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Ledoví sochaři se první únorové oblevy nezalekli
Galerie Harfa pošesté hostila Festival ledových soch
První únorový víkend patřil v Galerii Harfa Festivalu ledových soch. Letos se zde
konal již pošesté a návštěvníci mohli obdivovat desítku neuvěřitelných výtvorů
v podobě ledových světových státníků. Na jednom místě jste se tak mohli setkat
například s Angelou Merkel, T. G. Masarykem nebo Barackem Obamou. Nechyběl
ani prezident Miloš Zeman a další populární či méně oblíbené špičky české
i mezinárodní politiky. Po mrazivém lednu ukázalo počasí své rozmary, a tak na
umělce i všechny příchozí čekal prosluněný a poměrně teplý víkend. Ledoví
sochaři si s tím však hravě poradili.
Věrná podoba soch s lidskými originály byla nepřehlédnutelná. Vybrat celkového vítěze
byl vskutku nelehký úkol. Program včetně hlasování o nejkrásnější sochu si nenechali ujít
ani VIP kmotři Kristina Kloubková s dcerkou, Pavlína Danková, Iveta Vítová s malou
Anetkou, Vlasta Horváth s rodinou, Ivana Jirešová nebo mistr etikety Ladislav Špaček.
Výběr osobnosti a pojetí sochy bylo zcela na umělcích. Mezi exponáty jsme tak mohli
spatřit téměř dvoumetrovou bustu královny Alžběty II., Miloše Zemana s lodičkou nebo
sochu Vladimira Putina s hokejkou. Návštěvníkům se nejvíc líbila socha nového
amerického prezidenta Donalda Trumpa, kterou vytvořil Włodzimierz Bludnik z Běloruska.
Na druhém místě skončila Alžběta II. v nadživotní velikosti. Jejím autorem je Jiří Genzer,
který v loňském roce zvítězil. Pomyslný bronz si odnesl ministr financí Andrej Babiš
a jeho portrét pracující s široce diskutovaným tématem EET. Své obdivovatele si však
našly i sochy populárního dua prince Williama a vévodkyni Kate, Baracka Obamy nebo
Bohuslava Sobotky.
„Dnes to pro mě byla premiéra. Znám pouze sochy z písku, které se každoročně vystavují
v mém rodném Písku. Nikdy před tím jsem ledové sochy neviděla, obdivuji sochaře, co
dokážou za pouhé dva dny vytvořit. Mým favoritem byl Tomáš Garrigue Masaryk. Velice
ho uznávám jako politika i člověka a líbilo se mi také samotné umělecké ztvárnění",
nechala se slyšet Ivana Jirešová.
Favoritem Vlasty Horvátha byla socha Miloše Zemana s lodičkou, která se bohužel do
finálové trojice neprobojovala. I zpěváka překvapilo, že na tvorbu sochy stačí pouhý
víkend.
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Pravidelně se Festivalu ledových soch účastní Pavlína Danková, která předávala cenu
vítěznému sochaři. „Je neskutečné, co dokážou sochaři z kusu ledu vytvořit. Letos se
akce koná již po šesté a bez ohledu na téma, které umělci ztvárňují, hraje vždy prim um
a kreativita", prohlásila oblíbená moderátorka. „Je zajímavé sledovat, jak někteří autoři
pracují ve své tvorbě s nadsázkou, jiní volí vtipné karikatury nebo zobrazují státníky
v seriózní podobě. Vítězná socha Donalda Trumpa je skutečně povedená. Věrně
zachycuje detaily, které jsou pro státníka typické, hlavně jeho specifické gesto se
zdviženým prstem", dodala.
Premiérovým setkáním s ledovými sochami byl festival i pro Kristinu Kloubkovou. Ta do
Galerie Harfa dorazila s dcerou Jasmínkou a společně předali cenu za druhé místo.
„Socha Alžběty II. byla pro nás obě favoritkou, jsme rády, že jsme mohli předat cenu
zrovna jí. Nejvíce mne překvapil technologický postup výroby těchto soch".
Ocenění za třetí místo předal výtvarníkovi Jakubu Vlčkovi za sochu Andreje Babiše
Ladislav Špaček. Mistr etikety se svou pověstnou grácií obcházel všechny sochy
a detailně zkoumal práci sochařů.
Pokud byste si vítěznou trojici i ostatní exponáty rádi prohlédly, máte šanci. Díla budou
k vidění na střeše Galerie Harfa až do jarní oblevy. Další informace naleznete na:
www.galerieharfa.cz.
Medailonky ledových sochařů
Tomáš Bosambo
Milovník a obdivovatel umění v kostelech po celé Evropě. Pracoval na opravách a výrobě
mozaikových parketových podlah při rekonstrukci pražského Arcibiskupského paláce. Jako řezbář
a sochař vyrobil nespočet ženských aktů. V mládí byl talentovaným sportovcem, věnoval se
lyžování, atletice a kanoistice, ve které má mj. jiné titul mistra ČR. Kanoistiku provozuje dodnes
a v roce 2005 vyhrál ME v kategorii nad 45 let.
Autor sochy: Angela Merkel
Jiří Genzer
Několikanásobný účastník ledových festivalů po celé Evropě. Jeho největším úspěchem bylo v roce
2006 druhé místo na olympiádě ledové tvorby v italském Pragelatu. Vystudoval architekturu na
Stavební fakultě ČVUT. Během studia absolvoval soukromé sochařské kurzy u předních sochařů. Je
autorem mnoha monumentálních kamenných sousoší. Pravidelně se účastní výstav a sochařských
sympózií. Věnuje se také restaurování kamenných plastik a architektury. Ledové tvorbě se věnuje
od roku 1997. Tvoří rovněž sochy z písku.
Autor sochy: Královna Alžběta II.
Petr Šťastný
Je jedním z žáků Františka Bálka. V roce 2008 absolvoval soukromou střední uměleckoprůmyslovou
školu Zámeček. Se svým učitelem Františkem Bálkem získal stříbro na mezinárodním festivalu
ledových soch v ruském Čeljabinsku. V soutěži pod názvem „Miluji“, uspěli se svou kompozicí
„Láska je všechno, co potřebuješ“, kterou vytvořili na motiv známé písně skupiny Beatles All You
Need Is Love.
Autor sochy: prezident Miloš Zeman s lodičkou
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Jakub Vlček
Výtvarník, sochař a medailér se narodil v roce 1979 v Českých Budějovicích. Vystudoval pražskou
Akademii výtvarných umění. Jeho tvorba je velmi všestranná. Je spoluautorem tří sochařsky
pojatých kašen v Plzni, autorem jezdecké sochy markraběte Jošta v Brně, loga Lesnické školy
v písku či mince k 700. výročí sňatku Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou. V roce 2016
zvítězil spolu s Mariánem Maršálkem v kategorii na volné téma na neoficiálním mistrovství světa
v tvorbě ledových soch Tatry Ice Master 2016. Ve své práci se řídí mottem, že umění má
povzbuzovat, pozvedat lidského ducha k lepšímu.
Autor sochy: Andrej Babiš + EET pokladny
MgA. Marián Maršálek
Tento sochař, restaurátor a tvůrce zvukových objektů vystudoval FaVU VUT. Absolvoval
magisterské studium u prof.ak. soch. J. Ambrůze v oboru nefigurativní sochařství. Dvakrát se
podílel se na tvorbě Tatranského Dómu pod vedením ak. Sochaře Františka Bálka. Mezi jeho díly
naleznete takové skvosty jako je instalace kamenné plastiky ze sympozia ve Žlutavách (1999) před
továrnou Barum Napajedla či instalace dřevěného objektu „Kruhy“ v prostorách parku v Prostějově.
Mezi jeho prací rovněž vyniká realizace interiérů kaplí pod vedením Milivoje Husáka.
Autor sochy: Vladimir Putin
Włodzimierz Bludnik
Běloruský malíř, básník a spisovatel se narodil v roce 1975 v Grodnu. Studoval na Akademii
výtvarných umění v Poznani, kde v roce 1998 obdržel diplom v oboru litografie. Ve svém díle se
věnuje především kresbě, malbě a grafice. Jeho díla najdeme v soukromých sbírkách v Bělorusku,
Polsku, Kanadě, USA, Německu, Španělsku, Nizozemsku a Venezuele. Bludnik aktuálně žije
v Poznani, je členem místního Běloruského kulturního a vědeckého střediska.
Autor sochy: Donald Trump
MgA. Matěj Bednařík
Svou dráhu zahájil na umělecko-průmyslové škole v Uherském Hradišti v oboru kamenosochařství.
Pokračoval u profesora Maria Kotrby v Ostravě na Fakultě výtvarných umění v ateliéru figurálního
sochařství. Třikrát se zúčastnil celorepublikové studentské výstavy figurálních prací Figurama.
V roce 2015 vystavoval na výstavě keramické plastiky v Klenové. Participoval na několika
mezinárodních sympoziích, například v polském Oroňsku v roce 2009 nebo o rok později doma
v Malenovicích, kde získal cenu děkana. V roce 2011 získal stipendium pro půlroční studijní pobyt
ve španělské Malaze.
Autor sochy: Barack Obama
Ondřej Procházka
Věnuje se převážně restaurátorské činnosti, tvorbě soch a v poslední době i výrobě atypického
nábytku. Vystudoval umělecko-průmyslové zpracování dřeva, takže jako materiál preferuje dřevo.
V posledních letech rozšířil svou práci o kámen a led. Již během studia na střední škole působil jako
asistent sochařského sympozia Hany Wichterlové v Prostějově. Zúčastnil se rovněž sochařského
sympozia Ledové království na Pustevnách, zapojil se do tvorby soch do kamene v prostorách
Liberecké ZOO a tvorby ledária ve Špindlerově Mlýně s tématem Karla IV. Touží se podívat za prací
do zahraničí, které je velkým zdrojem jeho inspirace.
Autor sochy: T. G. Masaryk
Jakub Semczuk
Jakub Semczuk se narodil v roce 1989 v Brně. Je absolventem Středního odborného učiliště
tradičních řemesel v oboru „Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky". Má za sebou
zkušenosti se stavěním soch z písku na portugalském festivalu „Fiesa". Věnuje se volné tvorbě
a vzdělávání. Rád rozvíjí své dovednosti, počínaje těmi kreslířskými, přes malbu až po sochařství.
Ve své práci si oblíbil přírodní materiály, jako je keramika, písek, led a sníh.
Autor sochy: princ William & vévodkyně Kate
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Michal Jára
Michal Jára se narodil v roce 1977 v Kutné Hoře, aktuálně žije a tvoří v Nymburce. Vystudoval
pražskou Střední odbornou školu stavební v oboru truhlář. Volné tvorbě se věnuje od svých 12 let.
Kromě práce se dřevem a pálenou hlínou experimentuje i s méně tradičními materiály. Věnuje se
rovněž tvorbě jednotlivých dekoračních předmětů, dlouhodobě spolupracuje při vytváření kulis pro
Barrandovské filmové ateliéry. Je autorem létajících postav pro kavárnu bohnické psychiatrické
léčebny.
Autor sochy: Bohuslav Sobotka
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