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ÚVOD 

„Hyperrealismus (fotorealismus) vznikl jako umělecký směr na přelomu 60. a 

70. let minulého století. Označení fotorealismus bylo poprvé použito v roce 

1968 Louisem K. Meiselem a poté v roce 1970 v katalogu pro výstavu Twenty - 

two Realists, která se konala ve Whitney Museum v New Yorku.Hyperrealismus 

vznikl až později jako francouzský překlad slova fotorealismus v označení 

výstavy v bruselské galerii Isy Brachota. V obou případech se jednalo o výstavy 

malířské. Slovo hyperrealismus se poté užívalo spíše na evropském kontinentu 

zatímco fotorealismem se značila americká větev.“1 Ve své práci budu používat 

označení hyperrealismus, protože mnohem lépe odpovídá sochařskému pojetí. 

Jako hyperrealistické chápu takové sochařské přístupy, jejichž výsledkem je 

dílo, od věrně napodobujícího biologickou realitu zobrazovaného až po to, které 

je zcela smyšlené avšak navozuje pocit detailně zpracované biologické entity, či 

její části. Okrajově se věnuji i nefigurální hyperrealistické soše. 

 Sochařský hyperrealismus je stále oblastí umění, která (pokud je mi 

známo) doposud nebyla zmapována. Dokonce i na poslední velké výstavě 

věnované hyperrealismu ve vídeňském MuMoKu, příznačně nazvané Hyper 

Real, byl sochařský hyperrealismus prezentován jen sporadicky, pro doplnění, 

několika díly světových sochařů. Knihy, které jsem měl možnost prostudovat, 

rovněž pojímají tuto problematiku jen okrajově. Pokusil jsem se tedy tuto 

absenci svým způsobem „napravit”. Má teoretická práce je osobním vhledem do 

problematiky. Snažím se o nalezení momentů propojujících jednotlivé tvůrce, 

o přibližné zmapování hyperrealistického sochařství a nalezení struktur, jež by 

snad v budoucnu mohly napomoci v orientaci touto problematikou. Současně se 

ohlížím i po výstupech, které obvykle nejsou s touto uměleckou disciplínou 

spojovány, avšak dle mého názoru jsou jí takřka součástí. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Artmuseum.cz [online]. 2009 [cit. 2010-12-15]. Hyperrealismus (fotorealismus). Dostupné z 

WWW: <http://www.artmuseum.cz/smery_list.php?smer_id=68> 
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Tato práce měla být původně zaměřena na technologické postupy užívané 

při tvorbě hyperrealistických soch. Při shromažďování materiálů jsem však 

zjistil, že již existuje řada velice podrobných návodů od renomovaných tvůrců  

a tak jsem tuto myšlenku zavrhl. Můj pokus by, při nejlepší vůli, byl jen 

jednostraným,  zkráceným výkladem člověka bez potřebné praxe. 

 

V první kapitole se snažím zmapovat nejrůznější přístupy k 

hyperrealistickému sochařství s důrazem na jednotlivé autory, které vnímám 

jako zástupce daného pojetí.  

 

V kapitole druhé se věnuji průmyslovým přesahům hyperrealistického 

sochařství. Tyto potkávámě v každodenním životě, často však aniž bychom si 

uvědomovali spojitost se specifickou sochřaskou disciplínou. 

 

V kapitole třetí se zabývám českým hyperrealistickým sochařstvím, 

jednotlivými autory, průmyslem, a snahou po nalezení naděje na zlepšení 

situace. 
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1/ PŘÍSTUPY  HYPERREALISTICKÉHO SOCHAŘSTVÍ 

 

Pop-art 

Duane Hanson, John De Andrea, Allen Jones, Jan Haworth, Marc Sijan, Paul 

McCarthy, Robert Graham, Saskia de Boer 

 

Průkopníkem hyperrealistického sochařství byl 

beze sporu americký sochař Duane Hanson. 

Narodil se 17. ledna 1925 v Alexandrii ve státě 

Minesota v rodině Švédských emigrantů. Už jako 

malý chlapec vyřezával sošky z polínek a různých 

dřevěných odřezků. V roce 1946 získal bakalářský 

titul na prestižní College St. Paul v Minesotě,  

v roce 1951 pak titul magistra na Canbrook 

Academy of Art v Bloomfield hills v Michiganu. 
 

Mezi lety 1953 až 1960 Hanson vyučoval umění 

v Mnichově a Bremerhavenu v německém Mnichově 

1962 až 1965 byl profesorem umění na Oglethrope Un

jedním z prvních sochařů, kteří ve své práci používali 

Hansonova původní hyperrealistická tvorba se s

lidí jež prožili nějakou tragickou událost. Ztvárňoval p

znásilnění a pouliční bitky. V pozdějších letech uměle

zničil, protože už neodpovídaly jeho pozdějšímu stylu

1967 se centrem jeho zájmů stává „normální” Američa

sociální vrstvy, obtloustlý konzumní, unavený a strhan

normálnosti a všedností zcela odpovídal americkému p

doby. Častým námětem jsou pro něj turisté [1], lidé zn

nakupující postavy s vozíkem ze supermarketu, či tašk
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[1]
a Bremerhavenu, v letech 

iversity v Atlantě. Je též 

polyester, neboli laminát. 

oustřeďovala na zobrazení 

řevážně oběti vražd, 

c sám mnho těchto soch 

 a přesvědčení. Od roku 

n. Člověk nižší a střední 

ý. Touto ikonizací 

op-artovému proudu své 

udění čekáním, 

ami nacpanými  



k prasknutí, uklízeči atd. Sochy jsou tak věrné v měřítku, zpracování a detailu, 

že by je člověk na výstavě přešel bez povšimnutí [ 2], jako například jeho 

Custoda, nebýt ve výstavních prostorách nepatřičných rekvizit (nákupní vozík, 

lyžařské vybavení), či nápadné ač logické strnulosti postav.  

O Hansonově popularitě hovoří například samostatná výstava ve Whitney 

Museum of American Art v New Yorku, která přilákala více než 297 tisíc 

návštěvníků, což byl pro toto muzeum rekord, který nebyl dosud překonán. 

Hanson zemřel na rakovinu 6.ledna 1996 v Boca Raton na Floridě.2 

 

 

[2] 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2 www.artmuseum.cz/umelec.php?art_id=296 
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Změna měřítka 

Ron Mueck, Evan Penny, Charles Ray, Jamie Salmon, Jackie K. Seo, Adam 

Beane, Carole Feuerman, Lu Zhengyuan, Robert Graham, Richard Štipl 

 

Nejznámějším hyperrealistickým sochařem laické, či odborné veřejnosti je 

australský sochař Ron Mueck. 

Narodil se v roce 1958 v rodině německých přistěhovalců. Již jako malý 

chlapec si vyráběl hračky. Svůj profesní život začal jako tvůrce loutek a 

moderních marionet pro dětský televizní program Shirl´s neighbourhood kanálu 

7 australské televize. Ve dvaceti letech pracoval pro film ve Spojených státech 

Amerických. Poté se přestěhoval do Londýna, kde s loutkařem Jimem 

Hensonem spolupracoval na televizním programu Muppet Show. Tato dvojice se 

podílela i na tvorbě celovečerních filmů, z nichž konkrétně Mueck dohlížel na 

dva: Dreamchild (1986), Labyrinth (1986), ve kterém také propůjčil svůj hlas 

Ludovi. V roce 1990 založil svou vlastní firmu na výrobu fotorealistických 

a mnohdy mechanických modelů pro evropský film, televizi a reklamní průmysl. 

O tomto období později prohlašuje: „Vše co jsem udělal bylo nářadí určené  

k vytvoření finálního plochého obrazu, kus tisku. Vše bylo předem určené.  

Vždy jsem říkal příběh někoho jiného.” 

Jako umělec začal Mueck relativně pozdě. Bylo mu 38 let v roce 1996, 

když ho jeho tchýně, malířka Paula Regio oslovila s vyrobením sochy Pinocchia 

určeného jako model pro sérii Disneyovek inspirovaných plátny, na kterých ona 

sama pracovala. Rozpustilý chlapec, nosící jen spodky, byl vystaven 

s malířčinými plátny. To zaujalo anglického sběratele Charlese Saatchiho, který 

si následně nechal u Muecka vyrobit skupinu soch. Jedna z nich, Dead Dad 

 (1996-7), se rok na to stala atrakcí na známé výstavě Sensation v londýnské 

Royal Academy of Arts. Mezi nejlepší práce umělců jako jsou Tracey Emin, 

Damien Hirst a bratři Chapmanové, patřila tato asi metrová - dvoutřetinová 

prezentace mužské mrtvoly, doplněná skutečnými vlasy a chlupy mrtvého otce 
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a položená na desce stolu z márnice, čímž probudila obdiv návštěvníků 

instalace. Jak jeden kritik poznamenal, „Dead Dad byla neobyčejná věc  

v současném umění, která měla obojí: opravdovou skromnost a opravdově 

zastavovala srdce.” 

Mueckovo sochařství se odvrací od tradiční hyperrealistické sochy 

(například Duana Hansona) a vyzdvihuje ji více do nekonformních zón lidských 

předpokladů. S výjimkou okřídleného Anděla (1997) na vyvýšené stoličce  

a vyděšeného Divokého muže (2005), volajícího zpět do pohádky, Mueck 

vytrvale dosahuje světských realit lidské existence, prozkoumává celý životní 

cyklus od kolébky až do hrobu a zaznamenává prozaická fakta tradičních obřadů 

jako je těhotenství, puberta a smrt. 

 

  

 [3,4] 
 

Umělcovy změny v měřítku figur [3] umožňují detailnější vhled, sabotují 

normální cesty vidění a představivosti. Miminko holčičky o velikosti 

velryby[4], ostražitý hoch jež se musí krčit i pod vysokými stropy, či dvojice 

milenců v poloze po milování, ne větších než ruka.  

Mueckovy sochy jakoby směřovaly k sebezpytu, hlubokému zamyšlení,  

či sebepohlcení. Postarší Sedící Žena (1999) vypadá ztracená v zármutku, nebo 

jakoby přemýšlela o něčem smutném. Velký Muž (2000) krčící se v rohu, 

vzdálený od lidského působení, jako kdyby byl vážně nemocný, či znepokojený 
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pacient psychiatrické léčebny. Sochy nás k sobě poutají svým skrytým vnitřním 

životem a nevyzpytatelným emočním stavem. 3 

 

Optika  

Evan Penny, Lu Zhengyuan, Jackie K. Seo 

 

Dalším z řady hyperrealistických sochařů je Evan Penny. Narodil se sice v Jižní 

Africe v roce 1953 je to však sochař kanadský. V letech 1971 až 1978 studoval 

na kanadské Alberta College of Art. Od roku 1982 působil jako professor na 

několika školách v Albertě, Chicagu a Torontu.4 Pracoval také jako protetický 

specialista na tvorbu masek při natáčení filmů jako jsou Legends of the Fall, 

JFK a Nixon. Penny dnes pracuje ve svém ateliéru v Torontu. 

 
                           [5]  

Jeho přístup zahrnuje, podobně jako u Muecka, práci z měřítkem soch 

(u Pennyho ovšem pro fascinaci samotnou změnou), ale přidává i další prvek, 

pro který mi je obzvláště sympatický. Hru s optickou iluzí. Ve své práci 

upřednostňuje optickou zkušenost, kterou bravurně přemodelovává  

v trojrozměrný objekt, před skutečným objemem reálné figury[5]. Kupříkladu 

jeho Autoportrét (2003), 70 centimetrů vysoká busta je při pohledu zepředu  

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3 www.sculpturerewiev.com  ;  July/ August 2009, Vol. 58 No. 3, st. 24-31. 
4 www.evanpenny.com 
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zcela věrná modelu, avšak popojdeme-li kousek stranou, přicházíme na jeho 

optické hrátky. Busta je hluboká pouze 12 centimetrů. Jiné jeho potréty jsou 

věrné zase jen z boku a zhuštěné při pohledu zepředu. Další, lehce nadživotní 

busta ze série Stretch/Anamorphs (2003-2008), je natažena do výšky 

neuvěřitelných 2,5 metru. Za povšimnutí stojí také série zvaná Aerial(2005) jde 

o nahé figury jakoby focené z velkého nadhledu, ovšem vymodelované do 

takřka reliéfní výšky. 

Za mistrovský počin Pennyho optického zpracování považuji práci z roku 

2007 Panagiota[6]. 71 centimetrů vysoké poprsí ženy jakoby se bavilo svým 

odrazem v pokřiveném zrcadle, tolik oblíbené atrakce nesčetných zrcadlových 

síní. Vzniká tím téměř tři metry dlouhý plastický „odraz” deformovaný 

vlastnostmi zrcadla, avšak plně respektující každý detail předlohy.  

 

 
[6]  
Evan Penny: Panagiota: Konverzace #2, Variace #1 , 2008, silicon, pigment, vlasy, hliník, 274 x 71 x 15 cm 

 

Dá-li se o někom říci, že je fotorealistický sochař, pak je jím právě Evan 

Penny. Svými díly nastoluje otázku, zda je skutečné to co vidíme kolem sebe? 

Zároveň však pochybovače ihned přesvědčuje o znepokojivém faktu, že to tak 

skutečně může být, alespoň v jeho sochách. 
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Hybrid 

Patricia Picinnini, Bryan Crockett, Harma Heikens, John Isaacs, Joseph 

seigenthaler, Mark Prent, Noe Serrano, Tristan Schane, Berlinde de Bruyckere, 

bratři Chapmanové, Laureano Gisca, Prune Nourry, Kate Clark 

 

Patricia Picinnini australská sochařka se narodila v roce 1965 ve Freetownu 

 v Siera Leone (Západní Afrika). V roce 1972 s rodinou emigrovala do Austrálie. 

Studovala ekonomickou školu na australské National University, poté umění 

(převážně kresbu) v Melbourne. V roce 2003 byla vybrána k reprezentaci 

Austrálie na Benátském Biennale, kde prezentovala svoji instalaci We are family 

(2003).5 

 

 
[7]  
 

Picinniniová při práci vychází ze své fascinace biotechnologií, biotechnikou a 

genovou manipulací, často ve spojení se sociálními mechanismy společnosti.  

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5 http://en.wikipedia.org/wiki/Patricia_Piccinini 
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Vznikají tak mutantní, zcela noví tvorové s četnýmí antropomorními prvky. 

V případě již zmíněné instalace We are family [7] (2002-2003) Picinniniová 

ztvárnila výjevy z rodinného života stvoření, která svojí vizáží napůl mezi lidmi 

a prasátky, lidmi a surikatami, v osobním prostředí jejich domovů, či pelechů, 

evokují rodinu lidskou a něhyplnou. V jiné části této instalace ztvárnila děvče 

hrající si se svými odpudivými mazlíčky, kteří znepokojují tím, že postrádají 

jakékoliv končetiny či mimiku. Snaží se „tvářit” pouze svými měkkými 

kožovitými tělíčky, ve kterých se dá občas rozpoznat i jejich vnitřní kostra.6

 

Dalšími sochaři, v jejichž díle se pohybuje antropomorfní hyperrealistická 

manipulace, jsou bratři Jake (1966) a Dinos (1962) Chapmanovi. V roce 1990 

absolvovali Royal College of Art v Londýně a krátce na to začali pracovat 

společně. Duo, známé pod jménem Chapman  Brothers, vešlo do povědomí 

široké veřejnosti v 90. letech v rámci celosvětově uznávaného hnutí Young 

British Artists.7 Tito sochaři přistupují k lidskému tělu jako k figuríně, jejíž 

jednotlivé části se dají rozložit a opět zcela volně složit v nové tvary a 

souvislosti. 

Asi nejvyužívanější Chapmanovskou manipulací je záměna částí obličeje 

 s genitáliemi. Socha dítěte s názvem Fuck Face (1994) má v obličeji místo nosu 

stopořený penis a namísto úst vagínu. Tato záměna se opakuje na mnoha dalších 

pracech. V sérii Zygotic [8] (1995) autoři slévají množství dětských tělíček 

v jedno, nebo naopak z jednoho těla nechávají vyrůstat množství hlav  

v např. geometrickou kompozici. 

 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6 www.patriciapiccinini.net  
7 http://en.wikipedia.org/wiki/Jake_and_Dinos_Chapman 
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      [8] 

 

Klasické předlohy 

Saskia de Boer, bratři Chapmanovi, Gavin Turk, John de Andrea 

 

Pojem „klasických předloh” v sobě spojuje autory v jejichž pracech se objevuje 

přímá inspirace slavnými díly výtvarného umění. 

 

Již zmíněné duo bratří Chapmanů v roce 1991 vystavilo 83 scén mučení 

a mrzačení dle předlohy Francisca de Goyi a jeho grafického cyklu Hrůzy války. 

Šlo o malé prostorové modely s množstvím postav. Jedna jejich pozdější práce 

byla ovšem v životní velikosti: Great Deeds Against The Dead[9] (1994) 

vytvořené dle Goyovy grafiky Grande hazaňa! Con muertos[10] (1810-1815),  

kterou úzkostlivě přemodelovali v diorama zobrazující tři kastrované a 

znetvořené vojáky přivázané ke stromu.8 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8 http://www.whitecube.com/artists/chapman/ 
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[9,10] 
 

 Sochařkou, mezi jejíž hlavní témata patří, vedle zájmu o zobrazování 

filmových hvězd  a tzv. pin-up poetiky, také převod slavných malířských pláten 

do trojrozměrné podoby, je Saskia de Boer. Narodila se v holandském 

Amsterdamu v roce 1942. Mezi její výrazné počiny patří například pojednání 

Mony Lisy [11] u níž svou pozornost věnovala pouze hyperrealistickému  

ztvárnění polofigury ze stejnojmenného obrazu 

Leonarda da Vinciho.  Na poslední výstavě 

vídeňského MuMoKu – Hyper Real byla k vidění  

i její práce Primavera. De Boer toto dílo pojala jako 

dioramatický výjev z výřezu Botticelova obrazu. 

Sochařka zde využívá techniky pro její díla 

charakteristické, jakéhosi semišového nástřiku 

pokrývajícího povrch sochy. Tímto velice 

jednoduchým prostředkem docílila zmatnění 

pokožky. Obličej sochy už při menším odstupu 

vyznívá velice realisticky a přesvědčivě 8.  

                            [1

-------

1] 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
9 http://www.levy-galerie.de/Kuenstler/Saskia_de_Boer_Eng.html 

17 

 



Taxidermie 

Hermann Plocquet, bratři Chapmanovi, Carlos Revenga, Cai Guo-Qiang, 

ots, 

alším sochařským přístupem, který se dá bez pochyby nazvat 

řístup k práci je 

Již zmínění bratři Chapmanové použili preparovaná zvířata ve své práci 

Fuckin

ádá  

 

Výhradním taxidermickým umělcem britsko-španělského původu je 

Carlo

ně 

------- 

Dominik McGill, Edward Lipski, Gordon Wilding, Les Deux Garcons, Idi

Maximilian’s Pet Shop, Huma Mulji, Charles Avery, Kate Clark, Lisa Black, 

Nina Katchadourian, Polly Morgan, Maurizio Cattelan a mnoho dalších. 

 

D

hyperrealistickým, je práce s vycpanými zvířaty. Taxidermický p

velice oblíbený množstvím sochařů pro svoji relativní jednoduchost s prakticky 

okamžitým hyprerrealistickým výsledkem.  

 

g With Nature (2009). Je to ztvárnění šíleného nápadu na sériovou 

reprodukci mutantních zvířat. Silnější a tedy i mocnější zvíře sexuálně ovl

a vlastně tak znásilňuje, aby bylo následně také znásilněno. Přes svou nadsázku

je tato instalace syrovým pohledem na současnou civilizaci, přes zdánlivou 

nadvládu se vždy objeví někdo nebo něco, co bude mít převahu.10 Nicméně 

v díle Chapmanovského dua nepředstavuje tento přístup ani zdaleka hlavní 

zaměření.  

 

s Revenga. Ve svých dílech provokuje diváka přiřazováním lidských 

vlastností rozdílným zvířatům [12,13]. Běžné vlastnosti dnešní společnosti, 

které vytržené z kontextu a přiřazené těmto iracionálním stvořením, komplet

mění strukturu tradičního vnímání. Jde o ostrou parodii na každodenní situace, 

či bolestivé volání pozornosti nad krutostí lidské bytosti. Situace vyzdvihují 

vnímání protikladných pocitů a emocí bez přehlížení faktu, že původním  

------------------------------------------------------------------------------------------
10 www.earch.cz/clanek/5536-decadence-later-presentation-now-iii-chapmanovi.aspx 
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protagonistou je člověk a jeho proměny. Jsou prezentovány inscenovanou 

parodií různých druhů zvířat, možná mnohem méně nerozumných než můžeme 

věřit.11  

 
          [12,13] 

eotřelý přístup k taxidermickému umění si našlo holandské duo 

Idiots

e 2003. 

 jako 

je 

i. 

---------------------

Další n

. Toto nejen umělecké partnerství Afke Goltsteijnové (1975) a Florise 

Bakkera (1975) počalo již na studiích šperku a textilu v kombinaci se 

sochařstvím na Rietveld Academy v Amsterdamu, která zakončili v roc

Idiots se vyznačuje unikátním přístupem, který je charakteristický svým užitím 

zvířecích těl, znamenitě modelovaných do přirozených pozic a bezproblémově 

kombinovaných s množstvím různých ozdob, jako jsou výšivky, krajky či 

šperky[14,15]. Vznikají tím roztodivná díla na hranici luxusu a morbidity 

v rozsahu od instalace po šperk. Idiots k nám mluví o naléhavých tématech

život, smrt, krása a omezenost. Neustále si pohrávají s fantazií a realitou. 

Pozoruhodná krása a intenzita zvířat figurujících v jejich pracech způsobu

silné emoce bázně a respektu spojené s morbidní zvláštností obklopující smrt

Tím nás neúprosně vedou k zamyšlení nad vlastní morálkou.12

----------------------------------------------------------------------------
11 www.carlosrevenga.com  
12 www.idiots.nl  
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[14,15] 

nimatronika  

niel Joseph Martinez, Paul mc Carthy, Doo Sung Yoo, 

nimatronika znamená užití elektroniky v kombinaci s robotikou k mechanizaci 

 

Jedním z umělců v jejichž tvorbě se 

bjevuje animatronický přístup, je umělec z Los 

Angel la, 

o 

kud 

komplikovaně The Fully Enlightened Earth           [16] 

 

 A

Jacquet Droz, Da

Mio I-zawa, Paula Gaetano Adi, Steve Powers 

 

A

„loutek“ simulujících živé. Užívá se nejčastěji ve filmovém průmyslu. Tento 

přístup by podle mého soudu měl být jakýmsi vyvrcholením uměleckých snah

po dosažení co nejhyperreálnější sochy či díla, simulace života. Bohužel jde  

o velice komplikovanou disciplínu a nemnoho hyperrealistických umělců  

ji využívá. Pak-li že ano, tak většinou jen okrajově.  

 
 

o

es- Daniel Joseph Martinez. Jeho dí

pohybující se napříč disciplínami, pracují 

s tělem, architekturou i řečí. Zajímavý počin 

předvedl Martinez v roce 2006 na 10. Cair

Internacional Biennale v pavilonu Spojených 

států Amerických. Jeho instalace, zvaná poně

20 

 



Radiates Disaster Triumphant [16], sestávala z izolované autoportrétní figury 

v životní velikosti, řízené počítačem k nepřetržitému zmítání na zemi na předem 

ut 

í objektů 

krytých uvnitř lidského těla, je mladý japonský umělec Mio-I-Zawa. Jeho 

přístup

ho 

guje na 

 

hou 

ního 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 www.artlies.org/article.php?id=1433&issue=53&s=0 

 

určeném místě. Instalace, která je částečně inspirována obrazy s filmu Blade 

Runner režiséra Ridleiho Scotta z roku 1982, používá animatronickou sochu 

jako metaforu pro gnozeologii a sociální disfunkci. Zmínkou o přenosu 

kognitivních struktur z lidí do strojů, v pozdním 20. století formulovanou 

mexickým filosofem Manuelem de Landa, se Martinez pokouší vyzvihno

analýzu inteligence a sebeurčení ve věku informačních technologií.13  

 

Velice zajímavým autorem, užívajícím hyperrealistické ztvárněn

u

 se dá rovněž označit jako biomechanický. Ve své práci Mechanical 

Tumor [17] (2008) vytvořil měchýřovitě vyhlížející objekt, plasticky 

a povrchově znázorňující tumor. Ten je z boku instalován do útrob otevřené

počítače a připojen k uschovanému pneumatickému zařízení, které rea

stav využití CPU. Pokud je využití CPU computeru nízké, tumor slabě pulzuje,

pak-li že se zvýší - prací na počítači - začne se nafukovat a mnohonásobně 

zvětšovat. Za zmínku stojí jeho práce External Heart [18] (2006). Jde  

o realisticky ztvárněné lidské srdce na kolečkách. To má asi dva metry dlou

aortu, která po nasazení jejího konce na prst, funguje jako snímač srdeč

tepu. Objekt se pohybuje v rytmu vašeho vlastního srdce.14  

 

 

 

 

 

--
13

14 www.i-mi.org
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  [17]  

 

  [18]  
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Animatronická taxidermie 

 Roe, Eric Klarenbeek, Krištof Kintera 

pojení animatronického přístupu s taxidermií se věnuje více umělců, než 

kých 

ím z umělců, kteří se ve své tvorbě dotkli taxidermické animatroniky, 

je brit

te, South 

Banksy, Liam Gillick, Andrea

 

S

je tomu u antropomorfní animatroniky. Navzdory tomuto faktu zůstává 

tato disciplína okrajovou a je většinou užívána spíše pro doplnění autors

instalací. 

Jedn

ský streetartový umělec neznámé totožnosti, avšak známý pod 

pseudonymem Banksy. Tuší se o něm, že se narodil v roce 1974 v Ya

Gloucestershire, nedaleko Bristolu. Se streetartem začal kolem roku 1992.   

Jeho díla jsou často satiricky zaměřena na umění, politiku, kulturu a etiku.15 

 
[19]  

------------------------------------------------------------------------------------------ 
15 www.woostercollective.com/2008/10/the_village_pet_store_and_charchoal_gril.html 

-------
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5.října 2008 se již ceolosvětově uznávaný Banksy poprvé oficiálně představil 

newyorskému publiku svojí instalací Village Pet Store And Charcoal Grill. 

Ve stísněných prostorách výkladní skříně na 7th Avenue, kde byli Newyorčané

zvyklí vídat skutečná divoká zvířata určená k prodeji, Banksy instaloval 

 

 

rakem 

rájený 

ůležitého doplňku 

stalace může být i německá expozice, již jsme mohli shlédnout na  

53. be

stalace 

.17 

. Ta 

erý 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 www.woostercollective.com/2008/10/the_village_pet_store_and_charchoal_gril.html 
 www.artknowledgenews.com/2009-11-21-01-26-11-liam-gillicks-cat-at-the-german-

gillick-in-the-germany-pavilion-at-venice.aspx

množství velice realistických animatronických stvoření. Instalace představovala

rybí prsty plovoucí v akváriu, pár Mc‘ nugetů usrkávájících kečup před z

své „vycpané“ slepičí matky, bílého taxidermického králíčka zdobícího  

se perlovým náhrdelníkem[19], průmyslovou kameru starající se o své mladé, 

párky pijící vodu z misky, rozvalující se hot dogy, či lezoucí napolo rozk

salám. Sbírkou animatronických stvoření vystavenou v terárijním prostředí 

učinil Banksy svoji instalaci skutečně plnou života.16  
 

Příkladem užití animatronické taxidermie jako d

in

nátském Biennale v roce 2009. Úkolem, vytvořit instalaci 

v kontroverzním pavilonu z období fašismu, byl pověřen britský umělec 

působící v Londýně a New Yorku – Liam Gillick (1964). Jeho in

sestávala z uhlazené, modernistické, kwazikuchyňské konstrukce z čisté 

nebarvené překližky konstrastující s původním bílým prostorem okolo[21]

Zhruba ve středu instalace seděla na konstrukci animatronická kočka[20]

zde měla důležitou funkci jakéhosi multilinguálního průvodce. Gillickovým 

hlasem k nám promlouvala o ďáblu sídlícím uvnitř této budovy. Tím 

upozorňovala na spojitost mezi nábytkem bez funkce a budovou pavilonu, kt

svým odkazem k fašismu brání vystavování bez kontextu.18   

 
 

16

17

pavilion-is-subject-of-heated-debate-as-venice-biennale-ends.html 
am-       18 http://communities.canada.com/calgaryherald/blogs/impressions/archive/2009/07/31/li
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 [20,21] 

 

olitika 

aniel Joseph Martinez, Maurizio Cattelan, Eugenio Merino, Paolo Schmidlin, 

arthy  

přístupů k hyperrealistické soše, či spíše k jejímu využití, je 

mění politické. Tento poněkud nepřesný pojem zde představuje díla, která, 

lu 

u 

n  

e vodách Politic – Artu, je italský umělec Maurizio Cattelan. Narodil se 

. 

ence 

  

 

 

P

D

Paul McC

 

Dalším z mnoha 

u

poměrně přímo, kriticky reagují na patologické jevy naší společnosti, často 

právě s odkazem na politiku. Médium hyperrealistické sochy je k tomuto úče

jako stvořené, umožňuje práci, nikoliv se zástupným symbolem, ale s přesno

„kopií“ určité osoby, tedy vlastně s osobou samotnou. Dalším důvodem užití je  

i okamžitá sdělnost hyperrealistického díla, jakési billboardové podání. 

 

 Světově známým umělcem užívajícím hyperrealistické sochy, neje

v

v Padově roku 1960 a nikdy nenavštěvoval výtvarnou školu, byl samoukem

Prošel mnoha zaměstnáními: počínaje kuchařem, přes zahradníka až po zříz

v márnici, než svůj zájem soustředil na uměleckou činnost. Jeho prvním 

25 

 



výtvarným počinem byla výroba zařízení do vlastního bytu – funkcionalistický 

nábytek s uměleckým názorem. Jeho design nebyl ničím speciální, jak sá

nicméně vyvolal zájem mnoha italských magazínů a manufaktur. Cattelan cítil, 

že design pro něj není tou správnou cestou a začal se záhy profilovat jako 

umělec spojující převážně sochy a performance. Od počátku devadesátých let, 

kdy se poprvé představil veřejnosti jako umělec, už se stal celosvětově zná

uměleckou celebritou. Cattelan svými pracemi vytváří osobní svět absurdit plný

ironie a humoru. Známé jsou jeho instalace taxidermických koní zavěšených 

pod stropem galerie, policejní strážníci otočení vzhůru nohama, nákupní vozík 

XXXL, dětské sochy oběšené na stromě, či zmenšený Adolf  Hitler v póze 

klečícího prosebníka [22].

m tvrdí, 

mou 

 

19

               

 [22,23] 

V roce 1999 vytvoři ativní sochu La Nona Ora [23], tedy  

ě deváté“, která se do širšího povědomí veřejnosti dostala díky 

ní 

ného 

í 

---- 

 l provok

„V hodin

benátskému Biennale 2001 a díky skandálům, které provázely její vystave

v polské Varšavě téhož roku. Jedná se o sochu papeže Jana Pavla II. sraže

k zemi ohromným meteoritem. Instalaci doplňuje červený koberec pokrývajíc

vždy celou podlahu místnosti v níž je socha vystavována. Cattelan zde chtěl 

vyjádřit každodenní kolizi náboženství s rouháním a uvádí příklad člověka, 

---------------------------------------------------------------------------------------------
19 http://www.designboom.com/eng/interview/cattelan.html 
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který ráno vstane, modlí se a myslí na metafyzické pravdy, dvě minuty na to 

ak v autě cestou do práce kleje a nadává.20 

erino. Vystudoval umění na 

Comp

 

osti 

ihuje 

 
1                           

vš

Umělcem, který rozhodně v této sekci nesmí chybět, je mladý Španěl 

narozený v Madridu roku 1975 – Eugenio M

lutense University of  Madrid. Hlavní inspirací je mu svět masmedií 

přetvořený v novou ikonografii charakteristickou svým břitkým humorem 

a ironií. Jeho sochy a kresby reflektují nejzávažnější problémy naší společn

jako: válka, neúcta, vykořisťování, či náboženský fanatismus. Za použití 

populárních figur ze světa politiky, či zábavního průmyslu, jakými jsou: Homer 

Simpson, Bin Ládin a George Bush, nebo Dalai Lama[24], Merino vyzdv

paradoxy světa masmedií ve střetu se všední realitou. Jednou z Merinových 

prací zastupujících jeho tradiční téma, amerického konzumu v kontrastu se 

zeměmi Třetího světa, je Africa Bart (2005). Postavička Barta Simpsona je 

transformována do vyzáblého dítěte stojícího před černou siluetou afrického

kontinentu se spoustou vykukujících, komiksově zpracovaných, bílých očí.2

          
[24,25] 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ww.christies.com/LotFinder/lot_details.aspx?intObjectID=2051684 20 http://w

21 http://www.swide.com/luxury-magazine/Faces/Artists/Eugenio-Merino--The-artist-to-

watch/2009/7/13 
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 V jiné ze svých prací se Merino neváhá pustit ani do kritiky umění. V 

For the Love of

díle 

 Gold [25] (2009), vytvořil sochu Damiena Hirsta v proskleném 

. 

ultiplikace 

athilde Ter Heijne, Cai Guo-Qiang, Richard Štipl 

 léty prověřené znásobování 

obrazovaného. Multiplikace není mezi hyperrealistickými umělci masově 

i autoportrétu využívá holandská umělkyně Mathilde Ter 

eijne (1969). Jejím hlavním, či prvotním, zaměřením byl video-art, díky 

němuž o 

 

---------
-love-

of-gold-huge-success 

bíle rámovaném boxu (jaké sám Hirst ve svých pracech používá), páchajícího 

sebevraždu výstřelem z revolveru. Reaguje tím na Hirstovu práci obecně a 

konkrétně pak na jeho For the Love of God (2007) – lebku posázenou diamanty

Merinova práce zde reflektuje Hirstovu snahu po dosažení co nejdražšího 

uměleckého díla a zároveň se snaží mu svým způsobem „pomoci“. Cena díla je 

přece nejvyšší až po smrti autora.22

 

 

M

M

 

Dalším z řady přístupů je i velice oblíbené, efektní a

z

využívána. Vyplývá to, mimo jiné, z technologické náročnosti již výroba jedné 

sochy zahrnuje.  

 

Multiplikac

H

 se, vlastně náhodou, dostala k hyperrealistické soše. Při natáčení svéh

filmu Mathilde (2000) a zejména filmu Suicide bomb (2000), ve kterých se 

zabývá otázkami sebevraždy a sebeobětování a v nichž je ona sama hlavní 

protagonistkou, užila autoportrétní sochu pro dosažení co nejvěrohodnějšího

filmového efektu právě při scénách vlastní smrti. Ve filmových studiích 

v Babelbergu (poblíž Berlína) k tomuto účelu vyrobili potřebnou rekvizitu 

----------------------------------------------------------------------------------------
22 http://www.trendhunter.com/trends/eugenio-merino-ironizes-damien-hirsts-art-for-the
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za použití odlitků autorčina těla. Ve filmech ji můžeme vidět padat z mostu do 

řeky, či vybouchnout jako sebevražednou atentátnici. Ter Heijne od té doby 

vytvořila mnoho instalací s výhraním užitím takto vyrobené sochy [26]. 

l Autoportrétní figury zde nemají sloužit jako autorčino alter ego, ale jako symbo

konkrétní ženy s životním příběhem. Ve svých instalacích s feministickou 

tématikou nechává sochy vyprávět (mnohdy za pomoci reproduktoru 

umístěného přímo uvnitř sochy) příběhy plné zhrzenosti, lítosti a zklamání 

konkrétních žen – kupříkladu „zapomenutých“ básnířek.23

 
[26] 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 http://www.frieze.com/issue/article/mathilde_ter_heijne/ 

 

 

 

--
23

29 

 



Nefigurální 

perrealistického sochařství spadá 

zde 

 problému s určením křehké hranice mezi 

m, co je hyperrealistické a co už není. Uvidíme-li 

 

 je vytvořena z odlitku skutečné plechovky a polepena 

de 

he 

r Warhol 

tím 

e“ 

- 
24 http://edu.warhol.org/aract_brillo.html 

Piero Gilardi, Banksy, Stefan von Essen, Andy 

Warhol 

 

Do tématu hy

samozřejmě i nefigurální stránka věci. Dochází 

ovšem k

tí

kupříkladu plechovku vytvořenou z odlišného              [27] 

materiálu a pomalovanou olejovými barvami tak, že vypadá jako skutečná, jsme

ochotni připustit že jde o hyperrealisticky ztvárněnou plechovku. Problém 

s určením nastává, pakliže

skutečnou etiketou, či pokud jde o skutečnou plechovku se skutečnou etiketou. 

Tato hranice mezi sochou, hyperrealistickou sochou, či „pouhým“ ready-ma

by zasloužila samostatnou práci. Nicméně alespoň pro ilustraci několik příkladů. 

 V polovině šedesátých let vnesl Andy Warhol (1930) svou poetiku 

spotřebního produktu do oblasti sochařství. V duchu pásové výroby najmul 

tesaře k vytvoření množství překližkových boxů stejného tvaru a velikosti jako 

krabice ze supermarketu. Poté za pomoci Gerarda Malanga a Billyho Linic

barvou a sítotiskem dotvořil design tak, aby tyto boxy byly identické 

s předlohou. Vznikly tak krabice Kellog´s corn flakes, Brillo soap pads[27], 

Mott´s apple juice, Del Monte peaches a Heinz ketchup. Hotové sochy byly 

prakticky k nerozeznání od svých kartonových protějšků. Tento soubo

poprvé představil veřejnosti v roce 1964 ve Stable Gallery New York, kterou 

rázem proměnil v nacpané obchodní skladiště. Ve své době byly tyto „krabic

velice kontroverzním počinem právě pro svoji zdánlivou jednoduchost, 

přízemnost a komerčnost.24

------------------------------------------------------------------------------------------------
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 Poněkud jiný přístup k nefigurálnímu hyperrealismu má italský so

teoretik a vizionář Piero Gi

chař, 

lardi (1942). Do širšího povědomí se dostal 

ikálně rozcházely s avantgardním 

í 

lované 

l, 

vace  

tik  

uje 

 Vivente, 

 

řírodu, 

---------------------------------------------- 
 http://www.tate.org.uk/modern/exhibitions/artepovera/gilardi.htm 

 http://www.parcoartevivente.it/ 

začátkem šedesátých let svými experimenty s neortodoxními materiály  

a sochařskými formami, které se rad

mainsteamem. Jeho nejznámějšími díly jsou série tzv. Tappeti - natura (přírodn

koberce), podlahové instalace a nástěnné reliéfy vyráběné z pečlivě mode

a následně malované polyuretanové pěny, která na sebe bere podobu ska

vegetace [29] a široké škály přírodnin. Tyto instalace sklidily značné o

u kritiky, galeristů i běžných konzumentů umění. I přes tyto úspěchy v Gilardim 

rostla desiluze z uměleckého světa. Začátkem sedmdesátých let se zcela vytratil 

ze scény. Po deset let se věnoval cestování po Itálii a psaní uměleckých kri

a esejí pro časopisy jako je například Flash Art. Na výtvarné scéně se jako 

umělec objevuje až v roce 1983 s novými sériemi přírodních koberců [28]  

a retrospektivními výstavami.25 Svůj zájem však rozšiřuje o Bioart, či jak on 

nazývá „živé umění“. 

V posledních letech se věn

projektu Parko Arte

neboli Park Živého Umění –

místo o rozloze šesti akrů v srdci 

italského Turína sloužící jako 

experimentální centrum 

propojující umění, vědu, p

biotechnologie a ekologii.26              [28] 

 

 

 

---------------------------------------------------
25

26
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       [29] 

 

 

 

2/ PR MYSLOVÉ PŘESAHY HYPERREALISTICKÉ SOCHY 

yperrealistické sochařsví je úzce propojeno s nejrůznějšími průmyslovými 

dvětvími. Je jisté, že jedno bez druhého by nemohlo existovat, minimálně ne na 

oučasné kvalitativní úrovni. Bez chemického průmyslu by Duane Hanson 

ze sádry, 

 by 

ešlo 

 

 

Ů

H

o

s

namísto odlévání do kompozitu polyesteru odléval své figury nejspíše 

Ron Mueck by jen těžko zasazoval do sochy vlasy svého otce a animatronika

své mechanismy balila asi jedině do textilu. Podobně, následující kapitoly 

objasní, že by se množství výsledných průmyslových produktů jen těžko ob

bez tohoto typu sochařství. 
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Filmový průmysl 

 

V úzkém sepětí s hyperrealistickým sochařstvím se pohybuje filmový průmysl. 

oto průmyslové odvětví může za mnoho pozitivních změn, nejen v tomto 

Samotné sochařství nikdy nedisponovalo potřebnými 

rostředky pro vývoj speciálních materiálů a technologií. Filmový průmysl 

ny  

 

ého trikového 

86-

mi filmy The 

ost World (1925) a King Kong [30] (1933) 

T

sochařském oboru. 

p

těmito prostředky naopak disponuje, a tak se stal mimořádným inkubátorem 

mnoha hyperrealistických sochařů, jako například Ron Mueck, či Evan Pen

a některým umělcům dopomohl k jejich sochám výrobou na zakázku,  

např. Mathilde Ter Heine. 

 Při tvorbě speciálních filmových efektů se využívá několik disciplín na

hyperrealistickém základě. 

 

 Průkopníkem světov

filmu (s přihlédnutím k tématu) byl 

Američan Willis Harold O´ Brien (18

1962) známý především svý

L

ve kterých užil kombinaci hraného filmu 

a animace hypperealisticky pojatých

          [30] 

 Režisér, scénárista a producent Friedrich Christian Lang (1890-197

byl jedním z pr

 loutek.  

6) 

vních kdo při práci používal takzvaný Miniatur Efekt

                 

 

v y um žňují filmařům 

dosáhnout realistických scenérií při minimálních nákladech. Krásným příkladem 

 

 kombinaci s jinými filmovými efekty. Miniaturní model o

užití je Langův film Metropolis [31] (1927), ve kterém se mu podařilo, za 

pomocí miniatur, vytvořit prostředí utopického města. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
27 http://wikipedia.infostar.cz/s/sp/special_effect.html 
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            [31] 

Příkladem vrcholného užití je film Stanleyho K

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ubricka (1928-1999)  

[3 i 

počítačovými animacemi daří jen těžko překonat. 

2001: Vesmírná Odysea (1968), ve kterém použil modely vesmírných modulů 

2] a lodí. V tomto filmu docílil tak realistického efektu, že se jej s novým

 

 

 
             [32] 
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Dalším trikovým efektem je disciplína 

Protetického make-upu. Vyvinul se z klasického 

 

části. Tato se na odlitek namodelovává 

nejčastěji ze sochařské či designerské hlíny, opět 

se na ni vyrobí forma a následně se odlije do 

materiálu. Protetickým materiálem může být latex, 

želatina, silikon, či jiné podobné materiály. 

Hotová protéza se poté citlivě napigmentuje              [33] 

 a přilepí na dané místo na těle herce. Případné spoje se musí zalíčit. Takto 

vyrobené protézy umožňují herci například rázem zestárnout o sedmdesát let 

[33], proměnit se ve zvíře, fantaskní stvoření, nebo oživlou mrtvolu. 

 

 v užití metody aplikovaných protéz vyrobených z latexu je 

na filmový make-up Dick Smith (1922). Jeho hlavním 

přínosem je vývoj masky z malých proteti

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
28 http://www.dicksmithmake-up.com/ 

uměleckého make-upu, využívá ovšem už na míru

vyrobených plastických částí. Výroba spočívá ve 

zhotovení odlitků částí těla (často obličeje), 

sloužících jako základ pro modelování vlastní 

protetické 

 Mistrem

americký specialista 

ckých částí, oproti do té doby 

používaným celoobličejovým maskám. Takto vyrobená protéza umožňuje herci 

širokou škálu výrazů obličeje. Smithova technika se dodnes u filmu těší 

nejčastějšímu využití. Asi každý zná některý z filmů na nichž se Dick Smith 

jako maskér podílel [34]. Patří mezi ně Malý Velký Muž (1969), Kmotr (1971), 

Vymítač Ďábla (1973), či film Amadeus (1983).28 
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[34] 

 

 

 Vrcholnou trikovou disciplínou je filmová animatronika

 

 

. Používá se ve 

scénách, kde není možné použít skutečného herce, nebo filmová postava nemá 

lidské tělesné proporce (fantaskní stvoření z jiné planety, prehistorická 

zvířata[35], démoni atp.). Animatronická loutka je tvořena kostrou umožňující 

základní pohyby, mechanismy nahrazujícími svalstvo a je potažena latexovou, či 

silikonovou „kůží“. Nejjednodušší animatronické loutky umožňují jen základní 

pohyby částí těla, jako otočení hlavy, či otevírání úst, podobně jako je tomu 

například u klasického orloje. Složitější, potom umožňují pohyb rozehrávat do 

nejmenších detailů. Taková loutka dokáže napodobit mrkání očí, grimasy a 

výrazy obličeje, které jsou na filmovém plátně k nerozeznání od živé předlohy.  
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[35] 

Propojením mezi protetickým make-upem a animatronikou jsou 

matronické masky

 

ani . V takovém případě se na dané části hercova těla nasadí 

maska doslova nacpaná nejrůznějšími mechanismy a kabely[36]. Animatronické 

mechanismy se ovládají mnoha způsoby. Mezi nejpoužívanější patří pákový 

systém, který za pomocí lanek (podobně jako brzdy u bicyklu) ovládá jednotlivé 

části, nebo systém dálkového ovládání – loutka se ovládá vysílačkou podobně 

jako RC modely: letadélka, lodě, auta atd..  

Filmové protetice a animatronice se věnuje velké množství autorů a není 

možné je v této práci všechny obsáhnout. Někteří však vynikají spolupracemi na 

velice známých a minimálně, co se efektů týče, velice povedených filmech.  

 

Jedním z nich byl americký specialista na filmové efekty a masky a 

režisér v jedné osobě Stan Winston narozený v roce 1946 v Arlingtonu, 

37 

 



Virginii. Dostudoval malbu a sochu na University of Virginia v roce 1968, rok 

na to se přestěhoval do Hollywoodu s vidinou kariéry herce. Po nekonečném 

čekání na svoji roli se dal do učení na uměleckého maskéra ve Studiích Walta 

Disneyho. V roce 1972 Winston založil svou vlastní firmu Stan Winston Studio. 

Prvního výrazného úspěchu dosáhl až ve spolupráci s režisérem Jamesem 

Cameronem při tvorbě filmu Terminátor (1984). Film se stal hitem a to i díky 

schopnosti přivést titulního vražedného robota k životu. To vedlo k další 

spolupráci s tímto režisérem, tentokrát na filmu Vetřelec (1986), pro který byl 

Stan Winston odměněn soškou Oscara, za nejlepší vizuální efekty. Této pocty se 

mu ostatně dostalo i později za film Terminátor II (1990) a Spielbergův Jurský 

Park [35] (1993). Kromě těchto oceněných filmů se podílel na řadě jiných, dnes 

už klasických, filmových děl: Batman se vrací (1992), Titanic (1997), či 

A.I.Umělá inteligence (2001). Stan Winston zemřel 15.června 2008 na rakovinu 

ve věku 62 let.29  

 

 

 

 

      [3 ] 

------- ------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

-----------------------------------------------------------------------------------
28 http://www.stanwinston.com/home2.html 
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S filmovým průmyslem je úzce spojena výroba latexových masek, hojně 

používaných zejména v anglo-amerických zemích při svátku zvaném 

Halloween, ale i při nejrůznějších jiných akcích. Toto odvětví vychází 

z filmového protetického make-upu, zaměřuje se však na sériovou výrobu, a tak 

dosahuje mnohem méně realistických výsledků. Z pravidla jde o celoobličejové 

latexové masky nejrůznějších příšer, či mythických stvoření, jako čerti, zombie

kostlivci atp. 

 

 

Lékařství 

K make-upové protetice má do určité míry blízko, jak název napoví, 

medicínsko-technický obor 

, 

protetika. Toto odvětví se od pradávna snaží p

takovým lidem, kteří v důsledku svých zranění přišli o část těla, nebo jim tato 

část chyběla od na

omoci 

rození. Tuto poté nahrazuje jinými materiály umožňujícími 

anému jedinci lepší, či snadnější zapojení do „zdravé“ společnosti. Průkopníky 

léka vodů je 

řím

po

To

Ně

sklen

1850.

oč

hemické a mechanické odolnosti            [37]     

d

řské protetiky byli už staří Egypťané. Užití protetiky z estetických dů

doloženo například nálezy bronzových korunek, tedy zubních náhrad, z doby 

ské říše, které rozhodně nemohly sloužit ke kousání. Dalším čistě estetickým 

činem je výroba oční náhrady [37]. První skleněné oči vznikaly v pozdní 

renesanci a byly dílem benátských sklářů. 

to umění později vzkvétalo ve Francii a 

mecku. První manufaktura na výrobu 

ěných očí vznikla v Americe okolo roku 
29 Dnes se pomalu upouští od výroby 

ních protéz ze skla a nahrazují se jinými 

materiály. Například barvený polyester má  

výhody c

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
29  http://www.artificialeye.net/history.htm 
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a nest

u zvolí. 

“ 

 vyrobí speciální silikonové lůžko, které umožňuje dokonale 

bepnout místo doteku, podobně jako gumová rukavice, to je vsazeno do 

kušebního chodidla na určitou dobu. Po odstranění veškerých nepohodlností 

rábí finální realistická zrcadlová kopie zdravé končetiny. Dnes 

že, uši, 

o 

 

udí při nasazování jako oko skleněné. Podobný vývoj zaznamenaly  

i ostatní protetické výrobky. Dnes je na pacientově vkusu, jakou protéz

Například u protézy dolní končetiny[38] může zvolit, buď „technickou

variantu (obnažené šasí), nebo „hyperrealistickou“. Ta je vyráběna  

poměrně složitým způsobem, kvůli zabezpečení co největšího pohodlí 

zákazníka. Nejdříve se musí vyrobit odlitek pacientova „pahýlu“, dle tohoto 

odlitku se pak

o

z

lůžka se vy

existují realistické protézy na nejrůznější části těla: náhradní prsty, pa

nos, oční okolí a další. Jednotlivé protetické firmy se snaží dosáhnout co největší 

realističnosti svých výrobků, ovšem jen málokteré dosahují opravdu 

přesvědčivých výsledků. Je to zřejmě dáno nároky na nosnost a odolnost danéh

materiálu a i v tomto případě finanční náročností spojenou s vývojem. Některé 

firmy se snaží tvarový handicap maskovat například nástřikem, který se 

zbarvuje přesně podle intenzity pacientova opálení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        [38] 
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Erotický průmysl 

Průmyslovým odvětvím v němž má hyperrealistické sochařství své 

neodmyslitelné místo je průmysl erotický, konkrétně výroba erotických 

pomůcek. Nálezy nejstaršího falu z leštěného kamene jsou datovány do doby 

, jak 

 

čeniny 

ré je 

 

ak 

2500 let př.n.l.. Od těch dob prošly erotické pomůcky dlouhým vývojem

technologickým, tak společenským. Velký boom nastal s vývojem plastických

hmot. V sedmdesátých letech dvacátého století začíná rozmach latexových 

erotických pomůcek. Později se začal využívat silikon, gel a nakonec slou

silikonu jako například „Love Clon“- velmi věrně napodobující lidskou 

pokožku.30 Hyperrealita erotických pomůcek je dnes jen otázkou peněz, kte

konzument ochoten utratit. Vyrábí se hyperrealistická dilda, vibrátory, ústa, či

vagíny. Některé z těchto pomůcek jsou údajně odlitky genitálů populárních 

porno-herců a hereček [39]. U vibrujících, hřejících, blikajících, či jin

mechanizovaných pomůcek se dá hovořit i o animatronice. 

 

            
   [39] 

------------------------------------------------------------------------ 
30 http://cs.wikipedia.org/  

-------------------------
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 Hyperrealismus ve větší míře užívají některé erotické panny. Vyvinuly se 

ality 

anny 

nu 

ízeny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      [40]            

 

z anatomicky hodně stylizovaných nafukovacích pannen. Vysoké kv

v tomto ohledu dosáhla texaská firma Abiss Creations. Vyrábí erotické p

zvané Real Dolls[40]. Tyto sériově vyráběné panny mají vlastní kostru 

realisticky kopírující pohyby skutečného těla, ta je zalita do tónovaného siliko

věrně napadobujícího živou pokožku. Těla obou pohlaví se vyrábějí v mnoha 

velikostech a proporcích a dají se zkombinovat s asi dvacítkou nabízených 

obličejů. Zákazník si může vybírat odstín pokožky, barvu očí, oční stíny a linky, 

barvu rtů, úpravu nehtů, barvu a typ účesu, či barvu a styl ochlupení. Nab

jsou i realistické panny série Boy Toy modifikované do komiksového vzezření. 

Hotová panna po zaplacení přijde poštou na určenou adresu.31

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
31 http://www.realdoll.com/
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 Na velice ambiciózním projektu, v tomto ohledu, pracuje americký 

inženýr Douglas Hines. Již řadu let, pod hlavičkou firmy True Companio

vyvíjí interaktivní robotickou sexuální pannu zvanou Roxxxy [41]. Tento 

„sexrobot“ je doslova napěchován nejmodernějšími technologiemi. Je řízen 

umělou inteligencí programovanou k učení potřeb majitele. Pod syntetickou kůží 

jsou dotykové senzory, kostra umožňuje imitovat základní pohyby lidské figur

kromě chůze a zabudovaná pumpa umí regulovat teplotu těla. Roxxxy, podle

autorova tvrzení, není limitována pouze sexuálním užitím, je údajně schopna 

vést rozhovor a vyjádřit svou lásku k Vám. Slovník robota přitom může být  

doplňován bezdrátovým připojením

n, 

y, 

 

ách. Roxxxy má, 

romě otevíracích č , propagované 

akci na dotek a konverzaci chybí jakákoliv přesvědčivost a hyperrealita 

pracování těla pokulhává za Real Dolls. 

32. Ačkoliv Douglas Hines nenechá na svůj  

výtvor dopustit, je zřejmé, že je tato technologie teprve v plenk

k elistí, úplnou absenci mimických výrazů

re

z

 

 
                    [41] 

.com/ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
32 http://www.truecompanion
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Robotika 

O robotické ženy, takzavané „Femboty“ se pokoušejí i jiní tvůrci. Jejich výtv

však nemají sloužit k sexuálnímu uspokojení. 

 

 Již zmíněné Roxxxy se svými funkcemi do určité míry podobá „robožena“ 

Aiko [42]. Projekt odstartoval v roce 2007. Jeho autorem je Kanaďan 

japonského původu Le Trang, který našel inspiraci v poetice japonského anim

Aiko má mechanizovanou hlavu a horní 

končetiny. Pozornost autor věnoval jejím 

ory 

e. 

ívá 

 dotykových senzorech umístěných po těle 

(od pasu nahoru). Reakce jsou však opačné, 

což při jedné prezentaci autor demonstroval 

stiskem ňadra – Aiko jej vyplísnila a 

odehnala pohybem ruky.33                                  [42] 
 

 Na realitičnost vizáže a projevu se naopak soustřeďuje japonská firma 

Kokoro Dreams, která se veřejnosti poprvé představila v roce 2003 

na mezinárodní výstavě robotů v Tokiu. Šlo o první verzi humanoidního robota 

schopného řeči a napodobení mimiky a dechu. Jeho tvář představovala 

průměrnou ženu japonské provenience. Následovný typ fembota Repliee Q1  

už pomáhal směřovat návštěvníky Expa 2005 v japonské Aichi, na různá místa  

 měla též pomyslnou sestru Repliee R1 modelovanou   

l 

kognitivním schopnostem, reakcím na okolí a 

komunikaci. Menší důraz už klade na 

hyperrealitu projevu. Je velice strnulá, její 

mimika se omezuje na menší pootevírání úst 

a pohyblivé oči. Podobnost s Roxxxy spoč

v

a události. Repliee Q1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
33 http://www.projectaiko.com/about.htm
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do podoby pětileté japonské dívky. Od té doby firma vyprodukovala modely 

DER, DER 2[43], DER 3 a v roce 2009 také Sáru. Sára je schopná učení, 

oměrně plynulé komunikace, zpěvu a má doposud nejrealističtějších gest.34 

robota.  

p

Ačkoliv roboti firmy Kokoro Dreams neumějí chodit, ve své třídě hravě porážejí 

konkurenci po celém světě – korejskou EveR-2, nebo čínského Meinü 

 

 

 
                             [43] 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
34 http://www.kokoro-dreams.co.jp 
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 Fembotem s nejrealističtějšími pohyby, včetně chůze, je japonská  

ici 

ý 

ouze obličej a ruce. HRP-4C se naposledy představila na tokijském Digital 

ontent Expu v roce 2010 jako zpěvačka a tanečnice.35

 
 

HRP-4C [44] vyrobena tamním National Intitut of Advanced Industrial 

Science and Technology. Proporce jejího mechanického těla, dle tvůrců, 

odpovídá průměru japonské tělesné databáze z let 1997 – 1998. Nicméně krit

tvrdí, že má příliš velké ruce. Tvůrci u ní upřednostnili realistický pohyb 

(přesvědčivá chůze a tanec), před hyperrealitou povrchu. Má doposud realistick

p

C

        
 [44] 

 

 

4C 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
35 http://en.wikipedia.org/wiki/HRP-
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 Dosud nejrealističtější obličeje robotů, 

ženských i mužských, vytváří od roku 2003 firma 

Hanson´s Robotics. Její zakladatel David Hanson  

ve své osobě spojuje umění, filmové technologie 

a robotiku. V roce 1996 ukončil studium na vysoké 

škole designu v americkém Rhode Islandu,  

kde konstruoval první umělecké roboty.                         [45] 

Později pracoval jako sochař a konzultant ve Studiích Walta Disneyho a roku 

007 získal titul Ph.D. v oboru estetických studií na University of Texas  

t Dallas.36 David Hanson je takřka výhradním tvůrcem robotického portrétu 

[45]. Ve své práci užívá kvalitního sochařství, technologií filmového průmyslu  

a vývoj umělé inteligence. Jeho hlavy dosahují 

v robotice největší exprese a nejširší spektrum 

výrazů. Známá je práce Albert Hubo [46] (2005), 

kterou vyrobil ve spolupráci s korejskými vědci 

pracujícími na projektu Hubo. Vznikl tak portrét 

Alberta Einsteina včleněný do těla korejského 

chodícího robota.37 David Hanson, i přes 

dokonalost svých robotů, v současné době řeší 

problém, pro který se vžil termín „Zlověstné 

údolí“. V podstatě jde o to, že tvář reagující na 

počítačové bázi vypadá téměř jako živá. Ale jen 

téměř, což lidským pozorovatelům nahání děs,           [46] 

hrůzu a odpor. Je to způsobeno naší velkou citlivostí k vnímání nepatrných 

í v lidském obličeji. Hanson však spolupracuje s množstvím výzkumníků 

o celém světě, aby problém vyřešil. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
36

2

a

nuanc

p

--
 http://davidhanson.smugmug.com/ 

37 http://hansonrobotics.wordpress.com 
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Výroba hraček 

Hyperrealistické sochařství se do jisté míry objevu

hračky nefigurálního charakteru patří zejména změn

j

šené kopie automobilů, 

u většinou sběratelskými 

né předměty“ imitující 

álními hračkami se objevují 

ch sportovců.  

e i ve výrobě hraček. Mezi 

vláčků, jeřábů a jiné techniky. Takovéto hračky jso

kousky. Specifickou skupinou jsou takzvané „žertov

například exkrementy, či zvratky. Mezi figur

nejrůznější ztvárnění zvířat, dinosaurů, vojáků, nebo oblíbený

 

Specifickou skupinu tvoří i panenky. Jako zobrazení lidské bytosti provází 

starší dochovaná panenka, která 

 Me

vaný pro výrobu panenek. 

řeva a připomínaly spíše 

tí už měly skleněné oči, 

é používají i dnešní 

átku století devatenáctého přichází 

u 1850 se začínají ve Francii 

ného porcelánu. Na americkém 

anenky celuloidové, které se 

obu používá nejčastěji vinyl. 

očínaje sériově 

-------------------------------------
riepanenek.htm 

člověka od pradávna. Jejich původní význam byl mysticko-kultovní a sloužil 

k náboženským obřadům. Jejich většinou hliněná, či kostěná torza se nacházejí 

v archeologických muzeích po celém světě. Nej

byla pravděpodobně dětskou hračkou, pochází z

z alabastru. V průběhu staletí se měnil materiál uží

Kolem roku 1400 byly panenky vyřezávány ze d

kolorovanou kuželku. Počátkem osmnáctého stole

paruky z pravých vlasů (což jsou techniky, kter

hyperrealisté) a dokonalejší řezbu. Na zač

z Německa panenky s voskovou hlavou a od rok

vyrábět panenky bisquitové, tedy z neglazova

kontinentu se v roce 1870 začínají vyrábět též p

později rozšířily do celého světa. Dnes se pro výr

V současné době jsou na trhu nejrůznější možné panenky, p

zopotámie a byla vyrobena 

vyráběnými a konče sběratelskými kousky vysoké kvality.38 

 

 

 

------------------------------------------------------------
38 http://www.muzeumhracek.wz.cz/histo

48 

 



V rámci tvorby realistických panenek se v Americe na začátku 

devadesátých let minulého století zrodil fenomén Rebornu, či Rebornové 

panenky[47]. Za zrodem této „panenkářské“ disciplíny stála touha některých

tvůrců po dosažení větší realističnosti. Začali tedy upravovat vinylové panen

které již byly na trhu. Díky množství nadšenců propojených internetem zača

vznikat specifické postupy úprav známé pod pojmem „rebornování“. Pozd

přibyly i první speciálně vytvořené vinylové panenky a zrodil se Reborn jaký

 

ky, 

ly 

ěji 

 se 

platňuje dodnes. Je to v podstatě úsilí vyrobit co nejrealističtější model -

panen

lo 

  

           

u

ku lidského dítěte, zpracovanou do nejmenšího detailu. V roce 2002 se 

prodala na aukčním serveru E-Bay první rebornová panenka. Roku 2005 vznik

mezinárodní sdružení rebornových výtvarníků, známé pod zkratkou IRDA, a 

mající ambice dohlížet, normovat a kontrolovat tento výtvarný projev a průmysl 

s ním spojený. Pak už netrvalo dlouho a fenomén, opět díky internetu, 

přicestoval na evropskýkontinent. Dnes už známe rebornisty po celém světě.39

 

 
           [47] 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
39 http://www.panenka.spideyx.net/wordpress/?p=858 
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Nejrozšířenějším způsobem výroby rebornových miminek je zh

ze sériově vyráběných vinylových částí tělíčka, tzv. kitů [48]. Jednotlivé k

dají objednat v některém ze specializovaných obchodů. Další postup spočívá 

v podstatě v detailním dobarvování kitů speciálními barvami, zasazení 

akrylových, či skleněných očí, napichování (tvz. rooting) vlásků, mohérových 

nebo skutečných, nalepení řas, zkompletování kloubového tělíčka a obléknutí.

Specializované internetové obchody zajišťují nepřeberné množství rebornových 

kitů a veškeré potřeby a materiály pro takovou výrobu, včetně soplíků a sl

k doplnění věrohodnosti výrazu. K dostání je i celá výbavička „dítěte“.40 Díky

tomuto servisu se s hyperrealistickým sochařstvím seznamuje čím dál více 

„tatínků“, nebo spíše „maminek“ po celém světě. 

 

 

             

otovování 

ity se 

 

ziček 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

           [48] 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
40 http://joomla.panenkypromaminky.cz/ 
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3/SOC

ty však 

lu 

a do 

ikového filmu

HAŘSKÝ HYPERREALISMUS V ČECHÁCH 

Na našem území sochařský hyperrealismus v pravém slova smyslu nemá 

prakticky žádnou tradici. V dobách totality a tedy i převládajícího 

socialistického realismu vznikalo sice mnoho velice realistických soch, 

ale nikdy nepřekročily hranici směrem k hyperrealismu. 

 

Za českého průkopníka se v určitém smyslu dá označit režisér, loutkař, 

výtvarník, animátor a reklamní grafik Karel Zeman (1910-1989), v jehož 

filmech se často objevovaly hyperrealisticky pojaté artefakty, sloužící však úče

filmového efektu. Za první užití takových „rekvizit“ se dá označit film Cest

pravěku [49] (1955),41 průkopnické dílo českého tr  vůbec, kde byli 

na svou dobu mistrně ztvárněni pravěcí živo ichové.   
 

            

č

             

                 [49] 

e filmových studiích Barrandov vznikaly průběžně další hyperrealistické 

artefakty pro potřeby trikového filmu. Z těchto bych rád vyzdvihl postavičky 

Pana u (poprvé 1965), vyráběné složitou a velice zdlouhavou technikou 

ování z původního odlitku obličeje herce Otty Šimánka. 

V

Ta

postupného zmenš

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
41 http://www.csfd.cz/ 
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Nové možnosti se českým autorům naskytly až po Sametové revoluci 

 

nechat jen 

.  

je projekt Muzea voskových figurín

roku 1989. S otevřením se západnímu světu se na český trh dostávají nové

materiály, o nichž si do té doby mohl normální smrtelník – sochař, 

zdát. Ovšem hyperrealistická socha zůstává i nadále velice okrajovou záležitostí

Záchvěvem českého sochařského hyperrealismu 

. Jeho duchovním 

otcem

Cesta k vytvoření takového muzea nebyla ničím              [50] 

jednoduchým, už proto, že jsou výrobní technologie obecně přísně střeženým 

tajemstvím. Kočík tedy sestavil tým, který manufakturním způsobem sochy 

vyráběl. O vymodelování realistické podoby se starali sochaři: Zdeněk Preclík, 

Tomáš Vejdovský, Radim Hanke a Radomír Šutera. Portrétní bustu poté 

převedli do sádry na kterou vytořili lukoprenovou formu, do té byl posléze nalit 

vosk. Odhalením tajemství vhodného vosku a jeho správného namíchání byl 

pověřen Jaroslav Jelínek. Těla soch (nejspíše z polyesterové pryskyřice) 

vyrábě a Rastislav Vajdák. Sochy se poté zkompletovaly 

a oblé vu, líčení tváře, zasazení očí, přidělání řas a vlasů, obočí a 

občas 

m 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 a majitelem v jedné osobě je podnikatel 

Zdeněk Kočík. Dle vzoru britského Muzea 

voskových figurín Madame Tussaund a mnoha dalších 

po celém světě, pan Kočík v březnu roku 1997, za 

účasti politických i kulturních osobností, otevřel své 

vlastní pražské muzeum věnované české historii [50]. 

li Radomír Šutera st. 

kly. Finální úpra

i zubů, měl na starosti umělecký maskér Zdeněk Klika.42  Díky velkému 

zájmu jak domácích, tak i zahraničních návštěvníků se počet těchto muzeí čase

rozrostl o Voskové Muzeum Karlštejn, Český Krumlov a Muzeum Tortury 

tamtéž. 

--
42http://www.czechpress.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1429&catid=1

1:reporta&Itemid=4 
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Ironií je, že zřejmě jediný český, téměř výhradně hyperrealistický, soch

Richard Štipl (1968) emigroval s rodiči do Kanady v roce 1979, tedy ve sv

jedenácti letech. Štipl dostudoval Ontario College of Art v roce 1992. V témže

roce získal i prestižní kanadskou cenu Govemor General’s Award. Zpočátku se 

ař 

ých 

 

profilo

ěji ve čtvrtinové velikosti 

ď celých figur, či jejich torz, 

masovitý obličej. Znepokojení, 

o vše vyzařují jeho 

je střídavě v Kanadě a České 

val jako malíř, avšak časem se obrátil k soše. Hlavním

sám [51,52]. Své autopotrétní sochy prezentuje nejčast

a holohlavé. Dle svého záměru pak používá, bu

nikdy však nesmí chybět charakteristický gri

odhalení, odtažitost, agónie, extáze, šílenství, či odpor, t

detailní vosková sousoší. Richard Štipl žije a pracu

republice.43 

 

 modelem mu je on 

     
[51,52] 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------
43 http://www.artbanka.cz/productdetail?

-  
pid=184 
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Kromě Štiplových prací se v českém prostředí objevuje hyperrealistická 

socha velice ojediněle u sochařů jiného zaměření.  

 

Jedna taková práce se objevila v portfoliu umělce Davida Černého 

(1967). Tento sochař orientovaný spíše na provokativnost, než estetickou krásu 

svých děl, vytvořil v roce 2005 dílo s názvem Shark [53], které ještě v témže 

roce představil na Pražském Bienále 2. Jedná se o portrétní sochu svázaného 

Saddáma Hussaina, plovoucího v tekutině uvnitř proskleného kvádru. Toto dí

paroduje známou práci Damiena Hirsta The Physical Impossibility of  Death

the Mind of Someone Living (1991), tedy skutečného žraloka „naloženého“ do 

formaldehyd

lo 

 in 

u v podobném kvádru. Tato Černého práce byla v roce 2006 pro 

svou kontroverzi hned dvakrát odstraněna z výstav, poprvé to bylo v belgickém 

Middelkerke a poté v polské Bielsko – Biale. V Belgii byla socha, v souvislosti 

s aférou karikatur proroka Mohammeda, odstraněna z obavy před případnými 

reakcemi muslimského obyvatelstva. Okolnosti cenzorského zásahu v Polsku 

jsou dodnes nejasné. 44 

 

 

 

 

 

 

 

                                  [53] 

0868814458 

 

 

 

  

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
44 http://www.facebook.com/pages/David-Cerny/5
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V díle Krištofa Kintery (1973) se objevila práce využívající 

animatronické taxidermie. Jedná se o dílo s názvem Mr. Raven - I see I see I see 

[54] (2009), figurka s havraní hlavou a pařáty namísto rukou sedící na větvi  

a kýva ně 

l 

 [54] 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------- 

jící nohama. Socha v sobě ukrývá i reproduktor, kterým multilinguál

promlouvá k divákům například na téma „čas“.45 Kintera touto prací prezentova

Českou republiku na newyorské Armory Show 2010. 

 

---------------------------------------
45 http://kristofkintera.com/pages-work/i-see-i-see-i-see/i-see-i-see-i-see-video.htm 
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 Jistou naději pro český sochařský hyperrealismus skýtá ateliér

figurativního sochařství pod vedením prof. ak. soch. Michala Gabriela na 

brněnské Fakultě výtvarných umění spadající pod VUT. Svým zaměřením na 

 

  

 technologií jako 3D 

scannery a 3D tiskárny, se jedná o jedinečné podhoubí nemající v republice 

obdoby.  Z absolventů tohoto ateliéru 

 

46 www.nivnicky-skalicky.cz/ 

detailní figurální plastiku, absencí asistentů, kteří by měli na starost formování

a následné odlévání soch (jako je tomu například na pražské AVU), rozmanitostí 

materiálů, jež se v ateliéru používají a využíváním 3D

se opravdu hyperrealistické soše věnuje 

„zatím“ jen Martin Skalický (1976). 

Skalický spolu se svým spolužákem 

z ateliéru nefigurativního sochařství 

Radkem Nivnickým (1977) založili 

firmu Nivnický – Skalický. Jejím 

hlavním zaměřením je zakázková 

výroba figurín [55] a sochařských 

dekorací, u nichž mnohdy uplatňují 

hyperrealismus vysoké kvality. Svá 

detailně pojatá, vesměs z polyesteru 

vyrobená, díla doplňují mistrnou prací 

s airbrushí, užitím paruk a skutečných 

kostýmů. 46                                                    [55] 

  

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Za zmínku stojí též absolventi ateliéru David Moješčík (1974) 

Šebánek (1976). Ve svých pracech se často pohybují na hranici hyperreali

Asi nejpřesvědčivější Moješčíkova práce je v tomto ohledu Andílek [56] (2001

socha schouleného dítěte ve tříčtvrtinové velikosti, u Šebánka je to sousoší 

a Jan 

smu. 

), 

Spejbl a Hurvínek (2006) pojaté jako sochy v životní velikosti a mající 

charakteristické znaky, jak pohádkové předlohy, tak autorova autoportrétu. 

 

 
                                 [56] 

 V posledních letech se i na našem území zabydlel fenomén Reborn a stále 

y nazývají) profesionálek i amatérek vyrábí 

y odkázány na dovoz potřebných materiálů 

aly vznikat i české obchody specializované 

jako ideální startovní můstek budoucích 

                                                                                     

více českých „maminek“ (jak se sam

svá vinylová děťátka. Zpočátku byl

z Německa, postupem času však zač

na Reborn. Tyto dnes mohou sloužit 

hyperrealistických sochařů. 
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4/ AB

de de 

Feuerman, Daniel Joseph Martinez, David Černý, David Moješčík, Andrew 
Benyei, D.L. Marian, Doo Sung Yoo, Duane Hanson, Elmgreen + Dragset, 
Eugenio Merino, Evan Penny, Firman Daniel, Gavin Turk, Geza Szollosi, 
Hannah Greely, Harma Heikens, Hyungkoo Lee , Charles Ray, Jackie K. Seo, 
Jacquet Droz, Jamie Salmon, Jan Haworth, Jan Šebánek, John De Andrea, John 
Isaacs, Jon Beinart, Joseph Seigenthaler, Judy Fox, Kate Clark, Kristian 
Burford, Laureano Gisca, Lisa Lichtenfels, Lu Zhengyuan, Marc Sijan, Mark 
Jenkins, Mark Prent, Mark Sijan, Martin Skalický, Mathilde Ter Heijne, 
Maurizio Cattelan, Michelle Bradshaw Pixiwillow, Mio I-Zawa, Mitsy 
Groenendijk, Noe Serrano, Oliver Herring, Paolo Schmidlin, Patricia Piccinini, 

tano Adi, Piero Gilardi, Prune Nourry, Rigoberto 
orres, Richard Štipl

Revenga, Dominik McGill, Edward Lipski, Eric 
Geza Szollosi, Gordon Wilding, Hermann Plocquet, 

uma Mulji, Charles Avery, Idiots, Joachim Schönfeldt, John Ahearn, Kate 
lark, Krištof Kintera, Les Deux Garcons, Liam Gillick, Lisa Black, Maurizio 
attelan , Maximilian’s Pet Shop, Nanci Graves, Nina Katchadourian, Polly 

gan, Xiao Yu 

ECEDNÍ SEZNAM HYPERREALISTICKÝCH SOCHAŘŮ 

Toto je kompletní seznam autorů s hyperrealistickými výstupy z mé vlastí 
databáze. Seznam nezahrnuje průmyslové autory ani rebornisty. 

 

Adam Beane, Adam Brandejs, Allen Jones, Andy Warhol, Banksi, Berlin
Bruyckere, Bratři Chapmanové, Bryan Crockett, Cai Guo-Qiang, Carole 

Paul McCarthy, Paula Gae
T , Robert Gober, Robert Graham, Ron Mueck, Sam Jinks, 
Saskia de Boer, Silvia B., Stefan von Essen, Steve Powers, Sung Myung Chun, 
Thomas Scot Kuebler, Tristan Schane, Urs Fischer,Virginie Ropars 

 

TAXIDERMIE 

Andrea Roe, Banksi, Carlos 
Klarenbeek, Firman Daniel, 
H
C
C
Mor
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5/ SEZNAM VYOBRAZENÍ 
 

 životní velikost. 
2. Duane Hanson: Man on a Bench,1997, kombinovaná technika, vinyl, životní 
velikost. 

3 cm. 
asy, 

y, 

chnika. 

18. Mio-I-Zawa: External heart, 2006, kombinovaná technika.  
19. Banksy: Village Pet Store And Charcoal Grill-Králík, 2008, kombinovaná 
technika. 

illick: The Future Acts Differently, 2009, detail instalace, kombinovaná 

, 

26. Mathilde Ter Heijne: Lidská obět (detail), 2000, figuríny v živ. velikosti, oblečení. 
27. Andy Warhol: Brillo soap pads,1964, kolorovaná překližka 
28. Piero Gilardi: Greto autunnale, 2009, polyuretanová pěna, 70 x 70 x 20 cm 
29. Piero Gilardi: Foresta di bambù, 2004, polyuretanová pěna 

1/ PŘÍSTUPY HYPERREALISTICKÉHO SOCHAŘSTVÍ 
1. Duane Hanson: Tourists II, 1988, kombinovaná technika, laminát,

3. Ron Mueck:  Dvě ženy, 2005,  kombinovaná technika. 
4. Ron Mueck: Velké dítě, 1996, silikon, polyuretan, dřevo, syntetické vlasy 
5. Evan Penny: Self (detail), 2008, silikon, pigment, vlasy, hliník, 117 x 59 x 5
6. Evan Penny: Panagiota: Konverzace #2, Variace #1 , 2008, silicon, pigment, vl
hliník, 274 x 71 x 15 cm.  
7.Patricia Piccinini: The Young Familly, 2002-2003, silikon, akrylát, lidské vlas
kůže, 80 x 150x110 cm. 
8. Bratři Chapmanové: Zygotická akcelerace, biogenetický desublimovaný libidinální 
model, 1995, kombinovaná technika, 150 x 180x140 cm. 
9. Bratři Chapmanové: Great Deeds! Against the Dead, 1994, kombinovaná te
10. Francisco Goya: Great Deeds! Against the Dead, 1810-20, grafika. 
11. Saskia de Boer: Mona Lisa, kombinovaná technika. 
12. Carlos Revenga: Metrosexual, kombinovaná technika.  
13. Carlos Revenga: Carnet por puntos, kombinovaná technika. 
14. Idiots: Ophelia, 2005, vycpaný lev, keramika, sklo, 235 x 80 x 80 cm. 
15. Idiots: Jewelery, 2003, kombinovaná technika. 
16. Daniel Joseph Martinez: The Fully Enlightened Earth Radiates Disaster 
Triumphant, 2006, kombinovaná technika, životní velikost. 
17. Mio-I-Zawa:  Mechanical Tumor, 2008, kombinovaná technika.   

20. Liam G
technika. 
21. Liam Gillick: The Future Acts Differently, 2009, celkový pohled na instalaci 
v německém pavilonu, kombinovaná technika 
22. Maurizio Cattelan: Him, 2001, kombinovaná technika 
23. Maurizio Cattelan: La Nona Ora, 1999, kombinovaná technika 
24. Eugenio Merino: Acorralado, 2008, silikon, lidské vlasy, polyester, šaty, zbraň. 
25. Eugenio Merino: For the Love of Gold, 2009, silikon, lidské vlasy, polyester, šaty
skříň.  
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2/ PRŮMYSLOVÉ PŘESAHY HYPERREALISTICKÉ SOCHY 
30. Willis Harold O´Brien: King Kong, 1933, záběr z filmu 

ilmu 

mith: ukázky filmové protetiky z oficiálních stránek Dicka Smithe 

ození Adama Dextera, v-27cm 

y, foto s autorem, životní velikost 

 
3/SOC

alba, 

d Štipl: Bloc Sabbath, 2005,Pigmentovaný vosk, pryskyřice, olejová malba, 

Černý: Shark, 2005, kov, voda, laminat, 190 x 90x 270 cm 

minát, sintet barva, vlasy, 

 
 
 
 
 
 

31. Friedrich Christian Lang: Metropolis, 1927, záběr z f
32. Stanley Kubrick: 2001: Vesmírná Odysea, 1968, záběr z filmu 
33. Dick Smith: The Hunger 1982 David Bovie jako 90.ti letý 
34. Dick S
35. Steven Spielberg: Jurský Park,1993, plakát k filmu 
36. John McTiernan: Predátor,1987, práce na animatronické masce 
37. Skleněná oční náhrada, životní velikost 
38. Protéza dolní končetiny, životní velikost 
39. Dildo Colt, odlitek přir
40. Abiss Creations: Real Doll – Rui, face: 14, body: 2, životní velikost 
41. Douglas Hines: Roxxx
42. Le Trang: Aiko, životní velikost 
43. Kokoro Dreams: DER2, životní velikost 
44. National Intitut of Advanced Industrial Science and Technology: HRP-4C, životní 
velikost 
45. David Hanson: PKD android, životní velikost 
46. David Hanson: Albert Hubo, 2005 
47. Naomi Johnson: Hannah, životní velikost 
48. Ukázka rebornových kitů a pracovního prostředí 

HAŘSKÝ HYPERREALISMUS V ČECHÁCH 

49. Karel Zeman: Cesta do pravěku, 1956, záběr z filmu 
50. Muzeum voskových figirím Karštejn, Karel IV, životní velikost 
51. Richard Štipl: Bloc Sabbath 2005, Pigmentovaný vosk, pryskyřice, olejová m
nalezené objekty a kov, 19.5" x 7.5" x 6"inches   
52. Richar
nalezené objekty a kov, 19.5" x 7.5" x 6"inches   
53. David 
54. Krištof Kintera, Mr. Raven - I see I see I see, 2009, kombinovaná technika, 
machanický a akustický objekt 
55. Martin Skalický a Radek Nivnický: Bez názvu, 2007, la
výška 150 cm 
56. David Moješčík: Andílek 1, 2001, polyester, 57x22x25cm 
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