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Slovenský autor Róbert Palúch absolvoval
pražskou Akademii výtvarného umění ve
figurálním sochařském ateliéru a patří k zajímavé
generaci současných umělců. Od ukončení
studia roku 2010 samostatně vystavuje a stal se
členem skupiny Sochařská pohotovost. Ta zvládne
vyrobit cokoli prostorového od restaurátorské
činnosti přes design, filmové rekvizity až po
soukromé projekty. 

Svým vlastním sochařským humorem
nabízí nové pohledy na sochařství.
Pohybuje se mezi sochou a objektem.
Tím, co je konkrétní, např. skutečný
vzhled psa a minimalistické, tedy bez
detailů a zjednodušené na takové tvary,
které psa pouze připomínají.

RÓBERT PALÚCH
*1985

 

Psi v novém větru, 2017, česaný len, lepidlo, polystyren 
Palúch spojuje tradiční sochařské zpracování
s netradičními materiály či postupy. Pracuje s
obyčejnými materiály, které nás běžně obklopují
jako textilní vlákna, kartáče, smetáky, vlasy,
nábytek, dveře, PET vlákna. Všechno neobvyklé
se zároveň chová jinak než klasické pevné hmoty
v sochařství a je proto potřeba se s nimi naučit
pracovat.

Trón, 2012, metly 
(ve vlastnictví umělce*)

„Trůn k reálnému
použití, štětiny vás 

uvězní, 
vyhodí, 

namasírují, 
poškrábou, 

každé sednutí je jiné,
vydané napospas

štetinám.“ *

*Zdroj: Róbert Palúch: výtvarný
umelec, sochár [online].
Ružomberok, c2011-2021 [cit.
2021-5-18]. Dostupné z:
http://robopaluch.com/uvod

Socha - trojrozměrné zpracování lidské
figury nebo její části 
Objekt - předmět vyjmutý ze svého
prostředí a dále umělecky zpracován,
většinou nevychází z lidské figury a lze
pracovat s různorodým materiálem;
v zásadě se se sochou mohou prolínat

Slovníček

Z čeho můžeš vytvořit sochu nebo objekt?

Bronz, sádra, kámen, kartáč,



Výtvarné umění
Róbert Palúch
Michal Cihlář
Jeff Koons

1) Připrav si nejméně 3 všední předměty, které najdeš (tužka, izolepa, hračka, bota, tričko atd.)  
2) Poskládej z nich úplně nový objekt, ve kterém předměty již nebudou plnit svůj původní účel.  
    Tužka nebude psát, ale stane se anténou, tričko mořem. Použij lepidlo, nit, izolepu nebo jen 
    věci slož.    
3) Objekt si vyfoť a postav na takové místo, kde je dobře viditelné. Nyní si přichystej kreslící
    materiál a připravený objekt zachyť na papír. Snaž se jej zakreslit daleko větší než ve 
    skutečnosti je. Kresebný objekt můžeš libovolně upravovat, připsat vysvětlivky k jednotlivým 
    částem, název nebo si poznamenat funkce.      

PES

Autorky: 
Veronika Cíhová (námět a zpracování), 
Pavlína Špačková (postava Jonáše).
Použity reprodukce děl ze sbírky Východočeské galerie v Pardubicích. 
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Pes je jedním z nejstarších zdomácnělých
zvířat, značí ostražitost, věrnost, přátelství
a kromě vzhledu zvířete jsou i jeho
vlastnosti využívány v mnoha oblastech.
Znáš všechny zmíněné? Dopiš, pokud
budeš mít jiný nápad.

Literatura
Dášenka,
Psohlavci

Film
Maxipes Fík,
Lajka

Vesmír
Souhvězdí Velkého
a Malého psa

Hudba
Skákal pes
Psí píseň

Další
Ice Dogs (kanadský hokejový tým),
Baset (nakladatelství), Voříšek (příjmení)
Úštěk (město)

Mytologie
Kerberos (trojhlavý
černý pes)

Michal Cihlář, Spáči, 2008, linoryt

  Poděl se s námi o svoji kresbu nebo fotografii 
a zašli ji na  email atelier@vcg.cz nebo sdílej 

na Facebooku či Instagramu 
@Východočeská galerie v Pardubicích

Zvládneš vysvětlit tato přísloví
a slovní spojení? Znáš jiná?

Ani pes by to nejedl.

Jaký pán, takový pes.

Je jak psí čumák.

Úkol


