
Zdena Fibichová intenzivně tvořila do posledního dne, který jí byl vyměřen. V
celém jejím poměrně dlouhém tvůrčím životě nenalezneme delší pauzu, kdy by
měla potřebu si od umění odpočinout. Nepovažovala totiž sochařinu za práci.
Uchylovala se k ní vždy, když pociťovala touhu a potřebu se plně projevit nejen
jako sochařka, ale zároveň zhmotnit své intence jako jedinečná lidská bytost.
Ať již pracovala v sádře, cínu, cementu, betonu, kameni nebo keramice, vždy se
pokoušela ve svých objektech něco sdělit. Prozkoumávání možných způsobů
sdělení byl také jeden z hlavních důvodů, proč zpracovávala konkrétní téma
v několika variantách a dospěla tak až k různě početným cyklům.
Tato obsahovost spolu s nekompromisně uchopeným tvarem je jedním
z příznačných rysů jejích nejkvalitnějších plastik. V kresbách se zase naplno
obrazil její výtvarný temperament a schopnost rychle postihnout a zhmotnit
základní ideu.
Přestože poloha jejího uměleckého směřování je v literatuře opakovaně
označována za poetickou, tento aspekt tvorby autorky interpretuje jen částečně a
bylo by zavádějící a ochuzující soustředit se jen na tuto linii.
Fibichová na sebe nechávala především v šedesátých letech působit mnohé
dostupné vlivy tehdejší kulturní atmosféry, a to jak prostřednictvím konfrontací
s českými výtvarníky, tak i nezprostředkovaným setkáváním s moderním uměním evropským i
světovým při svých cestách po Francii a při příležitosti
účasti na výstavách v zahraničí.
Jak se postupně výtvarně vyvíjela, absorbovala do sebe různé impulsy a
v mnohém ohledu lze na konkrétních dílech jasně identifikovat vlivy
nejvýraznějších uměleckých názorů tehdejší doby. Přesto však nepodléhala
módním trendům a podněty neuplatňovala prvoplánově. Její vytříbený
sochařský intelekt je přetavil s využitím brilantní řemeslné dovednosti,
v esteticky jednotný a senzuálně silný celek.
Jakkoli může její projev působit v určitých etapách důrazně, nikdy na diváka
neútočí, nenutí ho explicitně zaujímat konkrétní postoje, spíše skromně ukazuje
možnosti a nechává ho vybrat si z několika rovin významu.
Fibichová prošla jako sochařka i jako kreslířka vcelku dlouhým a nečekaným
vývojem a její jednotlivá tvůrčí období se znatelně odlišují. Její výraz byl, až na
kolísavou kvalitu sedmdesátých let, vždy osobitý a nezaměnitelný.


