


Sk|árská vj7warnice a malírka B|anka Adensamová

Vstoupi|a na Českou a krátce na to i na mezinárodnísk|áĚskou
scénu ve druhé po|ovině sedmdesátych |et, ned|ouho po
abrso|vování sklárského ate|iéru prof. Stanis|ava Libenského na
Vysoké Ško|e u mě|ecko prŮ mys| ov é v ? r aze,1 em uŽ pĚedcháze|o
StUdiUm oboru sk|áĚství na SUPŠ v Že|ezném Brode. Věnuie se
worbrě tavenych sk|eněnych plastik a interiérovych sk|eněnych
doplnk . Vytvori|a také něko|ik pískovanych a |eptanych vitráŽí.
Tavené sk|o prí|eŽitostně kombinL4e s prírodními materiá|y.
C své technice tavené p|astiky Ěíká: 'Je to Ve své podstatě
neJtěŽŠí, n e1 d raŽŠí a n e1 s| oŽitě1 Š í tech n i ka ve qitva rném
zpracování sk|a.' Pravide|ně se zÚČastnL4e vystav umě|eckého
sk|a, od roku ]977 mě|a pĚes 50 vystav doma iv zahraniČí:
v SRN. Ve|ké Británii. Španě|sku, Řecku' Dánsku, Francii,
Japonsku' USA a1 Je;í dí|o1e Zastoupeno V lnuzeich a ga|eriích
v New Yorku, Los Angeles, Washingtonu, Vancouveru, Tokiu,
po|ovina expozice sk|a v1aponském lbaraki 1e voňena.1e1ími
p|astikami a sochami Je1í práce1sou i v Mnichově. Essenu,
Rheinbachu a Ve Frauenau v SRN, v Umě|eckopr mys|ovém
mUZeU v Praze a v da|Ších Českych muzeích. Je;i plastiky zdotlí
interiéry Ministerswa ku|tury' Národního domu na
Vinohradech, budovy Cechofrachtu a1. N/ezi mnohymi
oceněními1e napríklad i .Promotion Award.' ze světové
preh|ídky''G|ass 84''.
B|anka Adensamová Často a ráda ve své worbě zvyrazřu;e
symbolyyako oko, rty, prsty atd "Oko"_1eleden zvyznamnych
symbo|ť,r ve vyvarném umění:
. Ckno do světa a zrcad|o duŠe.
. Jeho |esk a vztaŽnost ke světu1e Činíob|íbenym amu|etem

a radí1e do okruhu astrá|nísymbo|iky.
. Fnrrnťzné nnk|áda|i slunce a měsíc za oČi boha nebes Hora.
. Hélios mě| u Řek prízvrsko PANÓPTÉS - VŠevidoucí.
. Snorra Edda (staroseverská |iteratura na |slandu) uvád(, Že

cD|N (h|avní bť,rh a v|ádce Agardu) se napi| Ze SLUdny
moudrosti za cenu ztráty1ednoho oka.

. Cherubové Ezechie|ova vidění mě|i telo ,p|né 
oČí' .

. |zrae|ci nazwaIi silé nrnrnkrl ''riir|ng6i1-pi''JV! Yr vr vrY v rvv

. Usirovo (bŮh zemědě|swía podsvetí)1méno znamená '.místo

oka"
. ,,Cko,'Je 

boŽskym orgánem a symbo|em boŽství'
. .'oČi'. 

se stáva1í symbo|em duŠevního vidění moudrosti,
.'vŠevědouCnosti, 

.

SYMBOL (recky symbolon)
l ',poznáVaci znamení,,, 

..znaČka', ,znak',.

Umě|ec se stává pros[redníkem mezi pravdou a zdáním,
mezi ide1í a.jevem. Zprístupnqe nám neprozkournate|né
a neyysvět| ite| né 1 evy.
Symbo| ve qitvarném uměni.;e viditelnym znakem nevidite|né
skuteČnosti' Ve vně1Škovém 4eVL]Je niterné a V te|esném ZJeVUJe
duchovní.
Symbo|1e zaha|ování i zpr hlednovánízárove r _1e napětí mezi
smys|ovou názornostía duchovním vyznamem. obracíse na
ce|ého Člověka - neJen na1eho rozum. JevŽdy extraktem'
q4ahem z p|nosti1ednot|ivych - do obrazné krátkosti shrnr4e
ce|é myŠ|enkové rady myš|enek. Proto byvá interpretace
symbo| Často tak obtíŽná. Pri vysvet|ování symbo| do1azyka
po1m vŽdy zŮstává nevidite|né a nepochopite|né - co ne|ze
naŠím racio pochopit. La|ina uŽ(vávyrazŮ. signum' figura,
exemp|um, memor|am, simi|idudo _1eŽ1sou vŠechny do
modern íh o yazyka prek|ádá ny1a ko sym bo| .

Jedná se o yyhraněné termíny,1eŽ ne|ze presně pre|oŽit.
Ne1sou to však poJmy vza1emně zaměnitelné.
Symbo| - se vzpírá 1akémuko|iv z1ednoduŠení

-.;e mnohotvárny, náznakovy

-1e všudypĚítomny, neurČity, nepostiŽite|ny.
Pro1evqe se v ne;r zně1Ších sférách na od|iŠnych Úrovních a ve
vŠech ob|astech Života -1e yy1ádren také obrazy, predměty,
nesn/ ohňzrlv rlírami a chováním.Y--:)



- ;-mání symbo|u predstavu.1e neb,ezpeČi zlráty;eho snového
-.-lmelu.

- -bo|y neJSoU vŠak us|rnu|é, precrznČ vymezené Ůvary, ale1sou
: -:měnIivé a Často víceznaČné. To isou vŠak oodstatné v|astnosti
. 'roo|Ů' nezbytné pro.1e.1ich p soĎeni. Zatimco verbá|ní
: _q]ména atematická symbo|ikaJe poslavena na více Či méně
:,:Sně predem dohodnutych vyznamech, v symbo|ech vytvarného
' : re1de nikdy o takové predem dohodnuté vyznamy. V téLo sfére.:li nic predem dohodnuté. dané.1ednoznaČně. Takovou dohodu

- 
=dokáza|y za tisici|etí rea|izovat ce|é dě1iny umění. Vyznam
:aKu-1ícich se symbo|Ů, pokud se vŮbec kdy opakova|y, zŮrsta|

' ':Sto1edineČny a tedy neopakovate|ny. Zde neexrstu;e ani
. ]nvence ani opakování, v podstatě zák|adniarchetypální šká|a

'.',',znarnŮ vywarnych symbo| není nekoneČná. Obecne se
' artefaktu pro1eVUJe proslrednicwim .1ednot|ivého' konkrétního.
. .1ednot|ivém' neopakovate|ném a konkrétním arte|aktu ma1í svou
;u|eŽitou Ú|ohu vy1adrovaci prostredky, které ve své materiá|nosti

-sou nosite|t bohaté lywarnosti dí|a
SouběŽně s rovtnou monUmentálních rea|izaci od poČátku
lsmdesárych let nepresla|a vznikat socharČina sk|enČná, komornČ
adČná tvorba. Spo|eČnym jmenovatelemJe neJen SLaIULárni po1etí
skuIptur, a|e i okruh motivťr Doklady1sou autorČiny Úvahy nad
rnoŽnymi vartantamr 1ednot|ir4ych kompozic, nuancemt zpracováni
ooakovanych motiv a zpŮsob po1eti urČeny rozdí|ností skuIptivni
Či mode|aČní techntky. Treba priznat, Že i v nenároČnych
rozmČrech těChto p|astik, nevázanych urČitym místem'.;e
v |akoniČnosti sk|adLry a poJetítvaru obsaŽena lnonumentaIita.
Za zdro;moŽno povaŽoval r,yznamovou strukturu kaŽdého di|a,
tedy duchovní poselswíAdensamové. A to1e s obdobnou
pros[otou a h|oubkou sdě|eni z1evné i v.1e1ích ro,,měrnych
pIastikách.

Jirí Bohdá|ek

Zastoupení ve sbírkách :

Corning Museum of Glass, Corning (USA)
N/useum of Class, Ebeltoft (DK)
Museum of Glass. Frauenau (D)
National Museum of WA, Washington D C (USA)
ErnsLing Stiftung, Coesleld-l ene (D)
Museum of Rheinbach, Rheinbach (D)
Galerre Lobmayer, Wien (A)

Sasaki Glass, Tokyo (J)

Essener Glas Galerre, Essen (D)
Karuizawa Bohemian Glass Museum, Kita-sakugun (J)

Yokohama Museum of Art, Jokohama (J)

Silica, Kita-lbaraki City, (J)

Koganezaki Glass Vluseum, Kamo-gun (J)

The National N/useum of N/odern Art, Tokyo (J)

R D Abramson,WashrngtonDC (USA)
B Ginsburg, Los Angeles (USA)
K Danderfer, Vancouver (CDN)
| |rněleeknnrr"rrnrl<|9yé muzeum Pra|,a (CZ)Y',""'l-
SeveroČeské muzeum Liberec (CZ)
VychodoČeské muzeum Pardubice (CZ)
Moravská ga|erie v Brně (CZ)
Muzeum umění o|omouc (CZ)
Ministerstvo ku|tury ČR' Praha (CZ)ž
Ceska televize, ?raha ICZ)
SZ LemLrerk, collection lGS, NoW Bor (CZ)
Ceny:
1918ll Ouadrienale, Erfurt (D)
19BZ lll Ouadrienale. Erfurt (D)
1984 Glass 84, Tokyo (J)

1996 The Prize of N/asaryk's Academy of Arts, Pral,a (CZl
1999 The Medal of Franz Kafka forArtistic Creation, Praha (CZ)
2007 International Exhrbrtion of Glass, Kanazawa (J)
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