

ideologií. Antické téma se objevilo v sérii Múz (jedná se o soubor devíti reliéfů, kde 

je tématicky ústřední  motiv umístěn uprostřed celého souboru – odkaz na klasický 

řád metop). Ženská postava (Polymnia) vystupuje z  plochého pozadí, její 

objemovost je podtržena částečným zlacením. Polymnia (1978) (obr. 80), múza 

sborového a hymnického zpěvu, je v řeckém umění zobrazována vždy ve vážném 

postoji. Zoubkova Polymnia příliš vážně nepůsobí, žena s přivřenýma očima a 

rozevřenou náručí, které vlasy splývající z ramen zakrývají ňadra, je pokorná a 

zvoucí. Pohyb rukou zve ke spojení s uměním, kterého je reprezentantkou. 

 Významnou úlohu hraje v autorově tvorbě vysoký reliéf, který je pro něj 

jakýmsi přechodem mezi reliéfem a volnou plastikou. K prvním dílům tohoto druhu 



patří Vyhnání z ráje (1972) (obr. 81). V silném plastickém kontrastu jsou na ploše 

pozadí zobrazena dvě těla, ženské a mužské, výrazné objemové diference mezi 

oběma figurami dosahuje jejich umístěním do rozdílných prostorových úrovní. 

Ženská figura z reliéfu vystupuje, její hmota vstupuje do prostoru směrem k 

pozorovateli, figura mužská je naznačena pouze v obrysu, formou pouhého otisku 

v ploše pozadí. Zoubek se u tohoto typu reliéfů maximálně jednoduchým 

způsobem pokoušel vyřešit problém spojení bohatého plastického tvaru s plochým 

pozadím a současně prolomením této plochy do dalšího prostoru. 

 V tvorbě Olbrama Zoubka byly zlomovými díly vysoké reliéfy (téměř volné 

plastiky) Vycházející (1975) (obr. 82) a Zacházející (1975) (obr. 83), kde  mužské 

postavy umístil přímo na zeď. „Kontrastně modelovaná část korpusu, jehož 

výmluvný pohyb zastavila nepropustná bariéra, vystupuje do reálného prostoru, i 

když je umístěním vázán ke stěně. Oba vysoké reliéfy působí emocionálně, což 

byl bezpochyby též autorův záměr i v pojetí Putifarky (1979) (obr. 84). V jejím 

případě vyklonil sochař z podkladové desky předkloněnou figuru až po přípustnou 

mez statické únosnosti. Na pomezí nároků volně stojících plastik ovládl vychýlený 

tvar prostor kolem sebe.“47 

 

4. 5. Čtvrté období 

V 70. letech dospěl Olbram Zoubek ve své tvorbě již k výtvarnému výrazu, 

který je pro něj typický až do dnešní doby. Nalezl svůj vlastní výtvarný jazyk. 

Hlavním tématem byly lidské postavy. „Dělám lidi, lidské postavy jako se dělaly od 

nepaměti. A modeluji je tradičně, z hlíny, jako tvořili sochaři už tisíce let. A 

odlévám  také starým způsobem. jen materiál je současný. Cement. Nikdy jsem ve 
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své práci nepocítil potřebu opustit lidskou postavu. Vždyť člověk je měřítkem 

všech věcí. Člověk je nejbližším modelem s duší i tělem.“48 

 Velký prostor v tvorbě tohoto období dostala Zoubkova rodina. Zobrazoval 

členy své rodiny, protože mu byli důvěrně známí. Nedělalo mu problém zvolit jejich 

nejvýraznější, charakteristické gesto, které vystihovalo individualitu každého člena. 

Zoubek se netají tím, že mu členové rodiny slouží jako modely pro většinu postav, 

které tvoří. Tak je tomu i v případě kompozice Otec otců (Bůh Otec), Matka matek, 

Syn (Ležící ukřižovaný) (1976) (obr. 85). Ikonografický odkaz ke svaté rodině je 

více než zřejmý. Uspořádání postav matky a otce nad ležícím mrtvým tělem syna 

je dramatické, gesta umocňují tragičnost scény v té nejsyrovější formě. Způsob 

dynamické modelace dodává gestům ještě větší výraznost a důraz, gesta jsou  

teatrálně přemrštěná. Svou rodinu zachytil v díle Rodina 3 (1973) (obr. 86), kdy na 

jeden podstavec umístil čtyři členy vlastní rodiny, nahé, naklánějící se směrem od 

středu, téměř padající. Autor se snažil naznačit vlastní směr životní cesty každého 

z nich, ačkoliv patří k sobě, každý je jiný, každý je individualitou, mířící k vlastnímu 

cíli. 

„Zoubkův výklad figurativního tvarosloví byl povýtce osobní, se zvláštním 

důrazem na korektiv tradice. Zhruba si své tvarosloví vymezil v rozpětí od 

senzuálně interpretovaných forem, jejichž objem zaujímal místo v prostoru 

dynamikou modelace, postojů i gest až po abstrahované formy, vázané statuární 

stavebností, které se s prostorem vyrovnávaly kresbou svého vlastního obrysu.“49 

 Bojem s politickou ideologií se pro Zoubka stalo sejmutí posmrtné masky 

Jana Palacha a vytvoření jeho náhrobní desky. Obdobně pak přistoupil i ke 

zpracování reliéfu na sarkofágu Jana Zajíce. V těchto dílech se autor zhostil 
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tématu smrti, jejíž přítomnost je v náhrobcích zobrazena až hrůzně. Nejedná se o 

popisné zobrazení popáleného těla, ale o ztvárnění člověka, který se svým činem 

stal nesmrtelným. 

  V rámci kompozic soch, kde se často objevovalo spojení dvou soch, muže 

a ženy, se stále objevuje otázka vztahu muže a ženy. V dvojsoší Paris, Oinoné 

(1974) (obr. 87) se Zoubkovi podařilo velmi výrazně zachytit uklidňující a 

konejšivou sílu Paridova gesta, který klade ruku Oininoné na rameno. Síla soch 

Olbrama Zoubka vždy spočívala ve schopnosti do jednoho jediného gesta 

vtisknou vnitřní pochody jednotlivých postav, vždy věděl jak v samotném gestu 

vyjádřit celou složitou psychiku, která je s daným momentem spojena. Zachycení 

těchto skrytých pochodů mu umožňuje zmíněné využívání dobře známých osob 

jako modelů. Příkladem může být i dílo vytvořené na biblické téma Marie, Josef 

(1977) (obr. 88) jehož modely jsou sochař sám a jeho žena. Postavy se naklánějí 

k sobě, jedna ve druhé hledají záchranu. Hrubě zpracovaný povrch dodává na 

naléhavosti a výrazu. 

Je možné říci, že Olbram Zoubek v 70. letech pochopil, co je jeho silnou 

stránkou. Postavy, které vznikaly pomocí důkladné a precizní modelace mají svou 

sílu v onom umění zachytit výraz gestem. „Zoubkovy sochařské kreace se do 

značné míry zakládají na mohutném výrazovém prostředku uměleckého sdělení – 

na divadelním dramatismu. S touto vyjadřovací sférou, sochaři ostatně blízkou už 

v mladých letech, bezprostředně souvisejí výmluvná, bohatě nuancovaná gesta 

jakoby odlesklá z póz v antických dramatech, gesta nikoli ceremoniální, nýbrž 

významu psychologického. Co do významovosti jsou vstřícná, jindy emocionální, 

vždy vznešená, i v depresi vnitřně důstojná, bez vnějškového patosu.“50 
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 Sochy Stojící žena 2, Stojící dívka 2 (1976) či Stojící dívka (1976), Kráčející 

jinoch (1975), Kráčející jinoch (1976) (obr. 89-93) mají tedy již společný ustálený a 

zvládnutý jazyk výtvarného projevu, jejich gesta jsou výrazně vypovídající. Autor 

nadále zůstal věrný hrubé struktuře povrchu, který jak pochopil zvyšuje 

emocionální i výtvarnou kvalitu jeho díla.  Další specifickou Zoubkovou dimenzí je 

odlišný přístup ke statice sochy. „Jeho postavy často porušují zákony statiky, 

klasického „kontrapostu“, ony kráčejí, naklánějí se, létají. Nevydělují se svým 

povrchem z prostoru, ale gesty rukou a kroky nohou vnikají do okolního prostoru, 

spojují se sním, aktivují ho a zmocňují se ho a nabíjejí ho jako magnetické pole“51 

 V období, kdy Eva Kmentová onemocněla se do popředí dostává motiv 

úzkosti, osobní trauma způsobené uvědoměním si její blížící se nevyhnutelné 

smrti. Individuální tragédie se v jeho díle projevila velmi výrazně, dodala dílům 

větší hloubku a naléhavost. Olbram Zoubek se ještě za života Evy Kmentové 

rozhodl vytvořit sérii soch k její památce nazvanou Pocta Evě. „Ze subjektivních 

pocitů spřádal představy imaginárních obrazů, které zrcadlily nikoliv model, ale 

duchovní podobu jeho ženy. ...Vzkaz nesmrtelné duše ztělesnil sochař plastikou 

Evy (1980) (obr. 94). Zdvižení tvaru z plintu zesílil kanelovanou modelací.“52  Eva 

je torzo těla vystupující z podstavce,  chybí výrazné gesto, o to výraznější je však 

klidné zobrazení tváře, tváře smířené a čekající. Stejně je tomu i u  Nachýlené 

ženy (1980) a Ženy, která se odevzdává (1980) (obr. 95,96). U všech soch je tělo 

zobrazeno bez výrazného gesta. Kanelování umocňuje jemnost ženského těla. 

Obě naposledy zmíněné plastiky jsou vychýleny do prostoru, hlavu mají 

předkloněnou a obličej překrývají vlasy. Gesto ani výraz zde není potřeba 

k pochopení myšlenky. Nachýlená žena je již nakročením ke smrti, uvědomuje si, 
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že Eva Kmentová odchází z jeho života. U Ženy, která se odevzdává je  

zobrazeno plné smíření se s osudem a se smrtí. Zdánlivá slabost ženy, která je 

zde zobrazena, je postavena do kontrastu k absolutnímu naplnění existence 

prostřednictvím smíření a akceptací vlastní konečnosti a smrtelnosti.  Bezmocnost 

z nastávající situace, kterou není schopen řešit, vtiskla Zoubkovým sochám 

opravdovost a výraz. Olbramu Zoubkovi se podařilo v těchto plastikách zachytit 

veškerou bolest a beznaděj. Daná situace mu umožnila dosáhnout natolik silného 

výrazu jako nikdy předtím.  

 

Závěr 

Ve středu zájmu tvorby Evy Kmentové i Olbrama Zoubka stál výrazně motiv 

ženy. Zoubek tvořil a tvoří ženské postavy, zatímco ženské tělo v tvorbě Evy 

Kmentové není patrné na první pohled, ovšem přítomno je vždy. Žena-umělkyně i 

muž-umělec mají k zobrazení ženského těla rozdílný přístup. Zatímco žena je 

nucena do svého díla své tělo zahrnout vždy, pro muže je ženské tělo objektem. 

Objektem, který pozoruje, od kterého je distancován, není s ním primárně svázán. 

Z tohoto důvodu je jejich pohled a přístup k zobrazování ženského těla rozdílný.  

Zoubek tvoří ženské postavy, kterým jako modely slouží skutečné ženy, které 

prošly jeho životem. Nejsilnější otisk v něm zanechaly Eva Kmentová a jeho druhá 

žena Marie, proto jsou i nejčastějšími předlohami jeho soch. Jsou pro něj však 

pouze objekty, na které hledí a poté se to, jak je vnímá, pokouší zobrazit.  Jeho 

pohled je vždy subjektivní, je ovlivněn jak jeho mužským patriarchálním pohledem 

na svět, tak jeho vztahem k oběma ženám. Ačkoliv zobrazování není zachycením 

existující skutečnosti, ale snahou, aby divák posléze získal dojem, že vidí věc, 

která byla zobrazena (Graham 2004, s. 123), tak v případě, kdy se muž-umělec 



pokouší o zachycení ženského těla je jeho pozice ztížena o absenci primární 

zkušenosti ženského těla.  

Kmentová při práci s tímto motivem byla ve výhodě hned poté, co si 

uvědomila své postavení umělkyně-ženy. Jedním z hlavních problémů pro ženu- 

umělkyni je v podstatě vypořádání se s vlastní osobou, vlastním tělem, 

zobrazením a vyobrazením ženy a sebezinscenování. Praktická zkušenost 

ženského těla, svého vlastního těla, se kterým je jako žena stále úzce 

konfrontována a které velmi dobře zná, je jednou ze základních podmínek pro 

otevření prostoru tvorbě oproštěné od prvoplánového sexuálního podtextu. 

Olbram Zoubek jako muž nemohl k ženskému tělu nikdy přistupovat 

nezaujatě, pro něj vždy bylo a bude v prvé řadě sexuálním objektem, projekcí jeho 

mužské sexuální touhy. Právě ona zkušenost vlastního těla umožňuje ženě 

umělkyni, upustit od hledění na tělo, které vytváří, jako na objekt touhy druhého. 

Naopak dává možnost pohlížet na ženskou postavu jako na samostatný subjekt.  

Problému nahlížení ženského těla jako objektu mužské touhy a vypořádání se 

s tímto problémem, se věnovala Silvia Eiblmayr, podle které  žena-umělkyně není 

schopna tvořit, aniž by do svého díla nezahrnovala své tělo. Podle Eiblmayr není 

možné, aby se, ať už vědomě nebo nevědomě, při svém sebeinscenování 

nezahrnula do statusu obrazu, který jí byl přidělen.   

Pokud umělkyně nesouhlasí s přiděleným statusem obrazu a pokouší se 

vyřešit otázku zobrazení lidského těla v reprezentativní struktuře obrazu  nebo 

uměleckých konceptů, je pak podle Eiblmayr rozhodujícím dvojí úhel pohledu, 

jednou z ženě tradicí přidělené pozice objektu pohledu, tedy jako obrazu a potom 

z pozice aktivní umělkyně, tedy ve své podstatě z mužské subjektivní pozice. 

(Eiblmayr, 1993, s. 9-27) 



Kmentová se v momentě uvědomění si této skutečnosti, jako umělkyně 

dostává do střetu s problematickou dvojí pozicí ženy: aktivní umělkyně a nástroje 

umělecké tvorby. Je konfrontována s problematikou žena-obraz-tělo. Jako 

umělkyně je nucena nesouhlasit se společností nastaveným a zavedeným 

způsobem pohledu. Musí vyřešit problém vidění a tím, jak je viděna. Nesmíme 

ovšem zapomínat na stálou přítomnost všeobecně zproblematizovaného vztahu 

subjektu (tedy umělce/umělkyně, pozorovatele/pozorovatelky) vůči objektu jeho 

vnímání tedy uměleckému dílu.   

Pokud se  zaměříme na první období – tedy dobu studií, jednotícími prvky 

pro oba umělce jsou požadavky socialistického realismu, pokusy zvládnout  

sochařské techniky, nalézt svůj vlastní specifický výtvarný jazyk. Zoubek i 

Kmentová patřili k nadějným studentům profesora Wagnera. Oba byli výraznými 

osobnostmi, což se projevilo již při studiích v ateliéru. Proto i jejich práce, které 

vznikaly v této době na sebe upozorňovaly jistou osobitostí. Vlastním pohledem na 

svět a vlastním přístupem k tvorbě. Společných rysů není mnoho, ale to bylo 

způsobeno přístupem prof. Wagnera, jehož hlavní myšlenkou bylo studentům 

ponechat tolik volnosti v tvorbě, kolik bylo potřeba, aby vyspěli v silné sochařské 

osobnosti. Dalo by se předpokládat, že otisk silné osobnosti profesora se v díle 

jeho studentů projeví, ovšem v ateliéru J. Wagnera tomu tak rozhodně nebylo. Síla 

jeho osobnosti, spočívající mimo jiné i ve schopnosti vzbuzovat ve studentech 

pocit maximální tvůrčí svobody je naopak vedla k důsledné práci na budování 

vlastního výtvarného názoru. 

Zajímavou skutečností je, že v době studií se Eva Kmentová nevěnovala 

ženským postavám, první ženskou postavou byla závěrečná práce Mládí (obr. 6), 

kde se poprvé objevuje legitimní požadavek po ženské autenticitě, jehož 



následkem je ono již zmíněné oproštění se od prvoplánového sexuálního 

podtextu, které je způsobeno ženskou zkušeností těla. „Ženský habitus ve své 

genezi i ve své dnešní podobě a jejích sociálních podmínkách přímo nutí 

považovat ženskou zkušenost těla za krajní formu všeobecné zkušenosti těla-pro-

druhého, těla neustále vystaveného objektivizaci skrze pohled a diskurs těch 

druhých.“ 53 

 Fakt, že díla  vzniklá před 1951 jsou většinou mužské figury, by odpovídal 

tezi Pierra Bourdie: „Praktická zkušenost těla, založená u každého aktéra na tom, 

že na své tělo aplikuje určitá základní schémata vzniklá osvojením si sociálních 

struktur a neustále posilovaná reakcemi založenými na týchž schématech, je 

jedním z principů, na nichž se vytváří trvalý vztah k vlastnímu tělu.“54 Tedy, že i 

Kmentová nejprve musela vyřešit vztah ke svému vlastnímu tělu, aby byla 

schopná vytvořit obraz (plastiku) ženského těla nezatížený mužským způsobem 

nazírání.  

 Pro ženu umělkyni je důležité, aby se nenechala ovlivnit pocitem dosažené 

moci tvůrce uměleckého díla. Aby se nedostala do dvojznačné situace, kdy by na 

základě právě oné dosažené moci jednala jako muž a ztratila všechny atributy 

ženství, které jsou společností považovány za povinné. Zároveň se musí vymanit 

z onoho přiděleného statusu být obrazem pro pohled druhého. Tedy z postavení, 

kterému je a priori přisuzován punc nedostatečných schopností.  

Oba sochaři se k problému zobrazení ženského těla postavili teprve v době, 

kdy spolu sdíleli společný ateliér na Židovských pecích. Tehdy se nejvýrazněji 

projevilo i jejich vzájemné ovlivňování. U děl, která vznikala v té době, mnohdy 

nebylo možné odlišit, kdo je autorem. Oba umělci společně hledali cestu 
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k vlastnímu přesvědčivému výrazu, ale vzájemná blízkost jim to neulehčovala. 

Velmi nápadnou je podobnost u děl Milenci (obr. 13) a Zastřelený (obr. 59). 

Postavy jsou si velmi podobné, směřující k abstrakci, redukci tvaru. Rozdíl je však 

v přístupu k myšlence. Kmentová volila téma romantické, ženské, snažila se o 

vystižení vztahu, spojení dvojice. Zoubek naproti tomu zvolil téma mužského 

hrdiny, představitele heroického činu.  

V tomto období oba  postupným redukováním figurativnosti dospěli až ke 

kubizujícím formám, kdy je opravdu těžké rozpoznat, o čí dílo se jedná. Ženské 

tělo bylo v této době námětem děl spíše u Evy Kmentové, abstraktní tvary, kterým 

se věnoval Zoubek k němu neodkazovaly, k ženským postavám dospěl až 

v dalších obdobích. 

Olbram Zoubek o tomto období hovoří následovně: „Byla to těžká doba, ve 

škole nám byl hodně vtloukán do hlavy tvrdý socialismus, byli jsme z toho až 

„zpitomněný“. Pak přišel společný ateliér, společně jsme tápali, podléhali jsme 

všem  vlivům, ale Eva se našla dřív, byla silnější. Pak jsme  se společně účastnili 

soutěží, hovořili jsme o tom. Zkraje nebylo poznat, co je moje a co Evy. Pak měla 

Eva malou pauzu způsobenou těhotenstvím, ale vrátila se do ateliéru rychle a 

hlavně zůstala umělkyní i během mateřství. Snažil jsem se pomáhat v domácnosti, 

velký díl jsem bral na sebe, protože jsem věděl, že Eva je umělkyně a chce se 

seberealizovat stejně jako já.“ 55 

 V této době oba sochaře často navštěvoval Jindřich Chalupecký, který dílo 

Evy Kmentové velmi obdivoval, zaměřil se na její práce a práci O. Zoubka v 

podstatě ignoroval. Možná to také přispělo k rozhodnutí, že se oba sochaři 

rozhodli osamostatnit.  

                                                 
55 Rozhovor s Olbramem Zoubkem, září 2005 



  Touha po osamostatnění se, podvědomé tušení, že je nutné, aby nadále 

nesdíleli společný prostor, je patrná u obou sochařů v dílech Volání (Kmentová) 

(obr. 22) a  Ruce ke slunci (Zoubek) (obr. 60). Přístup je ovšem diametrálně 

rozdílný. Kmentová u Volání zobrazila dvě těla – ženské i mužské, ve snaze po 

záchraně zahrnula do volání o pomoc i postavu svého manžela. Zatímco u 

Zoubkova díla, které by se dalo vykládat stejně, jako snaha o nalezení další 

vlastní  umělecké cesty, se autor zaměřil egoisticky čistě na sebe.  

 V době, kdy se sochaři rozdělili byli již oba vyprofilováni. Zoubek se 

domnívá, že k tomu došlo již v roce 1958. Jejich přístup k výtvarnému ztvárnění 

ženského těla se pak u obou značně diferencoval. Kmentová se od modelace figur 

posunula k otiskům vlastního těla. Snažila se o vypořádání se s vlastní tělesností, 

o vyobrazení svého nitra a nevědomí prostřednictvím práce s odlitými fragmenty 

vlastního těla. V otiscích Prostěradlo (1969) (obr. 38), Stéla s otiskem rtů (1966) 

(obr. 27), nebo Rty (1968) (obr. 28), se rozhodla pomocí výtvarného zpracování 

fragmentů sebe sama nalézt svojí vlastní tělesnost, pochopit překročitelnost 

hranice mezi tělem a uměleckým výtvorem. „Když ženy používají své tělo 

k uměleckým výkonům, používají své vlastní já; určující faktor proměňuje toto tělo 

nebo příběh  z objektů na subjekty.“56 

 Kmentová však od figur neupustila zcela, v dílech Eva a Marie (obr. 31, 32) 

se pak pokoušela o vyřešení problému spojení odlitých autentických částí 

vlastního těla s modelovaným geometrickým tvarem, o propojení se s biblickými 

postavami.  

„Zrušení a zničení obrazů malovaných na malířských stojanech jakož i 

současně se vyvíjející formy inscenace těla ve výtvarném umění v 50. a 60. letech 
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znamenají také historický rozchod s dominantním postavením ženského aktu v 

umění mužů. Mužský umělec do centra svého zájmu posunul své vlastní tělo, 

zatímco  inscenace ženských těl bude doménou umělkyň.“57 

Naopak Olbram Zoubek v této době, inspirován řeckým uměním a 

sochařem Giacomettim se vrátil k figurativnosti a začal se věnovat celkové ženské 

figuře. Jeho  postavy jsou vždy výrazně ženské, splňují požadavek být objektem 

mužské touhy. Součástí jeho výtvarného projevu je zdůraznění prvků, které dělají 

ženské tělo ženským: Gea (1969) (obr. 72).  

Již jsme hovořili o tom, že Zoubkovi jako předlohy sloužily ženy jeho života, 

v jeho sochách se pak znatelně projevuje, nakolik pro něj bylo zdůraznění 

ženskosti důležité. Sochy jsou štíhlé, s výraznými prsy. Zajímavým je také fakt 

jejich umístění do kompozic s plastikou muže. Zoubek chápe ženu jako protipól 

k muži a proto je jejich vzájemný vztah pro něj velice důležitý. Staví pak dvojice do 

vztahu, kdy pomocí gest upozorňuje na možné varianty jejich komunikace, ve 

všech možných polohách. Jako muž-umělec se pak projektuje do mužské postavy 

v kompozici a často určuje svůj nadřazený vztah k ženskému modelu např. dílo 

Marie, Josef (1977) (obr. 88). 

Od výrazného nahlížení ženského těla převážně jako objektu mužské touhy 

upouští Zoubek v době, kdy se u Kmentové projevila vážná nemoc. Když se 

rozhodl vytvořit sérii reliéfů a plastik k její památce, znatelně ustupuje erotický 

podtext do pozadí. Zoubkovo dílo získalo osobnější ráz, sochař se ocitl v 

pokornější poloze, více se otevřel a v dílech se snažil spíše o hledání duchovního 

rozměru než pohledu na ženu jako objektu erotického zájmu. Velmi zřejmé je to ve 

zmíněných dílech Nachýlená žena (1980) a Žena, která se odevzdává (1980) (obr. 
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95,96). Je znatelné, nakolik pro něj byla Eva Kmentová důležitá nejenom jako 

životní partnerka, ale i jako umělkyně. „Eva Kmentová byla dlouho, lidsky i 

umělecky, vzácným podněcovatelem sochařova tvůrčího myšlení. Dost možná i 

tím, že brzy stanula na stanovisku protikladném jeho koncepcím. Každý z obou 

umělců sledoval svou vlastní tvorbu, což ovšem nebránilo trvalosti hlubších vztahů 

tvůrčích.“58 

Je tedy možné konstatovat, že ačkoliv přístup jak k tvorbě celkově, tak 

konkrétně k zobrazení ženského těla byl u obou sochařů značně odlišný, jejich 

spojení ať už umělecké nebo lidské jim oběma přineslo nesmírně mnoho. Stanuly 

vedle sebe dvě nezávislé umělecké osobnosti, které v sobě současně nalezly i 

nenahraditelné lidské partnery. Navzájem ovlivnili své výtvarné vykročení a  

později se jejich tvorba stala iniciativním protipólem jednoho ke druhému.(J. Šetlík 

1996, s. 8-12) 
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Rozhovor s Olbramem Zoubkem, který se uskutečnil v září 2005 

v jeho ateliéru v Salmovské ulici  

 

Máte ideál ženy? 

Raději dělám ženy, více ženy...vlastně se obě moje ženy promítají do tvorby 

neustále, Eva více, štíhlé ženské postavy jsou podle ní. Ale vždy jsem byl „na 

ženský“ přítelkyň a žen, které prošly mým životem je víc a vždy jsem měl tu či onu 

na mysli, ale obecný ideál krásy nemám. Zbožňuji sochaře Giacomettiho, jeho 

štíhlý typ žen. Ty se promítají do Evy. Ev je v názvech mnoho ale i Marií. Eva a 

Marie jsou největší lásky a proto i největší inspirace. Manželství s Evou však bylo 

náročnější, byla větší osobnost. 

Používáte modely? 

Práce s modelkou byla náročná, nebylo možné se tolik koncentrovat, několikrát 

jsem použil jako model fotky. 

Změnil se postupem času Váš ideál ženy, typ?  

Záleží na souznění, nikoli na vzhledu. 

Proč jsou Vaše mužské figury vždy jednoznačně mužské a postavy žen 

výrazně ženské?  

Předlohami jsem já, syn, pro ženy Eva, Marie. Ženu a muže chápu jako protipóly, 

proto často tvořím dvojice...Gaia a Uranos. 

Do jaké míry je práce E. Kmentové protipólem? 

Byla svá, společný ateliér u nás vedl k obviňování, každý se pak vyprofiloval. Eva 

šla svébytnou cestou, našla sebe sama. Chalupecký byl jejím „manažerem“, vedl ji 

a nazýval to, co vyráběla tělovým uměním...(obtisky jejího těla).  

Do jaké míry jste brali inspiraci jeden od druhého, nakolik jste se 

ovlivňovali?  

Byla to těžká doba, ve škole nám byl hodně vtloukán do hlavy tvrdý socialismus, 

byli jsme z toho až „zpitomněný“. Pak přišel společný ateliér, společně jsme tápali, 

podléhali jsme všem vlivům, ale Eva se našla dřív, byla silnější. Pak jsme se 

společně účastnili soutěží, hovořili jsme o tom. Zkraje nebylo poznat, co je moje a 

co Evy. Pak měla Eva malou pauzu způsobenou těhotenstvím, ale vrátila se do 

ateliéru rychle a hlavně zůstala umělkyní i během mateřství. Snažil jsem se 



pomáhat v domácnosti, velký díl jsem bral na sebe, protože jsem věděl, že Eva je 

umělkyně a chce se seberealizovat stejně jako já. 

To je zajímavé i v rámci dneška, kdy muži nejsou schopni „zkousnout“, že 

mají vedle sebe ženu  - osobnost. 

Eva začala stoupat a  já jsem to nesl těžce, snažil jsem se s tím vyrovnávat. 

Chalupecký se zaměřil právě na Evu, mně lehce ignoroval. Pro Evu byl 

Chalupeckého názor nejdůležitější. Byla mnohem lepší, měla úspěchy, její návrhy 

více vyhrávaly, měla šťastnou ruku a byla talentovaná, já jsem se jakoby více 

nadřel. Život popoháněla, jako kdyby tušila, že pak už nebude čas, hnala, všechno 

chtěla stihnout a všeho tedy dosáhla....já jsem se vyvíjel pomaleji. 

Píše se, že jste dosáhli pracovní symbiózy? Souhlasíte s tím tvrzením?  

Symbiózy? No možná zkraje ale nebyla šťastná Oba jsme bojovali se 

socialistickým realismem. Eva rychleji a více úspěšně, já  pomaleji a méně 

úspěšně. Po smrti Stalina jsme se  vlastně nadechli, druhá půlka 50. let. Výstava 

Mladých v Brně, v roce 58, kdy jsme již byli vyprofilovaní. Pak už žádná symbióza 

nebyla. Samozřejmě jsme o umění hovořili. Já jsem byl na figury, Eva využívala 

náhod, to já jsem nedokázal... Možná jsem jí to i lehce vyčítal. Dokázala začlenit 

náhodu do díla, mně to možná i trochu vadilo. Já jsem měl myšlenku a pak jsem 

se jí v „potu tváře“ snažil docílit, pomocí přemáhání hmoty. Mně se to, co vyráběla 

Eva zdálo jakoby snadné, ale bylo to dobré a úspěšné, já to nepoužívám. Takže 

jsme hodně debatovali, například právě o tomhle. Symbióza? Měli jsme se rádi a 

respektovali jsme se přesto, že mně byl její postup tvorby vzdálený.  

Do jaké míry Vám pomohly oddělené ateliéry v rozvoji? 

Okamžitě to pomohlo, Eva odstartovala, já jsme byl pomalejší, ale v 58. roce jsme 

již byli výrazně diferenciovaní.  

Co bylo zlomem, že jste se dostal od abstrakce k figurám? 

Po návštěvě kamenných sochařských sympozií jsem chtěl zapadnout, líbilo se mi 

to, proto abstrakce. Ale já sochy modeluji, což vlastně z kamene není možné. 

Takže jsem byl pět let jednou tak a jednou tak a pak jsem se přiklonil k figurám. 

Proč své sochy kolorujete, jedná se třeba o vědomou snahu projevit se i 

malířsky? 

Jsem tradicionalista, vracím se do minulosti, modeluji je z hlíny, stejně jako tomu 

bylo před tisíci let. Dříve vše barevné, antické sochy, gotika, navazuji na minulost. 

Kdo si myslíte, že byl z Vás dvou dominantnější, kdo koho ovlivnil? 



První roky po škole a přes Evino mateřství já, ale ne moc a ne silně. Později 

dominantnější Eva. 

Kdo byl více lyrický? Říká se to o paní Kmentové souhlasíte s tím?  

Určitě byla poetičtější, nápady náhody. Já jsem přemáhal odpor hmoty. 

Byl jste donucen se v nejplodnějších letech Vaší kariéry (70. 80. léta)  

věnovat restaurování, myslíte si, že to ublížilo Vaší kariéře.  

Nemyslím si. Jsem tak plodný, že když nedělám, jenom dobře. Jednalo se o 

sezónní práce na lešení  - sgrafito jsem dělal půl roku a půl roku jsem byl 

v ateliéru, nebylo to špatné. Pro tvůrčí práci to bylo naopak dobré období, nedalo 

se vystavovat, tvořilo se proti něčemu, nezdálo se, že normalizace skončí. Tvořilo 

se z vnitřní potřeby nikoli „na kšeft“. Teď dělám zakázky, je daný termín, námět, 

nejsem tak svobodný. Uvědomuji si to. Ale teď už nemam sílu dělat další krok, 

někam se posouvat. 

Bylo v totalitě stejně těžké prosadit se pro vás pro oba? Nebo to bylo 

složitější pro paní Kmentovou. Jak byla ve společnosti přijímána žena 

umělkyně?  

Nebylo, postižen režimem jsem byl víc, kvůli Palachovi, byl jsem na seznamu 

nechtěných. Eva na tom nebyla tak zle, měla možnost pracovat i na zakázkách. 

Měla to jednodušší? 

Měla vlastní práci na zakázku, nebyla na výsluní, ale v polostínu. Dělala 

dekorativní věci, proto to možná procházelo. Moje figury měly asi i pro politiky 

čitelnější obsah.  

Existují podle Vás normy krásy v dnešní společnosti, které snažíte se 

začlenit do Vašich soch?  

Jsem starý a kritický. Mám rád ženy z masa a krve s duší, ty jsou pořád, proto to 

mě není rozhodující. 

Společnost si vždy určí normy krásy, vnímal jste je třeba v mládí? 

V mém mládí byla ideálem Marilyn Monroe a tu jsem taky nedělal, takže ne. 

 

 

 

(Zaznamenala Jana Jiráňová) 

 
 


