
Posudek diplomní práce Jitky Hlaváčkové: 

Sochařské dílo Jiřího Seiferta 

Sochař Jiří Seifert byl významnou uměleckou osobností generace, 
která si v 60. letech minulého století vytvořila nezávislý moderní 
um~lecký názor a jeho kontinuitu a hodnotu dokázala rozvíjet i přes 
velmi nepříznivé podmínky společenské situace, s nimiž se musela 
utkat právě v době své životní zralosti. 
Jitka Hlaváčková citlivě reflektuje tyto specifické podmínky Sei

fertovy umělecké práce a na jejich pozadí pečlivě sleduje vývo
jové etapy díla, od vytvoření předpokladů k sochařskému poslání v 
mládí, přes zvláštní charakter Seifertova studia na VSUMPRUM v 
ateliéru B. Stefana, kulturně angažovanou dobu pobytu v Liberci a 
vynucené,a1e také velmi plodné soustředění k práci v Říčanech a v 
Hostinném, až k devadesátým letům, kdy v nových společenských po
měrech se Seifert znovu obětavě veřejně angažoval ve prospěch umě
leckého společenství, tvořil, ale také/bohuže1,předčasně zemřel. r 

Práce je plně vybavena životopisným přehledem, úplnou bib1iografi~ 
a ilustrovaným katalogem sochařského díla. Uvádí i Seiferovy 
písemné projevy a publikované rozhovory. 

Přínosem aubrky, která je velmi dobře seznámena jak se samotným 
dílem a jeho sochařskými kvalitami, tak s dobovou kulturní situací, 
je určitá změna pohledu na Seiferta, který se zdál být poněkud 
izolovanou osobností svou výjimečnou láskou k hodnotám materiálu 
a důsledným e1emhtarismem svého sochařského názoru. Hlaváčková 
úspěšně ukazuje, že tento meditativně zaměřený tvůrce, jak se jeví 
ve své tvorbě, byl ale také společensky velmi angažovaný zastánce 
politických a uměleckých svobod a že v~m směru vysoká estetická 
hodnota jeho díla je také vysokou hodnotou etickou.Takové vnitřní 
spojení hodnot snad stálo i za Seiferovým obdivem ke starému antic
kému umění, i když ho nijak přímo nenapodoboval, ale restauroval. 
Záslužná je i kapitola o Seifertovým účastích na velkých výstavách 
konce 60. let a na mezinárodních sochařských sympoziích, dokláda
jící, že tomuto mistru šperku a komorního objektu nebyl cizí ani 
velký formát. 

V Závěru vystůhuje Hlaváčková ještě podrobněji vazbu Jiřího Sei
ferta na domácí uměleckou scénu, když přesvědčivě ukazuje vztahy 
k výtvarníkům skupiny UB 12 ( hlavně k Simotové, Johnovi, Boš
tíkovi). Zajímavým bodem tohoto srovnání je to, že eminentní sochař 
Seifert se zde intenzivě názorově setkával s eminentním malířem 
Boštíkem a z tohao srovnání by se možná dalo ještě dále více vytě
žit pro úvahu o specifickém charakteru výtvarnosti, která se zde 
takto rozvíjela. 

Diplomní práce Jitky Hlaváčkové je přínosem pro poznání dějin 
českého moderního umění a pUě ji dOPO~U~ Je obhajobě. 
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