
zeiména na stÍední umě|eckopr mys|oalé
sk|ážské ško|e v Že|ezném Brodě. Avšak
vysokoško|ská sÍudia v ate|iéru proíesora
Slanis|ava Libenského na Vysoké ško|e
umě|eckopr mys|ové v Praze v |elech
1970_1976 pŤinesla impuIsy pro umě-
|eckf názor. NechÍě|o se jí iít vyš|apa-
nf mi cesličkami historickfch sIohú, ani
opakovat mÓdní povrchní vkus suché ra-
cioná|ní íormy. Hleda|a svrij v|astní v,|raz,
chtě|a nalézal sama sebe. Za cenu ohrom-
né diiny ve sk|árnách a v ateliéru. Nic
si neu|ehčova|a. A taková je dodnes.

Ve druhé po|ovině sedmdesátfch |eÍ
vstupova|a do umě|eckého živofa' Patií
k těm šťasÍnfm Ívrircrim. kteňí záhy pže-
kroči|i práh Íradičního sk|áŤského iemes|a
směrem k voInému skláňskému vf tvar.
nictví. Diviíky jejích vf stav v Českosloven-
sku, ve Francii, v Holandsku, v USA
a v da|ších zemích íascinuje sochaŤská kva.
Iita Íigurá|ní p|astiky Blanky Adensamové.

sKLÁŘsKÉ UMĚNÍ
BLANKY ADENsAMovÉ

k|áiské Ťemes|o je spolehlivÝm vÝ-
chodiskem lvorby Blanky Adensa-
mové. Seznámi|a se s jeho principy

Každé dí|o vyr sÍá z určité myš|enkové
koncepce. Aulorka se nikdy neomezuie
na pouhé aranžování materiá|u. Poctivě
mode|uie už v h|íně budoucí formu a uŽ
ve hlíně vidí pr h|ednf tvar. Jako sk|áŤ-
ka myslí Ve skleněném maleriá|u. Ji-
nak tomu ani bft nemrjže. Avšak Íorma
Íigurá|ní pIastiky se musí vymodeIovat.
l to je lvorba čistě autorská, auientická.
Je v ní aulorskf postoj. "Hlavním tématem
mé lvorby se sta|y Iidské h|avy, na kterfch
již pracuji od roku 1974. Setrvávám právě
u nich, prolože h|avu považuji za nejvf-
stižnější symbo| pro vyjádiení všech po-
|oh myš|ení, h|avu pok|ádám za nejdoko-
nalejší symbol Iidské exisience, celého
byÍi na ÍéÍo p|anetě, našich vzlahrj k ves-
míru . . ',,. iíká dosIova autorka. Její íi-
gurá|ní p|astiky vznikají z íoukaného sk1a,
jlou modelované. zpracovávané za siude-
na, jsou maIované, čas|o kombinované
s pískováním, broušením, rytinou, klerá
má krásnou kresbu pInou poezie' Za-
chovává v podsÍatě kuIovitf tvar hIa-
vy, dodržuje pŤísné proporce, v hIavě
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cí|í r zné cilové záchvěvy - 76d65t, 5mu-
|ek, lásku. Z estetického h|ediska jsou Ío
h|avy-symbo|y, které nesou zástupné vf-
znamy-znaky, vztahující se k jinfm zna-
krim, napžíkIad jazykovfm, obraznf m,
k piedmětrim. ke znakovfm situacím. Sk|o
inspirovaIo autorku k hledání prr)hledri,

72 a Proto vkládá dovniti skIeněné p|astiky
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ještě da|ší sk|enéné tvary, napiík|ad pií-
rodní motivy atd' Umí vyjádžit jednotu
mikrosvěÍa a makrosvěta sk|eněnfch tva-
r ' Symbo|izu|e tak Iednotu Vesmíru v je-
diné sk|eněné plastice.

Symbo|ické pojeÍí formy zachovávající
konturu Iidské h|avy ji spojuje s moderním
sochais|vím, zejména s imaginaÍivním

proudem snové inspirace. A|e sk|eněná
plastika je jiná, nedá se srovnávat s ostal-
ními maleriá|y používanfmi v sochaŤství.
Symbo| hlavy Blanky Adensamové zauia|
rrjzné ku|lurní okruhy. ZakoieniI doma,
a|e je vyh|edávanf i v Japonsku, zaujal
diváky ve Francii i za oceánem. To svědčí
o hIubokém humanislickém obsahu těchto
skIeněnfch pIastik. Rovněž v taveném
sk|e _ kiišťá|ovém i barevném - vytváÍí
B|anka Adensamová pIastiku s něžnou
mode|ací a potkáváme v jednot|ivfch dí.
Iech velmi časlo symbo|y letu, pžírodních
íorem. PŤirozenost materiálu. piirozenos|
měžíika a rozvilá krása lvarri se stávají
hodnolou nejen osobní, ale pžedevším
našeho sk|áÍského vftvarnicÍví. Pňinášejí
nejen krásu maleriá|u, ale i duchovní
hodnoty. Jsou oslavou myš|ení a citu.

B|anka Adensamová myslí i na užitkové
sk|o. Je|í dÓzy a sk|enice mají nejen tva.
rovou jednotu, a|e i ku|livovanou Íormu,
osobitf v,|raz, jímž umělec z|idšťuje v nej.
vyšší míie užitkovf piedmět. Soupravy
BIanky Adensamové jsou čiré, Íunkční
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a prak|ické, mohou se doce|a dobie sk|á-
dat i jednotIivě s|oužiÍ _ n5 5t9|g, všude
v životním pros|iedí. kde je č|ověk po-
tžebu|e. Každf tvar užiikového sk|a v|asÍ-
ně začíná kresbou budoucí Íormy. To bfvá
vfchozí píedslava auiora o věci. B|anka
nakresli|a nespočet užitkovfch tvarrj. A|e
vedIe |oho i ráda kres|í voIné piedstavy.
Tiskne svou graÍiku, k|erá také piináší
svědecÍví o umě|eckém cí|ění. Není Ío
tedy jen sk|eněnf svět' By| by ma|f' oÍví-
rá se svělu i tvťrrci.

Miroslav Klivar
Folo Pave! Yáša




