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ABSTRAKT

Práce je rozdělena na teoretickou, výtvarnou a didaktickou část. V první části zkoumám
principy torza jako sochařského námětu na vybraných příkladech z dějin umění a v sondách do
tvorby současných autorů a autorek. Snahou je postihnout důležité momenty ve vývoji torza
jako sochařského námětu, který, byť se může jevit jako výrazově neměnný, nabývá v kontextu
společenského vývoje a proměn různých poloh. Stěžejními tématy jsou ztvárnění duality
fragmentu a (potenciality) celku, torzo ve vztahu k figuře, materialita a moment okleštěnosti
torza, problematika záměrnosti a nezáměrnosti, potažmo nedořečenost či nepřítomnost torza
ad. Důležité je také rozšíření původně antropomorfního chápání torza o zahrnutí torza stromů
(rostlin) a věcí. Jejich výtvarná metafora má také potenciál pro didaktické využití, jemuž se
věnuji ve třetí části práce. Součástí práce a jedno z důležitých kritérii pro výběr zkoumaných
děl jsou spojitosti a možnosti vlastních praktických realizací, kterým se věnuji ve druhé části
práce. Rozebírám zde několik realizovaných projektů, jejich spojitost s tématem torza a
způsoby, jimiž na ně dále navazuji v realizacích spjatých s bakalářskou prací. Motiv torza
sleduji a pokouším se rozvíjet především v kontextu estetiky péče a znovuoživení, které
vyjadřují jeden z možných vztahů k torzu i k jeho didaktickému využití. Všímám si tak
otevřenosti, možnosti navázat a rozvinout, ale také zranitelnosti, bolesti ztráty a rozpadu
především v kontextu vztahů a pozornosti k prostředí, ale také nedořečenosti, nepřítomnosti a
mnohoznačnosti torza.

KLÍČOVÁ SLOVA

socha, tělo, celek, fragment, destrukce, péče, výtvarná výchova
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ABSTRACT

Work is divided into three parts. In the first part i’m dealing with the torso as sculptural issue
through chosen examples from history of art and contemporary artists. Aim is to describe key
moments in evolution of torso as sculptural issue, which despite his ostensible passivity gains
different forms in social and historical context. Main topics are dualism of fragment and
(potential) whole, torso and figure, materiality and reduction of the torso, problematics of
intentionality, or unspokeness or absence of torso etc. Also important is broaden originally
anthropomorphic meaning of torso to the fragments of plants and things. Their visual metaphor
has also potential for didactical use (third part).
One of the essential criterias for choosing the torso artefacts for the first part are my own
realizations (second part). In the second part there are analysis of some of my past realizations,
their relation to torso thematic and development toward works related to this thesis. I try to see
torso in the context of esthetics of care and revival, which are potential
for educatinal thesis. I notice the openness, the possibility to establish and develop, but also the
vulnerability, the pain of loss and disintegration, especially in the context of relationships and
attention to the environment, but also the vagueness, absence and ambiguity of the torso.

KEYWORDS
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Úvod
Torzo, v původním významu lidského trupu, se ve výtvarném umění začalo skloňovat s
momentem uvědomělého zájmu o antický odkaz „polámaných“ soch v období renesance. V
tomto období se torzo jakožto termín ustálil v sochařské terminologii, ustálení jeho možností
ztvárnění však rozhodně nenastalo. Naopak, sošné ztvárnění lidského těla bez údů a hlavy, které
tak bylo zbaveno výřečnosti, s sebou v průběhu času na základě společenských změn, na které
sochařství (ostatně jako jiné druhy umění) reagovalo, přineslo rozvoj možností jeho pojímání.
Metafora ztráty údů – tedy jistá okleštěnost, zbavenost, destrukce, ztráta celistvosti, pomíjivost,
dualita celku a zlomku – se stala v průběhu času význačným, různě akcentovaným tématem.
Problematika uměleckého ztvárnění torza se pak dá chápat také prostřednictvím
fenomenologie. Fragment jako myšlenkový odraz doby, který médium prostorové tvorby
zhmotňuje. To je ostatně i přístup, kterým se zabývá kniha teoretičky umění Lindy Nochlin,
The Body in pieces: the fragment as a metaphore of modernity, která mi byla při psaní důležitým
zdrojem.
Má práce nicméně není podrobnou studií. Je soustředěna k uchopení pojmu torza skrze
vlastní prostorové realizace, jejichž principy zřetelněji vyvstávají na základě rozborů vybraných
přístupů umělců české umělecké scény 20. a 21. století, k jejichž poetice či principům určitým
způsobem inklinuji (především Josef Wagner a František Skála, kterým v práci věnuji více
prostoru). Práce také představuje pokus o vymezení metafor, která z námětu torza vyplývají. K
tomu mi byl důležitým výchozím bodem kniha Výtvarné umění: výkladový slovník Jana Baleka
a samozřejmě inspirace a studium děl jednotlivých umělců. Nezabývám se zde přitom už pouze
torzem jakožto redukovaným lidským tělem, ale šířeji také torzy stromů či věcí.
V tomto ohledu vycházím také z přístupu Tomáše Pospiszyla, současného teoretika
výtvarného umění, který ve své stati Asociativní dějepis umění využívá fragmentárního přístupu
k výkladu dějin umění. V přiblížení výtvarných přístupů či témat se neorientuje lineárně po
časové ose, ale vybírá náměty napříč historickým spektrem na základě motivických
souvztažností, rámcových ztvárnění apod. Staví vedle sebe umělce, které v jejich tvorbě něco
navzájem pojí, nehledě na kanonické zařazení.
I to s povahou zvoleného tématu torza, potažmo s fenoménem fragmentu úzce souvisí.
A tak i podoba práce je do jisté míry tvořena jako koláž, která ovšem vychází ze zvoleného
jádra, seznámení s mezníky jeho vývoje a přemýšlení nad širokou škálou možností a podob,
kterých v dílech jednotlivých autorů/ek nabývá.
6

V didaktické části práce rozvíjím motivy a podněty díla Torzo (1991) Františka Skály,
jehož prostřednictvím tematizuje vztah člověka a přírody, potažmo člověka a jeho okolí vůbec.
Zvolené návrhy činností tak mají výtvarně výchovný potenciál skrze podněcování k citlivosti k
ne tak úplně nápadným věcem kolem nás a jejich fantasknímu rozvedení.

7

1 Teoretická část
1.1 Záměrnost a nezáměrnost torza
Torzo znamená v italštině košťál, jádřinec nebo též větví a kořenů zbavený kmen
stromu. Jako uměnovědný termín „odvozený z řeckého thyros znamená v užším smyslu sochu
(skulpturu i plastiku) zobrazující mužské nebo ženské tělo bez hlavy, rukou a nohou, tedy pouze
jeho trup, tj základní objem“ (Baleka 1997, s. 368).
Neúplnost původně cele prostorově zobrazeného těla přitom může být způsobena
nezáměrně, náhodně a přirozeně působením času a ničivých vlivů, ať už se jedná o živly nebo
lidskou činnost jako je destrukce při válečných konfliktech, nebo třeba nešetrné technické
postupy, manipulace apod.
S tímto principem souvisí i objev torza jakožto tématu v evropském umění. Historickým
a teoretickým problémem „se stává v 16. století pod vlivem klasické archeologie rozvíjené v
době renesance, pro niž torzo bylo symbolem antiky, sochařství, ale také zániku a pomíjivosti“
(tamtéž). Klíčovým dílem je pro tento vývoj sousoší Pieta Rondanini Michelangela Buonarroti
(1475–1564).

Obrázek 1. Michelangelo Buonarroti, Pieta Rondanini (1564)
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Na Pietě Rondanini (obr. 1) pracoval Michelangelo od roku 1552 do své smrti. Sousoší
zůstalo po umělcově smrti nedokončeno, začalo však být pojímáno jako celistvé a platit
(podobně jako antické památky) za vzor. Právě nedokončenost, zvláštní napětí mezi hrubou
materií kamene a v náznacích vystupujících, ne zcela vysekaných postav, otevřely nové
možnosti recepce i tvorby.1
Neúplnost původně celistvého prostorového zobrazení lidské figury může být pak
způsobena také záměrně, ať už působením mocenským, mimouměleckých zájmů, nebo v
podobě uměleckého záměru, kterému se budu věnovat níže.
Typickým příkladem mimouměleckých záměrů generujících torza je ikonoklasmus.
Záměrné ničení uměleckých děl je historicky nástrojem ideologickým. V době politických či
společenských zlomů, např. v průběhu Velké francouzské revoluce, jsou prováděny akty rozbití
celku reprezentativních uměleckých děl jako demonstrace moci a odtržení se od minulosti. Šlo
často o sochy zpodobňující ideologické představitele/ky, jimž se záměrnou destrukcí odlomí
gestikulující údy, hlavy s konkrétními rysy a výrazem, případně jiné atributy, aby tak zůstaly
jen v podobě trupu. Ze sochy se stane nemluvný, hmotný, nekomunikativní střed, který již
pozbyl význačnosti konkrétního jedince, stal se neutrálním a již tak nikoho nemohl dál
rozrušovat (Nochlin 1994, s. 9n).2
Neúplné lidské tělo, pojaté jen jako trup, bylo nicméně záměrně vytvořeno také např. u
pravěkých idolů, zdůrazňujících z kultovních důvodů trup ženského těla, které zpodobovalo
symbol plodnosti (Baleka 1997, s. 368). Historicky se tak jedná o první podobu torza.
Stěžejní problémovou oblast pak tvoří nedokončenost, nebo lépe řečeno princip
nedořečenosti, který se poprvé dotýká námětu torza jako vědomého umělcova záměru. Podobný
postup je čitelný už ve zmíněném sousoší Michelangela Buonarrotiho Pieta Rondanini.
Moment nedořečenosti v sobě skrývá tajemství, záměrné vynechání, nechává prostor
představivosti, vnímatel se pak může oddat svým představám, své intuici a dle naznačeného
pak rozvíjet hru rozklíčování. Vnímatel tak vlastně vkládá svůj vhled či představu do díla a
utváří tak jeho (vždy novou) celistvost, stává se spolutvůrcem díla.

1

srov. Vranic 2010
Otázkou problematiky oddělování údů od těla během ideologických válek a zpodobnění tohoto námětu ve
výtvarném umění se podrobněji zabývá významná teoretička dějin umění Linda Nochlin ve své stati The Body in
pieces: the fragment as a metaphor of modernity (Nochlin 1994).
2
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„Ať jakkoli paradoxní se to může zdát: ve viditelném, v jeho záhybech, se skrývá
neviditelné, cosi nepřítomně přítomného. V trhlinách, mezerách. Vizualita, viditelný svět: i zde
je cosi jako vztah rubu a líce, i zde je cosi jako neřečené v řeči, současnost latentního s
manifestním. Jedno jako by bylo podmínkou druhého: bez přítomného nelze mluvit o
nepřítomném, neřečené je možné jen v řečeném, a je-li neřečené skryto v mlčení, pak je třeba
mít na paměti, že mlčení je způsob řeči.“ (Petříček–Velíšek 2012, s. 31)
V případě torza lze jako záměrnou nedořečenost chápat především práci s napětím mezi
(přítomným) fragmentem a (nepřítomným) celkem, o kterém však fragment mocí
mnohoznačnosti a otevřenosti promlouvá svým svébytným jazykem a zve k hovoru vnímatele
díla, který se tak skrze nedořečenost stává jeho součástí.
V následujících kapitolách se budu věnovat několika vybraným umělcům/kyním a
dílům, s nimiž se pokusím nastínit několik podob přístupu k tématu torza, jeho metaforičnosti
a možnostem uchopení. Největší pozornost přitom věnuji Augustu Rodinovi, Josefu Wagnerovi
a Františku Skálovi, více či méně podrobně se ale zmiňuji také o dalších osobnostech české
prostorové tvorby 20. i 21. století.

1.2 Rodinovo torzo a představa celistvosti
Zcela zásadní v pojímaní torza jako sochařského námětu je pak moment, který přichází
s proměnou názoru na sochařský figurální kánon na přelomu 19. a 20. století. Upouští se od
strnulosti klasických sochařských postupů, které pojímaly jako ideál antické vzory dokonalosti
celku. Esencí sochařského gesta je vyjádření životní energie a zejména duševního stavu,
zachyceného v pohybu. S tím se úzce pojí proměna formy, která tuto citlivost reflektuje.
(Baborovská–Wittlich 2016, s. 120)
Znatelné jsou tyto tendence především v díle francouzského sochaře Augusta Rodina
(1840–1917). Vyznačuje se organickým a na pohled téměř surovým tvarováním sochařské
hmoty. Rodinovy dravé, hrubší zásahy do materiálu, zřeknutí se dořečenosti a jistá živelnost
sochařské práce jsou výrazem (neviditelného) vnitřního hlasu, ke kterému se upíná pozornost
na úkor (viditelné) konkrétnosti.
Torzo u Rodina symbolizuje moderní zájem o autonomii, svobodu umění. A to sice díky
tomu, že i ono je „osvobozeno“ od praktických funkcí: nemůže ničemu a nikomu sloužit, nemá
končetiny, výraz ve tváři ani jiné nástroje, jimiž by se mohlo služebných úkolů zhostit. Torzo
se tak u Rodina stává anonymizovaným prostředkem výrazu hmoty. (Hájek, 2021)
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Rodin také pozoruhodným způsobem pracoval s asambláží tělesných fragmentů a
novým rozváděním svých starších fragmentárních prací.3 Například Rodinovo torzální figurální
dílo-studie Torse d'Adèle se objevuje s domodelovanými údy Bráně pekel (1880–1917) a jako
základ ženské figury v sousoší Věčné jaro (1884) a v sousoší Kristus a Magdaléna (1894). Opět
bez rukou se pak původní ženské torzo objevuje opět v jiné konstelaci v díle Meditace (Vnitřní
hlas) (1896). V Meditaci (Vnitřním hlase) jako by Rodin záměrně stavěl na metaforickém
potenciálu torza, když zbavuje figuru rukou jako odkazu k praktickému, fyzickému přetváření
světa.
Zajímavým a takřka ikonickým příkladem je ale Rodinův Kráčející muž (1899,
zvětšenina 1907; obr. 2). Jedná se o námět mužské figury ztvárněný bez rukou a hlavy – tedy o
trup na nohou. Rodin k tomuto dílu využil své studie k soše Sv. Jan Křtitel (1878). V roce 1907
nechal Kráčejícího muže zvětšit od Henri Lebossého. V tomto díle se spojují Rodinovy
experimenty s asambláží, inspirace antickým uměním i další práce s fragmenty a torzy. Jde
patrně o jedno z přelomových děl moderního sochařství.

Obrázek 2. Auguste Rodin, Kráčející muž (1905–1906)

3

Zde vycházím primárně z článku na webu francouzského Rodinova muzea (Musée Rodin [online]).
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1.3 Avantgardní fragmentarizace
„Významným tématem tvorby se torzo stalo v 19. stol. (A. Rodin) a zejména ve 20. stol.,
schopným vyjádřit novodobý citový a myšlenkový neklid, napětí, výboj, ale i ostřeji vnímané
jevy minulosti a tradice. Pro moderní sochařství však torzo není pouhým zobrazením těla, u
něhož byly hlava a končetiny pouze vynechány, je motivem četných významů“ (Baleka 1997, s.
368).
V knize The Body in pieces mluví Linda Nochlin o širších významech fragmentovaného
těla ve smyslu sociální, psychologické či metafyzické fragmentarizace, které podle ní vyznačují
moderní zkušenost se „ztrátou celistvosti, rozbitím spojení, zničením nebo rozpadem trvalé
hodnoty“ (Nochlin 1994, s. 23 [překlad vlastní]).
S naznačenými principy se do popředí dostává nové pojetí těla a tělesnosti. Tělo je
zranitelné, je individualizované i společné, je nástrojem. Tělesnost se stává odrazem nových
společenských postojů. „Rozumem disciplinovaná jednota těla, rozumu a psychiky přestává být
udržitelnou, stává se nesamozřejmou“ (Vojvodík–Wiendl 2001, s 367).
S těmito změnami souzněl i nový figurativní přístup v prostorové tvorbě. Odraz
tříštěných hodnot byl zpodobován deformací či přímo destrukcí. V návaznosti na deformující
pohled na tělo se objevuje stěžejní postup fragmentarizace, „která nepracuje s tělem jako s
celkem, ale parceluje jej na jednotlivé části a ty pak ještě bývají izolovány a
antropomorfizovány“ (tamtéž, s. 375).
„Smyslové orgány, sexuání orgány takto fragmentarizované a vyňaté ze souvislosti
celku umožňují chápat tělo jako nástroj emotivně-smyslového vnímání, ale také jako
mechanický, strojový konstrukt” (tamtéž). Fragmentarizace a pojetí torza rozvinuté v prostředí
meziválečných avantgard znejasňuje dříve zdánlivě jasnou hranici mezi lidským a zvířecím,
organickým a anorganickým. Torzo se stává také prostředníkem erotického napětí a zároveň
vyznačuje erotizaci objektu, zrušení hranic mezi tělesně-sexuálním a předmětněinstrumentálním (tamtéž).
Paralelu s principem, který se objevil s nástupem avantgard, lze v současném umění
hledat například v tvorbě sochařky Veroniky Durové.
Veronika Durová absolvovala Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru
figurálního sochařství Jana Hendrycha (2006–2012). Pracuje v médiu klasické sochy. Na
společné výstavě s Jakubem Tytykalem s názvem Tekuté písky v pražském Studiu Prám (21.7.–
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4.8.2020) prezentovala sádrové odlitky fragmentů těla, umisťované v nejrůznějších citlivých
kompozicích, doplněných až scénografickým pojetím kresby (ve smyslu záměrně ornamentálně
vytvořené struktury) na písečném podloží a jeho vršením (obr. 3). Fragmenty vynořující se z
písku evokovaly nedořečenost, pocitovou hru, která vybízela k hledání zbytku těla. Snad jako
odpověď se zdánlivě zrcadlily obrazy Jakuba Tytykala, které zpodobňovaly avantgardní
estetizaci torz a fragmentů.
V kontextu dnešního pojetí fragmentů částí těla jako sochařského námětu „lze chápat
klasičnost realistického sochařského ztvárnění v díle Durové spíše jako jakýsi vzdor vůči
nestálosti a tekutosti doby: je snahou nalézt balanc a pevný postoj vyplývající z odkazu evropské
kulturní tradice.“4

4

Z tiskové zprávy dostupné na: http://pramstudio.cz/program/tekute-pisky/ [přístup 12.7.2021].
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Obrázek 3. Veronika Durová, torzo z instalace Tekuté písky (2020)

1.4 Torzo jako lyrický námět
Torzo jako lyrický námět spojuji s představou celistvosti, organičnosti tvaru, s nímž
mohou být slučovány pojmy harmonie, vitality, živé proměnnosti, představy spojené i s
abstrahujícím poznáním organického či nerostného principu a jeho zákonitostí, pohybu, rytmu
apod. Takové pojetí torza lze ilustrovat myšlenkou z úvodu sborníku The Fragment: An
Incomplete History [překlad vlastní]: „Fragment a stav fragmentárnosti jsou tím, co trvá a
představuje běžné podmínky [normative conditions], celek je pomíjiví a stav celistvosti pouze
přechodný“ (Tronzo 2009, s. 4). V tomto ohledu jsem se rozhodla blíže přiblížit principy tvorby
Josefa Wagnera a Hany Wichterlové.
Lyrický přístup k sochařské tvorbě charakterizuje v širším smyslu pozornost k
svébytnosti sochařské práce a citlivost k vlastní kvalitě materiálu, k jeho strukturním
14

zvláštnostem, náznakům a možnostem. Klíčový je pak také důraz na nedoslovenost či
nedořečenost, zámlku naznačeného. O lyrickém přístupu lze také hovořit v souvislosti s
metaforičností a obecně otevřením objektu širším významům, možnostem uchopení, ať už
právě skrze metaforický potenciál (Letící torza Josefa Wagnera či vejce v Torzu s vázou Hany
Wichterlové) nebo skrze zachycení dynamické a mnohoznačné povahy vztahu látky a formy
jako například ve Wagnerově Bludném balvanu či Wichterlové Mahuleně.

1.4.1 Josef Wagner
Torzo je jedním z ústředních témat sochaře, kreslíře a profesora Josefa Wagnera. Josef
Wagner (1901–1957) byl žákem Jana Štursy a Josefa Mařatky. Je spjat s Východočeským
krajem,

Jaroměří,

Kuksem,

Hořicemi.

Od

roku

1945

učil

jako

profesor

na

Uměleckoprůmyslové škole v Praze, mezi jeho žáky patřili například Olbram Zoubek, Eva
Kmentová, Věra Janoušková či Vladimír Janoušek.
Wagnerova sochařská tvorba je často označována za lyrickou. Silně ho ovlivnila
návštěva Řecka, kde se setkal s torzy antického sochařství a architektury. Inspirace nacházel
ale také přímo ve hmotě a tvaru přírodnin. Pracoval často s nalezenými přírodninami, tvar svého
díla hledal v přímém styku s kamenem, opracováváním a rozváděním jeho vlastního povrchu a
možností.

1.4.1.1 Bludný balvan
Wagnerovy sochařské náměty a jednotlivá díla lze chápat jako svébytnou tvorbu
metafor. Příkladem díla-metafory, a také specifického přístupu k tématu torza, je Wagnerův
Bludný balvan (1929; obr. 4).5 K sochaři jako by v něm promluvil samotný přírodní útvar.
Socha s tvary nalezenými v přírodě (Tomeš 1985, s. 61).

5

Jedná se o dva objekty tohoto názvu, v Tomešově monografii označované číslicemi I a II. Přítomný výklad se
vztahuje k oběma objektům.
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Obrázek 4. Josef Wagner, Bludný balvan II (1929)

Bludný balvan je podle Jana M. Tomeše klíčovým dílem, v němž se Wagner dotýká
zvláštního pomezního stavu mezi přírodou opracovaným tvarem a dovršeným lidským
výtvorem. Pro téma torza je podstatné, že v podobném, přechodovém smyslu, lze chápat také
právě torzo jako objekt mezi neurčitostí hmoty a určitostí lidského těla.
Z hrubého, živly opracovávaného přírodního tvaru Bludného balvanu vystupuje lidský
výraz nesený několika drobnými náznaky. Celek díla v jistém smyslu vyjadřuje lidskou
postavu, schoulenou pod vnějším či spíše vnitřním tlakem. Dílo tak lze vykládat také jako výraz
prenatálního schoulení, na který poukazuje ve své monografii Jan M. Tomeš (tamtéž). Tato
poloha podle něj souzní s básní Kus hmoty Pierra Jeana Jouva:6
Kus hmoty černé a hnědé
Počátek nějakého nového lidského výtvoru
Života Budoucího zrození
S vámi jsem se bojácně dotýkal toho tvaru
6

Překlad Adolf Kroupa; poprvé otištěn v katalogu výstavy Francouzské sochařství od Rodina k dnešku – Dům
umění, Brno, 1947 (Tomeš 1985, s. 216).

16

Byl teplý
Jako lidské tělo
V poznámce pak Jan M. Tomeš k básni cituje francouzského básníka Gaetana Picona,
podle kterého pro „P. J. Jouva poezie nebyla nikdy formální hrou nebo bezprostředně
vysloveným výrazem, ale řešením, odhalením toho, co může poznat jenom poezie“. „A v
obdobném smyslu musí být chápána tvorba Wagnerova,“ dodává Tomeš (Tomeš 1985, s. 216).
Lyrikem by tedy na základě takového vymezení byl sochař Wagner v tom smyslu, že
hledá výsledný tvar prostředky vlastními práci s materiálem, ale právě také materiálu
samotnému. Nevnucuje mu vlastní předchůdnou představu, ale jemně rozvíjí možnosti a
povahu nalezeného předmětu, stává se tak v jistém smyslu spolupracovníkem přírody, rozvíjí
dál její dílo. Takto lze také rozumět klíčové roli tématu torza ve Wagnerově tvorbě. Torzo jako
objekt či lépe řečeno stav, který vyznačuje přechod či neuzavřený proces tvoření a tím také
možnost další návaznosti a vlastního rozvíjení.

1.4.1.2 Vzpomínka na Řecko
V roce 1930 navštívil Josef Wagner Řím, v roce 1932 pak se svou manželkou,
sochařkou Marií Kulhánkovou podnikl studijní cestu do Řecka a na Krétu. Svědectví řeckých
zážitků se výraznou měrou promítlo mimo jiné i do vývoje umělcova torzálního námětu.
Zlomovým je v tomto směru pro Wagnerovu tvorbu dílo Vzpomínka na Řecko (1932–33; obr.
5). Jedná se o objekt na hranici nefigurativního projevu, který lze chápat (podobně jako Bludný
balvan) jako specifickou objektovou metaforu. Jak píše Jan M. Tomeš, námětem pro sochu
mohlo být Wagnerovi „vnitřní světlo trosek, záření dávno odešlých staletí“, energie fragmentů
dávných časů, nostalgie pocitů nad věcmi nenávratně ztracenými, nad uměleckými díly, jejichž
výraz se ztratil erozí času (Tomeš 1985, s. 92). „Sochař v nevelké Vzpomínce na Řecko vyciťuje
smutek řeckých torz, že přes poznaný podnět, dílo je takřka nehmotným zachycením zážitku,
jehož hloubky se nedopátráš.“7

7

Jaromír Pečírka: Josef Wagner, NČVU, 1959, s.11, cit. podle Tomeš 1985, s. 92.
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Obrázek 5. Josef Wagner, Vzpomínka na Řecko (1932–1933)

V tvorbě Josefa. Wagnera lze zmínit několik momentů inspirace po setkání s Řeckým
sochařstvím.
A. Wagner je napříště silně ovlivněn nostalgií po ztrátě celistvosti řeckých monumentů.
Trosky jako uhrančiví svědkové minulosti.8
B. Sochař však nezůstává u strnulé nostalgie, ale těží z inspirace zámlkami řeckých torz,
jejich faktickou poničeností, chyběním, ztrátou. Tato zámlka či elipsa se promítla do
Wagnerových torz v několikerém smyslu a můžeme ji spatřovat v samotné fascinaci
okleštěným tvarem torza. Wagnerova torza promlouvají citelnou hmotností, možná až
těžkopádností, zároveň si uchovávají tajemný význam, odkaz k celistvosti a původnímu
tvaru. Protiklad mezi tíhou torza a negativně ztvárněnou lehkostí v náznaku pohybu,
který jako by přicházel z vnějšku či tajemně působil zevnitř samotného objektu, je
citelný především u Wagnerových Letících torz.
C. Wagnerova torza představují ryzí tvarovou lyriku a dovolují tak tušit širší založení jeho
tvorby. O dílech s náměty torza stojícího na oblázku, letícího, sedícího a ležícího torza
a dalších, jimž se výběrově budu věnovat níže, píše Jan M. Tomeš: „Jsou hudebními
variacemi téhož nepostihlého zážitku“.

8

Srov. Nochlin 1994, s. 7n.
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1.4.1.3 Básník kamene
Wagner je mistrem náznaků, práce s nedořečeností, výpustkami, nedosloveností a
neuzavřeností. Týká se to konkrétně jeho torzálních prací, ale obecněji také inspirace, kterou
čerpal z materiálů opracovaných vnějšími vlivy v přírodě jako jsou především kameny a dřevo.
Jeho jemná metoda sochařské práce označovaná jako lyrická, by se dala nazvat poetikou
evokace či sugesce pocitů, jak jsem se pokusila naznačit výše v případě objektu Bludný balvan.
Wagner přikládal velký význam inspiraci a vlivu objektů vzniklých v přírodě, mluvil o
fantazii a „působení hmoty na umělecký cit“ (Josef Wagner: Cesty sochaře k sochařství, 9 cit.
podle Tomeš 1985, s. 61). Vracel se zpět, k fantazii rozvíjené na základě prvního popudu, jež
pro něj byla hlavním vodítkem tvořivosti. Vracel se ke kamenům a oblázkům v řece a kolem
na cestě, které jitřily fantazii svou téměř dohotovenou plastickou formou. Nacházel náměty
soch v balvanech, v lesích, na horách. (Tamtéž, s. 103.)

Obrázek 6. Josef Wagner, Letící torzo (1934)

9

Jedná se o nedokončený a nedatovaný rukopis, v průběhu let samotným Wagnerem přepisovaný, srov. Tomeš
1985, s. 212.
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Podobné Wagnerovy poznámky se podobají také například výrokům Augusta Rodina:
„Kde jsem pochopil sochařství? V lesích, pohlížeje na stromy, na cestách, pozoruje útvary
mračen… Snažil jsem se, abych vložil do svých děl, čemu jsem se naučil v přírodě“ (tamtéž).
Prchavý okamžik fascinace, pocitu celistvosti a souladu zakoušený v kontaktu s přírodou
Wagner přenáší do hmoty prostřednictvím analogického momentu, rysu, zvláštního bodu, který
ve vnímání oživuje celý objekt, sochu. Příkladem takového momentu mohou být Wagnerova
Letící torza (obr. 6).
Letící torzo představuje zvláštní, metaforické popření váhy, výraz pocitu uvolnění,
odpoutání. Těžkost kamene odhmotněná jeho vnitřním životem. Lze v tom spatřovat oxymóron:
lehká tíže, vzlet kamene apod. Stejně tak je patrná figura oxymóra v sérii objektů s
názvem Torzo stojící na oblázku (1934; obr. 7), v pozoruhodném ztvárnění rozporu mezi
těžkostí hmoty kamenného trupu a jeho schopností udržet se ve stoje.10
Ve svých torzech Wagner pracuje s jistým paradoxem skutečnosti, kdy torza oživuje jejich
náznakem nadschopnosti, ať už se jedná o let, balancování na oblázku či polehávání. Vše jsou
to momenty, kdy Wagner vkládá bezkonkrétní tvarové hmotě důvtip, život. Jako by chtěl
zhmotnit svůj obdiv k přírodě tak, že výchozímu materiálu vetkne výsostnou vlastnost letu či
umění dosáhnout rovnováhy v poloze, která zdánlivě odporuje fyzikálním zákonům. Tvarům
přírodnin tak Wagner vzdává svou poctu.

10

O přenesení původně rétorických figur spojovaných primárně s verbálním vyjadřováním (rétorika, literatura)
do vizuální oblasti jako je film či výtvarné umění mluví Miroslav Petříček v knize Pohledy (které tvoří obrazy)
(Petříček, Velíšek 2012, s. 32n).
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Obrázek 7. Josef Wagner, Torzo stojící na oblázku II (1934)

1.4.2 Hana Wichterlová
Hana Wichterlová (1903–1990) je významná česká sochařka. V letech 1919–1925
studovala na Akademii výtvarných umění v Praze u Jana Štursy. Z tvorby Hany Wichterlové
lze cítit hluboké, niterné zaujetí přírodou. Její náměty souvisí především s organičností
přírodnin. Častým motivem je ztvárnění středu či jádra, možná plodu s přitažlivými
přirozenými tvary boulovitosti, zakulacení, či tvary obalu, který po dozrání opadá, proces
vyloupnutí (práce Pupen (1932), Pecka (1964), Lusk (1967–1968), Jádro (1976)). O těchto
plastikách píše Zuzana Kříšková: „Elementární organické tvarosloví symbolizovalo přírodní
růst a životní energii“ (Kříšková [nedatováno]).
Torzo v tvorbě Hany Wichterlové vnímám ve smyslu podoby tvaru, zpodobení blízkého
vztahu člověka a přírody. Taková myšlenka se rozvíjela v nedokončené plastice Mahulena, na
níž umělkyně pracovala pětatřicet let a která představuje symbiózu stromu a ženského těla.
„Nedokončená socha Mahulena souvisí s milovanou zahradou, kterou Josef Sudek zvěčnil
cyklem fotografií Zahrádka paní sochařky. V ní probíhal padesát let koloběh: inspiračně i
materiálně vcházela do sochařčiných soch, a sochy vcházely vždycky nejprve do ní. Mahulena
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je doslovně kmenem stromu, který na ni stačil za tu dobu vyrůst“ píše Eva Jůzová (Wichterlová
1990, s. 4). K nedokončené Mahuleně existuje také skica Mahulenka (1955; obr. 8).

Obrázek 8. Hana Wichterlová, Mahulenka (1955)

1.5 Torzo jako metafora zranění, utrpení či ztráty
„Historická a teoretická podmíněnost pojetí torza v užším smyslu je v novodobém umění
mnohotvárná a jeho problematika přesahuje k širšímu pojetí torza, k problémům torza jako
zlomku, zejména záměrně vytvořeného“ (Baleka 1997, s. 368) Torza vytvořená jako umělecky
celistvé zobrazení neúplného lidského těla nemusí vždy významově znamenat celek, celé lidské
tělo, nýbrž také jeho torzálnost, neúplnost a okleštěnost v protikladu k jeho úplnosti. (Tamtéž.)
Takovýto smysl torzálnosti lze číst v těch dílech, která zpodobují defekt způsobený
fyzickou či psychickou újmou. Takovýto druh symbolizace lze spatřovat v námětech, které
vznikaly v reakci na hrůzy soudobého dění (válečných událostí či politiky totalitních režimů).
Tento význam torza je zajímavý i z hlediska sochařské formy. Dalo by se říct, že se
jedná o zpodobení principem obráceným vzniku torza, tedy o jiné pojetí, než o jakém bylo
pojednáno doposud. Při zpodobňování hrůzných defektů se plastické hnětení, které si spojuji se
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zaujetím tvárností a výrazovou hravostí plasticity hmoty jeví nepatřičně. V takových případech
se jeví jako příznačnější forma destrukce celku, hrubost skulptury, svařování, nýtování, využití
zkorodovaných materiálů. V tomto ohledu lze zmínit dílo Jiřího Sozanského. Paralelou pak
může být i dílo Památník obětem komunismu (2001) Olbrama Zoubka.11
Dalším příkladem souvisejícím s námětem torza jako výrazu tísnivosti totalitního
režimu je dílo současné umělkyně Marie Jiřičkové, studentky Ateliéru sochařství Lukáše
Rittsteina. Práce s názvem 1984 mne oslovila v rámci klauzurní výstavy na AVU v letním
semestru ak. roku 2020/2021. Jednalo se o dvě stylizovaná torza, která byla zavěšena na hácích
v drátěné konstrukci, evokovala tak bezvládné, syrové trupy zvířat na jatkách. Tvůrkyni jsem
měla možnost položit ohledně námětu torza v její práci otázku, uvádím zde úplné znění její
odpovědi:
„Práce je součástí ateliérového zadání, kterým byl román George Orwella 1984.
Zaměřila jsem se na konec románu, kde je hlavní hrdina s hlavní hrdinkou zbaven v podstatě
všeho kromě základních živočišných pudů, přičemž výrazné postavení v románu zaujímá pud
sexuální. Vymodelovala jsem tedy ze sádry stylizované mužské a ženské torzo. Zobrazila jsem
to, co z člověka podle mě může zbýt, stane-li se obětí totality: nahé, zubožené torzo bez vlastního
myšlení, zavěšené tam, kam ho dá systém, schopné pouze se rozmnožovat, uspokojovat animální
lidskou potřebu a plodit další režimu podřízené tvory.
Nejprve jsem zhotovila drátěné kostry, na ty jsem posléze připevnila jutu, a na ni
navršila sádru.
Pokud jde o obsah, absence hlav pro mě byla záměrným a žádoucím sebezáporem. Ze
všeho nejraději totiž modeluji právě lidské tváře, tady jsem se ale snažila od nich oprostit a
soustředit se na něco jiného – na onu živočišnost, která hlavu nepotřebuje (v symbolickém
pojetí, tj. člověk o tom nemusí přemýšlet, stačí mu pudy, fakticky ale samozřejmě i pudy řídí
hlava).
Torzo obecně vnímám jako schránu obsahující většinu životně důležitých orgánů, která
ale nemůže existovat sama o sobě, potřebuje být ovládána – neovládá-li ji mozek téhož těla,

11

„Olbram Zoubek ve spolupráci s architekty Zdeňkem Hölzlem a Janem Kerelem. Je situován na východním
svahu Petřína. Tvoří jej masivní zužující se schodiště, v jehož horní částí kráčí 6 postav. První je celá, další
postupně více a více zmrzačené, ale stále stojící, což má obrazně připomínat utrpení muklů, jakož i jejich
statečnost a nezlomnost.“ (wikipedie, heslo Památník obětem komunismu (Petřín), dostupné z:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pomn%C3%ADk_ob%C4%9Btem_komunismu_(Pet%C5%99%C3%ADn) [přístup
12.7.2021])
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postará se o to někdo jiný (v případě 1984 totalitní režim). Torzo je pro mě jakýmsi základem,
který je nutný, ale sám o sobě k ničemu.“
V obdobném duchu lze spatřovat souvislosti s promítnutím vnitřního defektu do
rozpadu objektu trupu i v díle současné umělkyně Kateřiny Komm (obr. 9), která v reakci na
dotaz ohledně námětu torza, který jsem jí měla možnost položit, uvádí:
„Neumím se už podívat na torzo a necítit, že chybějící části jsou pro mě zraněními...
Psychické problémy jsou divákům těžce přenositelné v médiu sochy, ale torzo a jeho fyzické
defekty čte každý a možná, že v tom zranění můžou cítit i tu psychiku, takhle já používám torzo.
Jako něco pasivního, co se nebrání…“ (z korespondence s Kateřinu Komm).

Obrázek 9. Kateřina Komm, Torzo (2016)

1.6 Torza rostlin a věcí
„Někdy je k tomu, abychom pochopili, třeba málo: stačí se podívat třeba na strom,
spatřit v něm člověka v čase, a hned nám svitne: nikoli mimo náš svět, ale v něm je říše
přírodního života. Můžeme do ní vstoupit lesem, spadaným listím, ale i smetištěm“ píše
Miroslav Petříček v úvodním textu k monografii Františka Skály (Skála 2012, s. 17). A dále:
„Z kusu dřeva se pomalu vynořuje tvář, avšak je to bytost vrostlá právě do tohoto kusu dřeva.
Přitom se současně děje totéž na druhé straně: odložená, nepotřebná věc, přestala být užitečná,
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ale právě tím se začíná osvobozovat od civilizace a stává se přírodninou tím, jak se rozpadá a
mění v látky, z nichž povstala. Avšak tento rozklad je k nerozeznání podoben bujení“ (tamtéž).
Tato kapitola představuje torzo jakožto sochařské téma ve významu okleštěného stromu
či věci. Obě tato pojetí úzce souvisí s lidským jednáním, které nebývá vždy pozitivní.

1.6.1 František Skála
Tvorbu Františka Skály lze v jistém smyslu chápat jako dvojí tendenci:
1. práce s přírodninami, hlavně s torzy a fragmenty stromů;
2. práce s odpadovým či spíše nalezeným spotřebním materiálem.
V několika dílech František Skála přímo tematizuje vztah člověka a přírody: Torzo (1991),
Strom – člověk v čase (2002–2004; obr. 10–12), Strom – cesty osudů (2002–2004), Matka země
(2005).
Ve svém díle Skála často pracuje s materiálem torza stromu. Citlivost ke
zpracování nalezené materie přitom pojímá s hravým, leckdy ironizujícím důvtipem. Pracuje se
záměrným zlomem, často nechává své objekty podléhat syrovosti rozkladu, kterou používá jako
jakousi metaforu vztahu člověka a přírody.
To je i případ díla Torzo z roku 1991. Námětem je tvar pahýlu, odumřelého stromu
prožraného dřevokazným hmyzem, který lehkými sochařskými zásahy (hrubých netřeba, pro
vznik díla byla určující právě podobnost tvaru se zvoleným námětem díla) opracovává do
podoby rysů lidského trupu. Ono ztotožnění lidského trupu s materií podléhající rozkladu
vlivem škůdců zde působí jako hrozivá metafora. Člověk promítnutý do zkázy, které je v jistém
ohledu sám příčinou, v každém případě je ale její součástí. Rozporuplný vztah člověka a přírody
lze číst například i v díle Strom – člověk v čase.
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Obrázek 10. František Skála, Strom – člověk v čase (2002–2004)

Obrázek 11. František Skála, Strom – člověk v čase (2002–2004)
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Obrázek 12. František Skála, Strom – člověk v čase (2002–2004)

František Skála nestaví na ostré kritice, práci s nalezeným spotřebním materiálem
využívá k ironickému poukázání, jako by se tím, že z již opotřebovaného materiálu vyrobí něco
důvtipného „vysmíval“ těm, kteří věc vyhodili. „Lidské, utilitární produkty vřazuje do nových
příběhů a tímto vykročením z oblasti lidské praxe do neúčelné oblasti estetiky odkrývá pohled
do tajemných souvislostí lidských osudů“ (Hlaváček [nedatováno]).
Skálovu práci s fragmenty bych ráda ilustrovala na příkladu dvou děl, objektu Koleno
světce (2002; obr. 13) a sérii Hlavy (obr. 14).
Koleno světce je nalezený fragment suchého kmene, který svým tvarem věrně připomíná
fragment nohy. V textu Krása hobry a dobrodružství vnímání v monografii Františka Skály píše
k dílu Ludvík Hlaváček „Koleno ukazuje detaily přírodního objektu – „kresebného“ výkonu
přírody, ale zároveň i připomíná kulturní a umělecký kontext zobrazování svatých a konečně i
poukazuje k záhadnému vymírání jilmů, ke kterému v poslední době v Evropě dochází.
Kombinace náboženské kulturní tradice, přírodního tvaru a jeho aktuálního osudu“ (Skála
2012, s. 102)12

12

Vymírání evropských jilmů je způsobeno houbovou nákazou přenášenou dřevokazným hmyzem a nepřímo
způsobenou globalizací. Srv. článek Jiřího Turnera Noční můra z Elm Street publikovaný 5.3.2018 a dostupný z:
https://turnerjiri.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=652373 [přístup 10.7.2021].
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Obrázek 13. František Skála, Koleno světce (2002)

Obrázek 14. František Skála, z cyklu Hlavy

Hlavy jsou objekty vytvořené z materiálu fragmentů nalezených těl mořských řas, kelp,
které Skála nacházel na pobřeží při své rezidenčním pobytu poblíž San Franciska. Kelpy jsou
velké mořské řasy, které rostou z mořského dna. Po odumření se řasa uvolní a je vyplavena na
břeh. V knize Země hlav (2012) popisuje Skála uchvácení podivuhodností takového nálezu:
vyplavené trubice s rozšířenými konci a náznakem vlasů. Atmosféra divokosti a magična byla
umocněna pralesním zázemím rezidenčního ateliéru.
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Takovýto objev vedl Skálu k jeho výtvarnému využití – transformace těl řas do podoby
lidských hlav. Natahování, prostříhávání, pracné modelování a poté zdlouhavý proces
vysychání, který vedl k deformaci a postupnému vyjevování dříve modelovaných rysů podoby
tváře. Každé jednotlivé dílo z těla řasy vyobrazuje konkrétní novou bytost/hlavu, jež se zásahy
vlhčení za účelem tvarování a opětovného schnutí proměňovala až do své jedinečné podoby.
Principem děl série Hlavy je využití torza těla rostliny, vytrhnuté z kořenů dna a
pozbývající životných částí, které dalo vzniknout fragmentu umělého těla lidského,
individualizovaným hlavám.

1.6.2 Jiří Beránek
Jiří Beránek (1945–2021) se v jedné ze svých tvůrčích poloh dotýká kontextu české
lyrické tradice na způsob organického, abstrahujícího tvarosloví. Díla jako Objekt s V-profilem
(1975), Tíha času (1974) nebo Krychle (1973) tematizují problematiku vnitřního prostoru sochy
kultivovanou, akademickou formou, odvozenou od avantgardní organické plastiky, parafrázujili Alenu Potůčkovou, o jejíž text z Beránkovy monografie se zde opírám (Stanická 2016, s.18).13
Na druhé straně tvorby Jiřího Beránka stojí poloha, která kromě vztahu hmoty a prostoru
upíná pozornost k námětům, které se pro něj staly stěžejními. Jedná se o tematizaci konkrétní
určenosti prostředí, míst s pamětí, tedy uvědomění kontextu a vnějších i vnitřních vlivů (tamtéž,
s 19). Tyto znaky můžeme číst například v díle Vrstvy (1986) či v díle Zatím neopuštěné místo
(1994; obr. 15), jež vznikala jako zásah do prostředí krajiny a v nichž se objevuje důležité téma
vzniku, rozpadu a zániku jako symbolického obrazu naší zkušenosti (tamtéž).

13

K vnitřnímu prostoru sochy srov. výrok Alberta Giacomettiho o některých plastikách Henriho Laurense
tematizující skutečnost, že opracovávat hmotu rovněž znamená opracovávat prázdno hmotu obklopující; výrok
cituje Jan M. Tomeš v souvislosti s lyrickou tvorbou sochaře Josefa Wagnera, konkrétně sochou Albatros (1934):
„Zpracovávaje hlínu, Laurens zpracovává rovněž prostor, který hmotu obkopuje; prostor sám se stává
objemem. Laurens vytváří s hmotnými objemy rovněž objemy prostoru. Tyto objemy si vyměňují úlohy, vyvažují
se a společně se stávají skulpturou“ (Tomeš 1985, s. 218).
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Obrázek 15. Jiří Beránek, Zatím neopuštěné místo (1994)

Otisk paměti a naléhavý tón lze cítit i z děl, která Beránek komponuje z kmenů padlých
částí stromů. Biomorfní tvary polámaných pahýlů jsou stavěny do prostorových uspořádání s
výmluvným vyzněním. Tak lze číst například dílo Pád Andělů (1990; obr. 16). Časem
opracované, vyschnuté kmeny a kořeny stromů, které svým tvarem naznačují polámaná těla s
křídly, jsou symbolicky rozmístěna a evokují tak představu padlého společenství.
Motiv rozpadu v tvorbě Jiřího Beránka je úzce spojen s rovinou oživení. Takovým
příkladem může být poměrně aktuální projekt Zaniklé a ohrožené kostely (2015), který se
věnuje v obdobném duchu vdechnutí nové energie místům, respektive objektům, které se
vlivem času a jisté formy lhostejnosti staly opuštěnými a chátrajícími.
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Obrázek 16. Jiří Beránek, Pád andělů (1990)

Poetiku Jiřího Beránka vřazuji do tohoto pojednání, protože úzce s tématy torzality
souzní a spatřuji ji jako podnětnou ve spojitosti s rozvedením námětu torza do didaktických
rovin. Ze současného pohledu se mohou jevit popsané motivy Beránkovy tvorby jako aktuální.
Poukaz na přítomnost krásy v opomenutých, časem i pamětí poznamenaných místech a věcech
podléhajících rozpadu obecně nás může navracet k uvědomění si sebe jako součásti světa, který
nestaví pouze na spotřebním ideálu krásy a novosti tak, jak je to všeobecně předkládáno
majoritním společenským diskurzem.
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1.6.3 Věra Janoušková
Věra Janoušková (1922–2010) sbírala staré věci, které pozbyly svého původního účelu.
Chodila na okrajová místa sběrných dvorů, skládek a sbírala materiál, který ji svým tvarem
zaujal a poté jej svařovala do figurální podoby. Ne však do figury konkrétní, nejčastěji ze
„sešívaného“ kovu vznikala právě torza, jakási prostorová, hrubá koláž trupu bez údů (obr. 17).
Tím, že nalezený, již nepotřebný materiál oživila ztvarováním do objektu torza se v její tvorbě
objevuje jakási estetika torza na druhou. Z nepotřebného odpadu (torza věci) vzniká torzo ve
smyslu skulptury, prolínají se tak různé roviny sochařského diskurzu a otevírá se problematika
otázky záměrnosti a nezáměrnosti v umění.

Obrázek 17. Věra Janoušková. Torzo (1983)
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1.6.4 Václav Litvan
Poetika Václava Litvana spočívá v estetice nalézání, přijímání a navazování.14 Tvorba
je v jeho pojetí otevřenou záležitostí, která staví na přístupu vůči danému materiálu. Vychází z
estetiky ruin. Určující je pro něj samotný nález objektu/věci, která pozbyla celistvosti a která
také pozbyla své původní funkce, je vyvázaná z kontextu lidských praktických činností. Litvan
využívá např. nalezený kus odraženého betonu, který svým tvarem a strukturou vyjeví výchozí
bod, na který Litvan navazuje, který se pro něj stává novým rozměrem materie a jehož
rozvinutím vznikne nový artefakt. Litvan často dává do souvislostí dva různé fragmenty
nalezených, „vyvázaných věcí“ (např. Zahnutá vzpomínka, 2015).
Esencí Litvanovy inspirace je samotná otevřenost fragmentu. Skládá fragmenty objektů,
které pozbyly své původní funkce a vytváří z nich nové konstelace, nechává je navázat společný
dialog, jehož rámce a možnosti svou prací vytváří.
Přístupy Jiřího Beránka, Františka Skály, Věry Janouškové i Václava Litvana spojuje
určité znovuoživení chátrajících, nalézaných věcí či prostorů. František Skála přitom zůstává v
rovině ironického a důvtipného poukázání na možnost danou věc přetvořit. Pro Věru
Janouškovou se pak zdá být klíčový proces následného zpracování (sváření) nalezených
materiálů, který ústí do formy výsledného artefaktu. V tvorbě Jiřího Beránka je oživování míst
s odkazem na jejich paměť klíčové, jak jsem o tom podrobněji psala výše. Podobně Václav
Litvan se soustředí na vnímání svého okolí a až meditativní proces nalézání věci, kterou pak
dotvoří navázáním.

14

Jiný náhled na tvorbu Litvana formuluje Michal Novotný: „Václav Litvan pracuje s prolínáním mezi
konkrétním a univerzálním, jejich kolizemi, mísením a deformacemi. Nevidíme jen to konkrétní před sebou, ale
vždy zároveň i to neviděné – univerzální. Tu podobnost, obecnost, která odkazuje ke struktuře světa. Proporce,
fragmentárnost a doplnění, dokončení, nahrazení. Tak jako motiv kříže v díle vytvořeném pro Cenu Věry
Jirousové, který se donekonečna mocninově násobí jako jakýsi fraktál, ze kterého vidíme jen fragment. A tak,
jako část kubického kříže chybí, protože tloušťka kmene stromu nedovolila větší objem, musela být doplněna
laminátovou, dutou imitací dřeva.“ (Novotný 2017)
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2 Výtvarná část
2.1 Úvodem k výtvarné části
V praktické části práce bych ráda představila řadu vlastních realizací, které se nějakým
způsobem dotýkají otázek a poloh nastíněných v teoretické části. Rozdělila jsem je do tří
kategorií především podle materiálu a pojetí prostorové tvorby. Do velké míry je spojuje využití
přírodních materiálů a nalezených objektů, jejich rozvíjení a navazování, ale také pokus o
konceptuální realizaci.
Spojitost s tématem torza pak chápu v těchto dvou ohledech: jednak práce s materiálem
se stopami vnějších či nezáměrných vlivů, a jednak navazování, rozvíjení náznaků původní
podoby, a případně také oživení (srov. například motiv letícího torza Josefa Wagnera výše);
svou práci vzhledem k motivu torza chápu v souvislosti s estetikou péče o krajinu, ať už vnitřní,
či vnější (srov. například téma oživování krajiny a opomenutých míst v díle Jiřího Beránka
výše). Třetí realizace je pak pokusem rozpracovat metaforu torza, torzovitosti odlišnými
prostředky; snažím se zde pracovat s torzem především na metaforické či konceptuální úrovni,
s přesahem o pokus figurální realizace.
Vlastní realizace dotýkající se podob tématu torza z teoretické části:
A. Fragmenty těl stromů. Několik prací vycházejících ze zaujetí hmotou tvarů, tekutosti
oblin, odřezky, odlitky. Pracuji s doplněním, navazováním na jejich strukturu (například
rozvedení dřevokazného písma). Tento postup spojuji s estetikou péče.
B. Motiv křehkosti/lehkosti torza. Zaujala mě myšlenka paradoxu lehkosti objektu
torza. Torzo evokuje zemitost (bez končetin, odkázáno na zem), tíhu středovosti, ale také jistou
stabilitu. V pracích z této skupiny různými způsoby pracuji s narušením zmíněných dojmů,
jejich nahlédnutí v odlišných konstelacích, jiné zakoušení například tíhy v napětí s lehkostí,
nebezpečím pádu, rovnováhou atp.
Torzo spolu s tíhou a těžkostí běžně asociuje bezbrannost. Tento aspekt se nepokouším
narušovat, ale naopak, přenést na něj tvůrčí a estetický (pozornostní) důraz (estetika péče).
Zároveň zde ale pracuji s momenty oživení původně nehybného, tíze podléhajícího torza (srov.
kapitola o Josefu Wagnerovi), které chápu v rámci estetiky (znovu)oživení. Řadím se trojici
projektů:
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o Exuvie, kukly. Opuštěné schránky – torzo naruby.
o Motiv tenkosti, siluety. Rýžový papír, drátěná silueta torza: vymezení pomyslného
prostoru.
C. Figurální realizace, působení času a rozklad sebe-sochy. Vlastní zkouška, prožitek
vlastního roztříštění. Realizace spočívá v pokusu promítnutí soudobé situace odtrhnutí, izolace
do tělesného prožitku a výrazu.
V této realizaci pracuji s představou zadrátování figurálních částí v nesmyslný celek, na
způsob analogie roztříštěnosti doby, kdy se koloběh světa tak, jak ho známe, obrátil naruby. Po
roztříštění nastalo odosobnění a anonymizace a nutnost hledání nového tvaru celku. Zajímá mě
moment, který nastane po roztříštění torza. Jednotlivé puklé části vybízejí k novému
uspořádání. Vznikají absurdní koláže z částí, nesmyslné podoby celku, který se tápavě hledá.
Hmotné jádro torza jako by si ale zachovalo svoji potenci k představě celku, nyní již oproštěnou
od promítnutí původní podoby.
Možnosti: Polézání torza hmyzem, umisťování jádra do různých prostředí.
D. Dialog dvou torz. Konceptuální rozvedení nálezu s možným přesahem k didaktické
části.

2.2 Fragmenty těl stromů
Realizace popisovaná v této části souvisí s dlouhodobějším zájmem o přírodniny a
obecně přírodní prostředí, především lesy a lesoparky, ale i tzv. městskou přírodu, a o vliv
lidské činnosti na tato prostředí. Nejprve popíšu obecné nastavení, které tuto činnost provází,
poté se zmíním o realizaci z roku 2020, na kterou přítomná realizace volně navazuje, a potom
popíšu samotnou realizaci.
První výtvarná realizace se odráží v dlouhodobé oblibě průzkumů lesních prostranství.
Pozorování změn lesní plochy, zaujetí přírodninami. Procházení známých ploch, které
v průběhu času a důsledku působení vnějších nepříznivých vlivů proměňují svou podobu. Tam,
kde bývala hustá, urostlá i tenčí těla ztepilých smrčin se objevuje pláň. Při návštěvách lesa
nacházím čím dál patrnější proměnu tváře krajiny. Kontrast při vnímání procházky lesem,
známým územím plné svěží energie, když najednou objeví se hranice. Nečekaný, a snad proto
i ohromující moment, kdy se pod nohama rozprostřou výseky, okleštěné trupy, oschnuté větve
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a olámané pařezy. Ty mají mnohdy podobu zvláštních, fantaskních tvarů, které sugerují
magické bytosti, snad i loutky. Častokrát se ale ani nejedná o konkrétní podobu, zaujmou mě
spíše samotná tvarosloví přírodnin.
Vnímám rozpor mezi fascinací objevů přírodnin a tísnivostí plynoucí z toho, když si
uvědomím důvod nálezu.
V září roku 2020 jsem měla možnost vystavovat v rámci otevřeného Setkání Ateliéru
GH, které pořádá Zdenek Hůla a Josef Volvovič v Kostelci nad Černými lesy, v části prostor
bývalé Galerie H. Každý rok má setkání své téma, loňským byl ostrov. Vystavila jsem několik
dřevěných objektů-nálezů a skleněnou lahev (evokace vzkazu v láhvi) s doprovodným textem
k instalaci (obr. 18). V případě objektů se jednalo o čtyři odřezky částí kmene různých velikostí,
až na jednu výjimku zbavené kůry, na kterou jsem uhlem (jakožto odlišnou formou dřeva)
napsala připravené pomyslné lyrické promluvy stromů či samotného dřeva.

Obrázek 18. Ostrovy

U příležitosti výstavy vznikl také doprovodný text,15 který v mnoha ohledech odpovídá
mé dlouhodobější činnosti, popsané výše. V důležitých motivech odpovídá také práci, kterou
rozvíjím v souvislosti s bakalářkou prací a tématem torza a kterou chápu jako součást dalších
svých projektů:

15

Z archivu A. H. Autor Jakub Vaněk.
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„Práce vycházejí z otevřeného vztahu ke skutečnosti a přehodnocení povahy nálezu,
objevu a vlastního (ne)zasahování.
Jejich těžiště je spíše v citovém naladění, které otevírá vztah k předmětu takovému, jaký
je, bez vědomého záměru člověka. K předmětu utvářenému složitou souhrou vnějších sil, a tedy
také poznamenaného lidskou činností.
Lidskou činností, které již nelze přiznávat jednoznačně kladné znaménko, které se s
lidským přetvářením vnějšího světa dříve pojila. Lidská činnost je ve svých nevědomých a často
devastujících důsledcích problematizována na mnoha úrovních, nejen ve vztahu k druhým
lidem, který je deformován tržními mechanismy, ale především ve vztahu k přírodě.
Jako by se výtvarná práce vracela před tento hodnotově rozporný akt. Vztah k
nalezenému předmětu, který je stopou procesů, jež v něm citlivá pozornost musí teprve postupně
objevovat, je ale sám v podstatném smyslu formující. Vrací nás před samotnou objektivaci a
dovoluje proměnit svůj postoj či vnímání ne již toliko k předmětu, ale k protějšku, který je
formován stejnými přírodními procesy jako lidské tělo a který je zároveň jinakostí jakožto
„tělo“ jinak vnitřně disponované.
Nálezy lze chápat v kontextu jakési estetiky “nezasahování”, která by spočívala v
přenesení důrazu na vyčkávající, naslouchající postoj, na hodnotu přijetí a rozpoznávání
vlastní povahy toho, co k nám přišlo netoliko z našeho přání, ale přesto v nějakém smyslu pro
nás jako bytosti určitého místa, času a naladění.
Tak mohou být výzvami k pokornějšímu vztahu ke světu a k sobě jako jeho součástem.
Fragmenty stromů, izolované od pevnin kmenů a kořenů, se kterými se můžeme setkat,
nám vrací náš pohled a dotek na nás samotné – kusé a izolované. Citlivost, kterou v nás mohou
probudit je protějškem té, s níž nás chová ticho lesa.“
Výtvarná realizace, na které pracuji v rámci bakalářské práce a která navazuje na výše
nastíněné přístupy, je formálně založena na principu nalezení přírodniny. Konkrétně mne
přitahují ty části stromů, které nějak vybočují z klasického schématu těla stromu a jsou jakýmisi
anomáliemi, bujnými nepravidelnými výrůstky. Odborně se takovému jevu říká boulovitost či
přímo nádor stromu (Gandelová a kol. 2009). I pro tuto svou jinakost jsou mi tyto části, které
se záměrně z napadených těl odřezávají, blízké.
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Pro realizaci jsem si vybrala jeden konkrétní nález. Jedná se o oblý, nepravidelný tvar
boulovitého odřezku, jehož hladký, matný, šedý, schnutý povrch částečně pokrývá struktura
působení dřevokazného hmyzu. Živelné tvary pohybu lačného, byť tichého hmyzu kreslí na
povrchu jakési znaky, připomínající písmo, záhadný vzkaz.
Právě na toto písmo ve své realizaci navazuji. Zajímá mne moment rozvinutí fragmentu,
který byl vyvázán ze svých původních souvislostí, přesto si jakoby negativně či implicitně
uchovává potenciál jejich nového, proměněného navázání.
První fází realizace je nalezení odřezku těla stromu (obr. 19 a 20).

Obrázek 19. Nalezená oblina I

Druhá fáze: Vyrobení odlitku odřezku (obr. 21). Vznikne jakási dualita ve vztahu
přirozenost organického tvaru/strnulost či umělost odlitého tvaru.
Pokouším se takto tematizovat problematický moment ve vývoji sochařství, kterým je
nápodoba živého modelu a obecně problematika mimesis. Mimetická funkce umění začíná
ztrácet své postavení v 19. století v době zavádění fotografie. Tento vývoj se projevuje také v
sochařství (srov. práce Camille Claudel). Představu umění jako nápodobu přírody pak po svém
překračuje konceptuální umění.

38

Takto ve zkratce nastíněná dualita klasického/konceptuálního umění bude vizuálně
umocněna tím, že se daný odlitek přiloží k odlévané oblině – vznikne tak kompaktní tělo. To
představuje další rozměr instalovaného objektu, který tak tematizuje problematiku nastolenou
v teoretické části – celistvost torza. Možné je otevření například otázky, zda může být odřezek
uměleckým dílem. Jaká je hranice mezi věcí a artefaktem? Realizace se tak vřazuje do kontextu
tzv. objet ambigu.

Obrázek 20. Nalezená oblina II

Třetí fáze: Rozvinutí a navázání na strukturu dřeva, zásahy prostorové kresby
provázkem (navazují na hmyzem vykreslené linie).
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Obrázek 21. Skica domodelované obliny

2.3 Motiv křehkosti/lehkosti torza
2.3.1 Torzo nehmotné
V této realizace upírám pozornost k paradoxní stránce torza jakožto sochařského
námětu těla. Mým záměrem je pracovat s torzem jinak, než pouze jako s (ztraceným) celkem
nebo (mnohoznačným) fragmentem. S torzem jsou často spojovány vlastnosti zemitosti, tíhy,
centrální části, objemu. V této práci jsem se chtěla pokusit rozvinout jiné pojetí, vetknout torzu
jinou než obvyklou polohu, vlastnost.
Námět je inspirovaný torzy a přístupem Josefa Wagnera, ačkoli se princip rozvíjí jinými
prostředky. Zajímá mě nehmotný stav torza, pokusím se proto vymezit jeho prostor nikoli v
hmotě (jasně danou plastikou), ale s využitím média tvárného drátu. Nastínit, vymezit obrys,
kompaktní siluetu.
Výsledkem realizace by měla být drátěná silueta torza. Vznikne vymezení pomyslného
prostoru, nehmotnost prostoru, pomyslný vnitřek. Jedná se o negativní pojetí torza, jakési
„prázdné torzo“. Torzalita zde znamená pozbytí obsahu, ale zároveň patrné vymezení prostoru.
Jedná se o snahu vyjádřit nehmotu drátěnou konstrukcí, přítomnost torza skrze vymezený obrys.
Z hlediska formálního se bude jednat o drátěnou konstrukci amorfního, anonymního
tvaru (obr. 22). V tomto organickém pojetí torza nejde ani tak o torzo konkrétní, které by se
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mělo vázat na tělo. Jde mi o to, postihnout harmonický tvar prázdna, naznačeného obrysem
tam, kde by se čekal hmotný střed. Jedná se tedy vlastně spíš ve své prostotě o otisk, memento
nehmoty/prázdna.

Obrázek 22. Skica drátěných soch

Do protikladu k prázdnu a lehkosti pak stavím ukotvení drátěné konstrukce – plochý,
hmotný kámen.

2.3.2 Exuvie, kukly – opuštěné schránky, torzo naruby
Druhá práce, která se dotýká motivu křehkosti ve spojitosti s námětem torza, se odvíjí
od mého zaujetí přírodním cyklem stádia vývoje hmyzu. Hmyz sám o sobě je fascinující
tělesnou schránou, která má navíc možnost se jednou za čas obrodit. Mnoho hmyzích druhů si
je tak schopno svůj tělesný obal v určitém stádiu svého života kompletně vyměnit a zanechat
tak svůj opuštěný obrys v podobě prázdné schránky.
„Při samotném svlékání jedinec vyvolá prasknutí staré kutikuly, a to pomocí kroutivých
pohybů a často i zvýšením tlaku hemolymfy na daném místě těla. Poté se ze starého exoskeletu
vysouká. Svlečená kutikula většinou zůstává vcelku a nazývá se svlečka (exuvie). Pokud jedinec
nemá ke svlékání optimální podmínky (správná poloha, vlhkost), může dojít k uvěznění v
polosvlečené kutikule, což má za následek smrt. V lepším případě může dojít ke ztrátě jedné či
více končetin.“ (Kovařík 2000, s. 18–21)
Právě tento moment mne velice zajímá. Schránka, která byla dříve tělem, ale která se
stane přesným záznamem životního stádia. Jedná se tak vlastně o pojetí torza ve spojitosti s
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tělesností naruby. Hmotná bytost opustí svou schránku a zanechá za sebou svůj křehký tělesný
otisk, torzo duše.
Realizace je formálně zamýšlena jako instalace. První fází bude výroba
objektů/schránek, a to na způsob japonských rýžových lampionů, které kuklovitě ztvaruji.
Inspirace je mi přitom výstava Biologizing the Machine jihokorejské konceptuální umělkyně
Anicky Yi, s níž jsem měla možnost se setkat na Benátském bienále v roce 2019 (obr. 23).

Obrázek 23. Anicka Yi, Biologizing the Machine (2019, Benátské bienále)

Nedílnou součástí instalace totiž bude ona potřebná propustnost světla rýžového papíru.
Instalace bude umístěna do prostředí sklepního prostoru, kde jsem se měla možnost s exuviemi
poprvé setkat a kde mne tento výjev zavěšených schrán v pavučinách, na které dopadalo světlo
skrze okenní otvor, poprvé zaujal. Při vyklízení sklepa poté exuvie a s nimi celý výjev zmizel.
Instalace tak bude představovat jakési memento pomíjivosti.16

16

Tento moment si spojuji s poetikou Jiřího Beránka, kterou svými slovy vyjádřil Jakub Hadrava, autor instalace
v Kostele sv. Jiří v Lukové (2012): „Pochopil jsem, že síla sochy z velké části pramení z místa, kde je socha
umístěna a kde „ožívá“. A je-li s místem, kde se nachází, v souladu. V takovém případě vzniká synergie síly místa
a sochy a může tak vzniknout i neobyčejně silné spojení.“ (Hadrava [online])
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2.4 Figurální realizace, působení času a rozklad sebe-sochy
Podnětem této realizace byla podivná doba karanténního času. Času, který pro mne
znamenal odtržení, izolaci. Čas trávený ve starém domě na venkově. V této době jsem zkusila
vytvořit stylizovanou plastiku postavy z keramické hlíny. Plastika to byla zkusmá, samotný
proces modelace, který byl zamýšlen jako stěžejní, se ale poté stal vedlejším.
Hotová plastika nedosahovala nikterak zvlášť uspokojivých kvalit, a tak byla odložena
a již jsem jí nevěnovala pozornost.
Pozornost však paradoxně upoutala až s časem. V jisté chvíle jsem si všimla, že se s
figurou začaly dít změny. Na povrchu se začaly objevovat skvrny, stopy schnutí, vysychání.
Podléhala vnějším vlivům. Vždy po nějakém čase byly stopy patrnější, od schnutých skvrn se
začaly tvořit jemné praskliny.
Prohlubující se stopy rozkladných vlivů na objekt-sochu souzněly s náladou odtrženého,
nejistého dění v době pandemie. Vyvstala tak zajímavá paralela. Rozklad figury v návaznosti
na rozkladná dění, která jsem si promítala sama do sebe a zároveň od nich díky objektu
(podobně jako v povídce Oscara Wilda) zůstala zdánlivě uchráněna.
V této realizaci tedy pracuji na základě popsaného zážitku s figurou jako se subjektem.
moment promítnutí vlastního nitra a hledání paralel skrze působení času na objekt.
Dalším, nečekaným momentem, který přinesl nový tvůrčí podnět na principu náhody,
byla zkušenost roztříštění, když socha upadla na zem a rozbila se. Odlomené končetiny
bezvládně ležící na zemi kolem středu těla s náznakem hlavy.
Vytvořené skrumáže zmaru jsem si nevšimla hned. Ve chvíli, kdy jsem na torzo s
fragmenty narazila, je polézal hmyz. To byl zvláštní okamžik: Do objektu, do kterého jsem se
delší dobu (z větší části podvědomě) promítala, zbylo torzo, které navíc osidlovala drobná
havěť.
Možnost rozvedení: Experiment umisťování torza do různých prostředí (vlhko,
mraveniště, plot, ale třeba i do míst, kde by mohlo dojít k interakci s okolím do vany, na židli
od piana, na kuchyňskou linku atp.). Pozorovat vzájemné reakce a vytvořit tak z torza
(nemluvného tvaru) komunikační prostředek. Tím, že se stane pro ostatní viditelným a zvláštně
umístěným se otevírá možnost upoutání pozornosti.)
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Další rozvedení popsaného zážitku roztříštění: Z fragmentů rozbité sochy v reakci na
vnitřní neklid vytvořit prostorovou koláž a zadrátovat ji.

Obrázek 24. Skica sebe-sochy

2.5 Dialog dvou torz
Poslední návrh realizace s námětem torza se tentokrát trochu od dosavadního pojetí
torzálních motivů, které by se daly označit za lyrické, odklání a upíná se k torzu a jeho podobě
ve veřejném prostoru, jak jej můžeme potkat nejčastěji: v umělém provedení ve výlohách
obchodu s oblečením.
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Dialog: Vycházím z náhodně nalezených dvou torz – jedno menší bílé a druhé větší
černé (obr. 25). Dualita barevného rozlišení vybízí k provedení formou intermediální potažmo
konceptuální instalace. Myšlenka nahrát rozhovor dvou torz (černého a bílého), která by
nějakým způsobem rozmlouvala o svém postavení, o své úloze, o svém příběhu (pasivní
nositele spotřební role). V této fázi se jedná také o možný námět pro výtvarně-výchovnou
činnost.
Plastová torza mohou sloužit jako synekdocha konzumerismu, který figuruje také v
následující didaktické části.

Obrázek 25. Dvě torza
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3 Didaktická část
3.1 Úvodem a ke dvěma kapitolám didaktické části
V didaktické části budu pracovat s motivem torza a šíří jeho možných interpretací,
kterou jsem naznačila v předchozích částech práce. Didaktické možnosti práce s motivem torza
jsem se rozhodla ztvárnit formou návrhu projektové výuky s přesahem do galerijní edukace.
Jako výchozí bod jsem zvolila svou aktuální zkušenost v lektorském oddělení Galerie
středočeského kraje, kde jsem rozpracovala edukační program k artefaktu (objektu) Torzo
(1991) Františka Skály ve stálé expozici Stavy mysli, za obrazem (kurátor Richard Drury).
Edukační návrhy na základě galerijního Torza pak volně přechází v širší návrhy dalších
možných rozvedení edukačních motivů v rámci školní výuky.
Záměrem didaktické části je nabídnout edukační rámce a možnosti vymezení vůči
konzumnímu způsobu života a rozvíjení motivací k tomuto postoji skrze výtvarné umění, které
je samo podstatně utvářeno snahou o vymanění z pasivních, netvůrčích vzorců spotřebního
chování. Ve výtvarném umění jsou tyto hodnoty spojovány s pojmy jako dokonalost, masová
produkce či kýč. V běžném kulturním diskursu je součástí soudobé vizuální kultury ideál
uhlazenosti, novosti, naopak opotřebovanost a užitek starých věcí, věcí tzv. z druhé ruky se v
kontextu dnešní doby jeví jako nežádoucí a často se tak setkáváme s jevem lhostejnosti a
plýtvání.
Právě torzalita s sebou nese možnost tuto problematiku zvýraznit a skrze výtvarně
výchovné činnosti otevřít možnost jiného náhledu na současný fenomén „lhostejné“ estetiky,
tedy estetiky postavené na odmítání, vymezování a přehlížení problematických aspektů
produkce uměleckých děl či výrobků.
Návrhy činností jsou koncipovány se záměrem prohlubovat citlivost žáků vůči věcem
kolem nás. Především pak k věcem, které podléhají rozpadu či jsou samy výsledkem destrukce,
ať záměrné či nezáměrné. Snahou je prolomit pasivitu ve vnímání okolí, vymanit se ze sféry
lhostejnosti konzumního myšlení.
Didaktická část je rozdělena do dvou částí. První část otevírá téma torza skrze
rozpracování konkrétního díla formou návrhu edukačního programu. Jedná se o sochařské dílo
Torzo Františka Skály, které již bylo motivicky rozebráno v teoretické části. Tato část
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didaktické části práce staví na principu uvědomění si vlastní zranitelnosti, což vnímám jako
nezbytný bod pro další možný rozvoj citlivosti v přístupu a vnímání svého okolí.
Druhá část již pracuje s rozvedenou interpretací torzální estetiky, odklání pozornost od
vlastní percepce díla a upíná pozornost k torzalitě vnější – tedy té, která se v různých podobách
vyskytuje kolem nás. Mám tím na mysli méně nápadné věci, a to zejména takové, které se
vymykají ideální, většinové představě (umělecké) celistvosti a krásy. Záměrem zde
koncipovaných činností je vymezení vůči spotřební rétorice dominantního postoje
kapitalistické společnosti skrze rozvoj envirocitlivosti a ekologický přesah námětů a zpracování
výtvarných návrhů činností.
Torzo jakožto předestřený potenciál didaktického zpracování, které je svou
mnohavrstevnatou metaforičností schopné se rozvíjet do mnohých podob, souvztažností a
výtvarných činností, vyzývá ke zpracování formou projektové výuky. V předkládané podobě
didaktické části se nesnažím tvořit přesné návrhy s časovou dotací, ale spíše nacházet
souvztažnosti témat a vyjít z bohatosti možných navazování. Inspirací k tomuto přístupu jsou
mi především následující formulace pedagožky Věry Roeselové:
„Výtvarné projekty se pokoušejí sledovat více než jednu cestu při ztvárnění myšlenky
nebo problému a široce vyčerpat zvolenou problematiku. Proto obkličují téma různými pohledy
z několika stran. Postupně vzniká složitý obraz, který se snaží dospět k podstatě zvolené otázky.
Nejcennějším přínosem projekt. výuky je změna myšlení, která přivádí účastníky výtvarného
procesu k mnohostrannému pojímání světa.“ (Roeselová Věra 1997, s.33)

3.2 Stavy mysli – za obrazem torza
Abychom si uvědomovali své okolí a mohli aktivně navázat na jeho výzvy, je nezbytné
si nejprve uvědomit svou křehkost a pomíjivost. Toto emocionální uvědomění pak můžeme
promítnout i do zájmu o své okolí a proměnit svou zkušenost v péči o ně.
Vhodnou příležitostí k tomu může být právě přiblížení a rozpracování vnímání a
porozumění objektu Torzo Františka Skály, které je součástí stálé expozice GASK (obr. 26).
Série činností a povídání, které zde budu popisovat, by nás měla zavést blíž k objektu a
otevřít stěžejní zkušenosti pocitového promítnutí sebe sama do objektu. Taková zkušenost,
zvlášť v případě Skálova díla, může vést k uvědomění vlastní křehkosti, uvědomění si sebe
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jakožto smrtelné bytosti, která stejně jako materiál, který umělec využil, podléhá vnějším
vlivům a je tak silně spjata s prostředím, v němž žije.
Žáci jsou skrze zkušenost vcítění vedeni například k otázkám:
Co na nás působí a jaké to zanechává stopy? Jak silně na nás působí naše okolí a jak
působíme my na ně? Jaké další stopy a působení si dovedeme představit? Co nás ovlivňuje
negativně? Co pozitivně?
Vedle těchto se nabízí také další otázky, které lze propojit s širšími oblastmi: vedle
ekologie a rozvoje sociální citlivosti například s otázkami prevence zdraví a dalšími.

3.2.1 Dispozitiv výstavních prostor v GASKu
Architektura stálé expozice v GASKu využívá podobu prostorů bývalé jezuitské koleje,
ve které galerie sídlí. Jedná se o rozlehlé prostory pravidelného schématu. Jednotlivé místnosti
jsou koncipovány jako dlouhá průchozí chodba, podél jejíhož obvodu se prostory místností
otevírají do dvou stran. V každé místnosti, která vyznačuje také kurátorsky pojatý celek, tak
vznikají dvě protilehlé části oddělené pomyslnou cestou či chodbou vedoucí v(ý)chodem do
další místnosti. Toto rozvržení umocňují také chodby (užší než popsané místnosti a nerozdělené
průchozími stěnami); v jedné z takových chodeb se setkáme také s Torzem Františka Skály, v
levém zadním rohu ve směru prohlídky.17
Kurátorský záměr z této pravidelné duality prostoru čerpá a přenáší ji i tematicky do
rozmístění děl. Díla nejsou řazena lineárně po časové ose, ale jsou v prostoru umístěna na
základě pocitovosti, nálady či psychické povahy, které je sbližují, nebo naopak staví do
kontrastu. Tak mohou komunikovat díla stojící naproti sobě a rozehrávat spolu pocitový dialog,
který vnímateli umožňuje živě a otevřeně rozvíjet svou vnitřní zkušenost s uměním.18

17

Stálou expozici GASKu lze navštívit také virtuálně na adrese https://www.gask.cz/cs/virtualni-prohlidka-staleexpozice. Torzo Františka Skály se nachází ve třetí části.
18
Kurátorskému řešení expozice se podrobně věnuje katalog Stavy mysli – Za obrazem (GASK 2020).
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Obrázek 26. František Skála, Torzo (1991)

3.2.2 Návrh edukačního programu k Torzu Františka Skály
Pro práci s edukačním programem jsem se rozhodla tohoto dispozitivu využít, neboť se
tematicky vnitřního i vnějšího rozpoložení lidské bytosti dotýká. Umožní nám tak lepší
přiblížení se tématu torza. Níže uvádím body či části, v nichž bych ráda edukační program
rozvíjela.

3.2.2.1 Prvotní seznámení s prostorem
Prvotní seznámení s místností, kde se nachází Torzo. Ponoříme se do tématu skrze
naladění, nasátí atmosféry, ve které proti sobě v dialogu interagují díla (celkem 13) Jiřího
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Sozanského (Povznesení, 2013 a Vzestup, 2008), Jitky Válové (Svědkové minulosti (V
ateliéru), 1966), Daniela Hanzlíka (Reziduum, Intervence, 2017), Ivana Bukovského (Z cyklu
Domov důchodců, 1982), Josefa Pospíšila (Programátor, 2011), Květy Válové (Rezignace,
1988–89), Jakuba Špaňhela (Kostel sv. Jindřicha, 2017), Josefa Hnízdila (Ego I, 2015), Josefa
Čapka (Touha, 1939), Svatopluka Klimeše (Pomník na Václavském náměstí, 2005) a Jiřího
Kačera (Otisky, diptych, 1985).
Tato díla jsou umístěna ve společné chodbě (větší místnost výrazně delší než širší bez
stěn). Jsou roztřízena do čtyř oddílů, přičemž vždy dva jsou postaveny do vzájemného vztahu.
Vzpomínání/Zapomínání, Svědomí/Odevzdanost.19
Proč si myslíte, že jsou tato díla v jedné místnosti, jaké jsou mezi nimi vztahy? Vidíte
pojítka, souvztažnosti, nebo naopak kontrasty, protiklady? Jak na vás díla v místnosti působí?
Stojíme uprostřed, obhlížíme nejprve artefakty zavěšené na stěnách, popíšeme své
prvotní pocity. Pro prohloubení prožitku bychom též mohli zkusit zapojit interaktivní aktivitu,
zakoušení tématu všemi smysly:
Zkuste vyjádřit své vnímání atmosféry daného námětu zvukem. Kdyby obrazy mohly
mluvit, jaký zvuk by vydávaly?
Zadání: Využijte k vytvoření zvuku něco, co máte u sebe, zapojte běžné předměty
(šustění oblečení, vrzání parket, rozepínání zipu, šustění papíry, cvakot zubů, poklepávání do
podlahy, vrzání, praskání, skřípění podlahy, steny, vzlykot).
Mohli bychom se zamyslet nad tím, zda není nejadekvátnější reakcí ticho? (Například
před dílem Jiřího Sozanského reprezentujícím popálené tělo Jana Palacha; temno, rozpadání,
tíseň, neúplné postavy, černá …)

3.2.2.2 Pozornost
Zaměříme pozornost na objekt v rohu, tedy k Torzu Františka Skály. Je třeba upoutat
pozornost, například otázkou: je tu s námi v místnosti někdo, kdo zvuky vydávat nemůže? Co
nebo koho vidíme? Je to postava? Když se přiblížíme, vidíme dřevokazně prožranou strukturu
dřeva.

19

Podrobněji viz GASK 2020, s. 252–267.
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3.2.2.3 Představení Torza
V této fázi je třeba otázkami, diskusí a dalšími činnostmi probudit zájem a vytvořit
možnosti souvislostí a přepojení k výše uvedeným tématům (ekologie, sociální citlivost,
zdraví). Přístup Františka Skály se dá v jistém ohledu označit za ekologický: pracuje s
nalezenými materiály, často právě s torzy stromů jako v případě objektu Torzo. Pomocí technik
asambláže, ale také různých sochařských a malířských postupů pracuje s metaforičností tvarů
přírodnin. Sám umělec komentoval své dílo takto:
„Moje dílo TORZO v Gasku je sestaveno z lehce sochařsky upravených pahýlů habrů
prožraných dřevokazným hmyzem v roklích a bahniskách lesů, v okolí mého venkovského domu,
o které se drbala divoká prasata. Inspirací k vytvoření tohoto díla byly samotné pahýly, na
kterých ještě často spolupracuje datel. Musely být radioaktivně ozářeny, aby brouci byli
zahubeni. Zdaru zmar a Zmaru zdar“ (z korespondence s F.S. 25/6/2021)
Seznámení, přibližování a vcítění do díla Františka Skály může probíhat různými
způsoby a vždy záleží na dynamice skupiny a konkrétních konstelacích. Otevřít možnost
citlivějšího vnímání může například prostý vjem stopy vnějších sil, rozpoznání rozkladných
procesů: „a tady už se to drolí, ach…“
Co mohlo vést k této podobě torza? Prozkoumejme povrch, pátrejte po působení
vnějších sil.
Další možností probuzení citlivosti je například rozvinutí námětu podoby stromu
(případně využitých kusů dřeva) a lidského těla. Na tomto základě lze rozvést reflexivní dialog
na téma strom jako metafora lidského života, potažmo lidské kultury či obecně života na zemi.20
Podobnosti mezi stromem a člověkem lze však rozvíjet i skrz konkrétní detaily a prvky.
To lze demonstrovat podobností na příkladu kůry: členitá kůra starého kmene jako
podoba vrásčité kůže starého člověka, vypjatá kůra mladého stromu pak jako paralela
s pružností kůže mladého člověka.21

20

na této metafoře staví například populární dětská kniha Tobiáš Lolness Timothéa de Fombelle (2006), která v
češtině vyšla v překladu Drahoslavy Janderové.
21
V tomto ohledu, ve vztahu člověka a přírody, je mi inspiračním zdrojem především text Dotýkat se přírody
Karly Cikánové (Cikánová 1995, s. 33–53).
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Činnost: Mít již předem připravené špalky, odřezky dřeva s různým stupněm stáří kůry.
Děti by si je mohly osahávat a porovnávat vrásněný povrch se svou kůží. Zapojil by se tak další
důležitý počitek: hmatová, haptická zkušenost.
Po osahání by poté bylo možné zapojit do práce s objekty dřeva techniku frotáže. Naším
záměrem by bylo přenést povrch do plochy a prozkoumat tak podobu struktury. Výsledkem
takové přímé, fyzické práce s materiálem by mohlo být lepší uvědomění povahy daného
organismu a možných vztahů k němu i k sobě samotným.
Těmito nitkami bychom otevřeli téma lidské bytosti jakožto živého, a tudíž smrtelného
organismu. Člověk stejně jako dřevo podléhá vnějším i vnitřním vlivům. Tímto způsobem se
lze podobně jako v předchozích příkladech dotknout témat ekologie (péče o zranitelnou a
smrtelnou přírodu, jíž jsme sami tou spíše zranitelnější a ohroženou součástí), sociální citlivosti
(ve společnosti s námi žijí lidé, na které vnější vlivy doléhají mnohem tvrději a kterým je proto
třeba pomáhat) či zdraví (jaké vlivy působí na člověka pozitivně a jaké negativně). S těmito
tématy lze spojit reflexivní dialog.

3.2.2.4 Od Torza k prostředí, k sobě a k technice, výtvarné a reflexivní činnosti
Zaměřit pozornost lze pak také na tu stránku možného rozvedení Torza, která se dotýká
sochařských principů a která tak může být vhodná ke zvolení výtvarné činnosti pro rozvoj
techné a kreativních schopností žáků.
Mohli bychom v tomto smyslu například položit otázku, zda s námi může takovýto
„nemluvný“ střed těla (torzo stromu) nějak komunikovat?
Zadání činnosti: Na skicáky obkreslete šablonu torza. Poté si zkuste představit torzo
před tím, než podlehlo vnějším vlivům. Zkuste si je představit jako celek a na papír
zaznamenejte vaši představu formou koláže.22 Formu koláže zde volím záměrně, a to proto, že
zaprvé otevírá širší možnosti imaginace, a za druhé proto, že v úkolu je tak obsažen potenciál
ztvárnění torza naruby: torzo je paradoxně obkresleno celistvě, ale pomyslný celek je
složen/kolážován z částí.

22

Pro tuto činnost by měly být k dispozici výtvarné potřeby ke kresbě a malbě a zároveň také různé
noviny/časopisy.
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Na činnost by mohl navazovat reflexivní dialog nad (zvoleným) výrazem koláže:
můžeme si povídat o příběhu bytosti, která podlehla rozkladu, ale kterou teď máme na papíře –
co se jí asi mohlo stát?
Další návaznost nebo samostatnou činnost či dialog lze směřovat k otázkám nastíněným
výše. Zahledíme-li se kolem sebe, uvědomíme-li si prostředí, kde se běžně pohybujeme,
zjistíme, že se kolem nás vyskytuje nepřeberné množství věcí, které podléhají rozpadu.
Uvědomění momentu pomíjivosti.
Zadání činnosti: Zkoumejte možnou podobu torza kolem sebe: Zkuste si představit, co
třeba u vás doma nyní podléhá rozpadu. Co změnilo svou celistvost? A čím se tak stalo?

3.3 Torzo jako médium citlivosti
V této části se tedy posouvá pozornost k torzalitě, která nás obklopuje. Jedná se o návrhy
možných rozvedení činností motivovaných torzem do projektové výuky. Teoreticky by se dalo
říct, že bych se tím ráda dotkla principu třetí fáze třístupňového modelu galerijní edukace (viz
Jakubcová Hajdušková 2013, nečíslováno).
Níže načrtnu několik dalších činností, které rozvíjejí potenciál torza jako tématu
prostorové tvorby, ale také jako podnětu k rozvíjení obecnějších poznatků a dovedností. Tyto
činnosti pracují se základním zadáním: společně projít okolí (galerie, školy, města, krajiny…)
a pátrat.
Nejprve se zaměřím na městské prostředí a možnosti pozorování a projevy námětů torza
či torzovitosti ve veřejném prostoru, poté na možnosti torza na okrajích měst a ve vylučovaných
městských lokalitách (skládky, nezastavěné plochy, území v blízkosti silničních tahů atp.),
potažmo v lese a v krajině.

3.3.1 Městské torzo
Jak bylo řečeno výše, tematizace torza v různých podobách či diskuse o torzovistosti
(fragmentárnosti) jako určitém rysu či povaze věci, dovoluje rozvíjet všímavost a citlivost vůči
okolí, sobě samým či pozitivní vztah ke starým, rozpadajícím se věcem. Na základě podobných,
tělesně i duševně zakoušených zkušeností se můžeme v lektorované/školní skupině zamyslet
nad tím, jak bychom takovým objektům mohli vetknout nový rozměr, jak bychom se je mohli
pokusit „oživit“.
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Nastíněné činnosti spojené s torzy dovolují u žáků rozvíjet cit k neopečovávanému, ale
také obecně k jinému. Dovolují také probouzet uvědomění účasti a pokořit lhostejnost vůči
svému okolí. V kontextu těchto edukačních záměrů bychom si zkusili zahrát na pečovatele a
vytvořit jakýsi akt soustavné péče. Například, všimnout si rozpadlé zdi, torza zídky; dotknout
se informelní estetiky a rozvíjet nedokonalosti, struktury, praskliny. Lze pracovat například
lehkými zásahy (křídy, které se zase smyjí, provázky atp.). Tato městská aktivita může mít za
výsledek vvtvoření pozitivního vztahu ke konkrétnímu místu (rozvinutí, aktivní a tvůrčí
navázání, zviditelnění místa) a také vzbuzení zájmu dětí o principy péče o veřejný prostor skrze
výtvarnou činnost.

3.3.1.1 Torzo periferie
Další podobně zaměřenou činností může být také záměrná pozornost k nenápadnostem,
periferiím a stinným místům městského prostředí, například rostlin hledajících si cestu ve
spárách. Dlouhodobějším projektem by pak mohlo být shromažďování informací a pozorování
těchto míst či například osazování opuštěných míst ve městě rostlinami (guerillová estetika).
S rozvíjením citlivosti vůči periferním, vylučovaným či umenšovaným skutečnostem
každodenního života, které souvisí s tématem torza skrze pomíjivost, nedovršenost,
fragmentárnost ad., souvisí také pozorování konkrétních projevů rozpadání či fragmentarizace
v jejich specifických kontextech. Jedním takovým přístupem je například estetika rzi. Rzí
(převážně v médiu fotografie) se systematicky zabývá Karolina Válová a další v rámci projektu
Rusty Illusions.23
Zjednodušeně řečeno se jedná o projekt, který je založený na principu společné
platformy, kam lidé (i děti, často prostřednictvím rodičů či příbuzných) mohou přidávat svá
odpozorování, úlovky rzivých objektů v médiu fotky. Tento projekt vidím jako výtečný zdroj
inspirace pro práci s dětmi na dlouhodobějším projektu. Motivace sdílením a zapojení média
fotky by v tomto ohledu mohly být funkčním výukovým nástrojem.

23

Jedná se o projekt běžící od ledna 2020 na sociální síti facebook; stránka projektu je dostupná přes odkaz:
https://www.facebook.com/Rusty-Illusions-100477741498899 [přístup 12.7.2021]
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Návrh činnosti: Z drobnějšího nalezeného materiálu, který na různých místech ve městě
najdeme, vytvořit kolektivní obraz: na velkém plátně či na dřevěné desce vytvořit hrubou mapu
našeho území/města, kde jsme materiál hledali.24
Návrh činnosti: Návštěva šrotiště, sběrného dvora.
V tomto návrhu bychom si zahráli na lovce zajímavého odpadu. Dotkli bychom se
poetiky Věry Janouškové, sbírali bychom odpadový materiál, kusy polámaných plechů, drátů,
čehokoliv, co by nám mohlo posloužit jako materiál ke stavbě.
Aktivita by byla založena na principu otevřené formy – tvorbě kolektivního díla,
kolektivního prostorového objektu. Každý z žáků by byl součástí otevřené aktivy, což by
znamenalo důležitý moment spolupráce, kdy by žáci museli vyvinout společné úsilí a v rámci
dalších kroků postupu stavby se domlouvat, kam kterou jednotlivou část nálezu umístit. V
podstatě se tedy nejedná ani tak o výsledný artefakt, nejdůležitější je v tomto případě prožitek
samotného procesu vzniku kolektivní skulptury.
Samozřejmou součástí aktivity je také reflexivní dialog, kdy by žáci měli sami průběh
stavby zhodnotit a věnovat pozornost úskalím, která při jejím vzniku vyvstala. Mohli bychom
se také zamyslet nad tím, k čemu asi ten, který nález dříve sloužil, jakou měl funkci, než se stal
torzem?25

3.3.2 Torzo v přírodě
U tohoto námětu se budeme soustředit na přírodní okolí. Opustili bychom městský
prostor a pozornost bychom upřeli k průzkumu toho, jak námět torza můžeme vnímat ve
spojitosti s přírodní krajinou. Polomy, vykácené planiny, poškozené i nově vysázené lesy.

24

Inspirace této činnosti pochází z díla Paralelní světy rakouského konceptuálního sochařského dua Nicole Six &
Paul Petritsch, kteří v počas své rezidenční tvorby v pražské galerii Rudolfinum v rámci výstavy Unplugged
(kurátor David Korecký) sbírali jednotlivosti, které se ve výstavních prostorách během jejich působení
objevovaly (hmoždinky, špendlíky, kamínky nanesené podrážkami, chomáčky prachu) a které pak zanesly na
plochu s půdorysem výstavních prostor Rudolfina. Podle doprovodného textu na webových stránkách galerie
pracovali „ve svém projektu Paralelní světy se sociálním aspektem obývání budovy galerie jejími zaměstnanci a
návštěvníky“ a nastavovali „otázky meze připojení a odpojení od systémů, pravidel a společenských konvencí“,
když na několika místech v galerii umístili rušičky signálů a odpojili tak kolemjdoucí od datových sítí. Stránka
výstavy na webu galerie Rudolfinum dostupná z: https://www.galerierudolfinum.cz/cs/vystavy/archivvystav/unplugged/ [přístup 12.7.2021]
25
Možností je v případě této činnosti zmínit vedle uvedených umělců také tvorbu Kryštofa Kintery.
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3.3.2.1 Návštěva lesa
Motivační úvod: Záměrem uvedení do tématu by bylo vyprávění o živosti a energii lesa.
Dobré by bylo propojit úvodní motivaci s příběhem (dala by se zapojit například již zmíněná
kniha Tobiáš Lolness). Vycházím přitom z tvrzení Petra Rezka o fenomenologii, kterým filozof
v podstatě říká, že pro to, abychom nějaký jev mohli opravdu zakusit, je třeba jej poznat nejprve
z jiných úhlů.
„… teprve ten, kdo ví, co je to zdraví, rozumí, co je to nemoc…“ (Rezek 2010, s. 13)
„Fenomenologická přednáška je nutně jakoby o něčem „jiném“, než udává její název,
protože k věci není nikdy vhodné přistoupit rovnou, jestliže nám nemá zmizet z dohledu. Věc
stačí obcházet, a když nic nevynucujeme, objevuje se sama.“ (tamtéž)
Myslím, že kdyby se v citovaných úryvcích nahradilo sousloví fenomenologická
přednáška pojmem výtvarná výchova, případně nemoc za bezohlednou těžařskou činnost, obě
tvrzení by mohla docela dobře fungovat.
Na začátku naší návštěvy bychom tedy procházeli živou částí lesa, zaměřili pozornost
k doteku kůry, pozorování, naslouchání lesu.
Činnosti: Poté, co bychom se výtvarnými činnostmi vcítili do zákonitostí lesního
organismu, zaměřili bychom svou pozornost k ohledávání stop, které se poznané souladné
živelnosti lesa vymykají (struktura rozježděné lesní cesty, polomy, pahýly oschlých stromů) –
dialogicky bychom reflektovaly možné příčiny.
Návrh činnosti: Samozřejmě by záleželo na konkrétní podobě krajiny, ve které bychom
se pohybovali, formálně by se nicméně jednalo o sérii činností z oblasti objektové a akční
tvorby, jejíž „postupy pracují s prožitkem, zprostředkovaným vlastním tělem, pokusy o souznění
s přírodninou, s prostředím a krajinou, s druhým člověkem“ (Roeselová 2003, s. 48).
Činnost oživení padlého stromu. Navázat na strukturu stromu, využít kresbu větví, řezy
kmene – vytvořit z padlého stromu bytost, sochu, která by představovala poctu přírodě, vlastní
božstvo, kterému bychom například přisoudili vlastnosti, schopnosti, které by pomohli k
ochraně přírody.
Další činnost: Hledat v polomech tvarově zajímavé přírodniny (polámané větve, kořeny
na základě určité vnější podobnosti). Tuto loutkovost nalezeného objektu bychom mohli využít
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k vytvoření loutkového divadla s motivy, které by se dotýkaly palčivých témat. Dal by se ale
také například zpodobnit výše zmíněný knižní příběh.
Další možností rozvíjení této či podobné činnosti by mohlo být navázání na již
poznanou poetiku Františka Skály skrze připomenutí galerijního Torza, ale také skrze jeho
příklon právě k loutkovosti. (například v jeho filmových loutkách).
Možností je také přiblížit si dílo Jiřího Sozanského, který pracuje s pahýly stromů. Mít
s sebou několik vytištěných reprodukcí děl, které přímo se zmarem lesních planin a polomů
pracují a přemýšlet o vhodném zavěšení či jiném umístění děl v prostoru, který tato díla sama
tematizují. Vizualizovat si a zakusit tak dílo skrze prožitek v samém působišti lesa, kde umělci
čerpají svou inspiraci a přiblížit estetiku land-artu.

3.4 Závěr didaktické části
V didaktické části jsem se především snažila o syntézu témat, která vyvstala v teoretické
a výtvarné části a která se v různých námětech prolínají. Jejich užití a zkusmé didaktické
rozvedení má jeden společný cíl – okusit prožitek, princip hry a to otevřenou formou, výsledný
výtvarný artefakt není tím nejpodstatnějším.
Děti by se tímto způsobem měly učit dívat, netěkat, nalézat souvislosti, poznávat
jedinečné, vidět a prožít jiné pohledy, pracovat s emocemi jako s přirozenou součástí sebe sama
(Kováříková 2021). Uvědomovat si svou sebezkušenost s křehkostí/pomíjivostí, učit se vidět
krásu v nedokonalosti či „ošklivosti“ či obecně jinakosti a promítnout tuto svou zkušenost i do
péče o své okolí.
Uvědomuji si, že nastíněné úvodní hledisko (vymezení vůči konzumerismu etc.) je
dlouhotrvající celospolečenský problém a že by v ideálním případě bylo potřeba soustavné,
dlouhodobější činnosti a působení, aby se vytyčené cíle mohly uskutečnit. Návštěvou
galerijního programu dítě/žák jen stěží nalezne uvědomění, změnu přístupu, o které se nastíněný
rozvedený didaktický koncept (či didaktické motivy) pokouší, ačkoli je koncipován právě s
myšlenkou jeho dlouhodobějšího rozvíjení. Vycházím ale z úsudku, že i drobné kroky jsou v
tomto směru žádoucí a že je vždy dobré nějak začít, i když se třeba bude jednat o běh na dlouhou
trať.
Nastíněné možnosti aktivit jsou zkusmými didaktickým tématy v podobě návrhů, na
které by se jistě dalo mnoha dalšími navazovat. Načrtnutý projektový program by potenciálně
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bylo možné realizovat jak ve školní výuce, tak v galerijním zázemí. Šíří mezioborových
souvztažností vybízí k možnosti navázání na další výukový program, a to ať na program z
oblasti umění a kultury, tak z dalších oblastí, které jsou s touto tematikou provázány (oblast
zdraví, přírody, společnosti). V tomto tvrzení se opírám o myšlenku diskurzivního pojetí
vzdělávání (Fulková 2008).
Nakonec, výtvarně výchovné působení není součástí žádného uzavřeného systému,
naopak: skrze svůj emoční a tvůrčí potenciál může být dobrým prostředkem cílům jako je
budování otevřených a vůči přírodě i lidem vstřícnějších vzorců chování. Rozvinutá šíře
zpracování témat je snahou o utváření organického pole pro budoucí, udržitelné vzdělávání.
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Závěr
Torzo

je

jako

sochařský

námět

provázeno

problematickou

otázkou

nezáměrnosti/záměrnosti při svém vzniku. Zajímavým mezníkem ve vývoji vnímání a
zpracování torza jako tématu prostorové tvorby je nezáměrná nedořečenost (nedodělání), které
v evropském sochařství započalo po smrti Michelangela Buonarrotiho v souvislosti s jeho
nedokončenou Pietou Rondanini. Potenciál nedořečenosti, zvláštní napětí mezi přítomností a
nepřítomností, celkem a fragmentem, nadále staví torzo do role hybatele proměn v oblasti
výtvarného umění. Na přelomu 19. a 20. století se torzo stalo výrazem svobody v umění a
způsoby jeho ztvárnění se začaly rozšiřovat (za všechny uveďme dílo Augusta Rodina a jeho
bohatou recepci).
Na základě pozorování, které jsem předložila v přítomné práci, se pokusím popsat, jaké
principy a momenty u torza vidím jako zásadní.
Torzo je silně spjato s tělem a tělesností ve spojitosti s duševním i fyzickým stavem. Je
prostorovou metaforou stavu vnějších i vnitřních vlivů, které mohou na člověka působit
rozkladně, reduktivně či destruktivně.
Fragmentarizace těla ve smyslu oddělení votivních částí (ruce, paže, nohy) či smyslově
zatížených částí (falické symboly) zanechá trup, který je pojímán jako těžiště. Trup tak může
být čten jako jakási schrána bez života, metafora zbavení duše.
Torzo však může být pojímáno jakožto harmonický, organický tvar, který má svůj
předobraz v přírodních dějích. Tato rovina, která je v souvislosti s pracemi Josefa Wagnera či
Hany Wichterlové chápána jako lyrická, se otiskuje do tématu torza jeho abstrahujícím či
lyrickým tvarovým zpracováním.
Lyrické ztvárnění torza však v dnešním kontextu můžeme číst i v jakémsi smyslu
stavění do opozice vůči destruktivním změnám přírodní krajiny. Lehkost lyrického ztvárnění
torza je tak možná zatížena společenským kontextem, stává se kontrastním/distinktivním
prvkem.
Torzo jako sochařský námět je možné sledovat i ve zpracování okleštěného stromu/torza
stromu. Torzo pak působí ještě silněji jako metafora pomíjivosti (díla Františka Skály či Jiřího
Beránka). Už proto, že je strom zpracováván jako surový materiál a jeho torzalita je tak
obnažena přímo. Naproti tomu ztvárnění torza ve smyslu lidského těla se čte často jinak,
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přeneseně K jeho ztvárnění je totiž potřeba zvolit materiál, který svým zpracováním vkládá
torzu jeho výmluvný výraz (plastika/skulptura), lidské tělo samotné je však vždy ztvárněno jen
přeneseně. Číst pomíjivost skrze fragmenty napadeného, suchého stromu a jeho podobnosti s
tělem lidským pak otevírá možnost uvědomění si vlastní zranitelnosti.
Tvorba umělců, kteří vetkávají novou funkci již opomenutým, odloženým předmětům,
které často podléhají formě rozkladu, poukazuje na problematičnost a destruktivitu spotřebního
chování.
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