


V sobotu 5.května  od 10 –do 19.00 
se v CIPS uskuteční celodenní seminář 

 

Poznání světa tvarů 
Modelování organických forem 

s akademickým architektem Oldřichem Hozmanem. 
 

 
Seminář je určen pro studenty všech fakult  ČVUT. 

 
Hlavním tématem  společné práce bude "Metamorfóza" - vývojová řada 

základních goetheanistických tvarů v modelování. 
    
   Seminář je založen na vnitřní cestě poznání a rozvíjení schopností vlastního 
učení. Během semináře budeme mít možnost v sobě odhalit za pomoci 
modelování s hlínou vnitřní smysl pro plasticitu a živé tvary. Po celou dobu 
našeho společného poznávání světa tvarů nás budou provázet čtyři základní 
principy modelování organických tvarů: plná koule, dutá koule, plocha a 
dvojitě prohnutá plocha. 
   Během procesu se hlína pod našima tvořícíma rukama bude postupně 
proměňovat v jasnou, organicky pohyblivou hmotu. Budeme mít možnost 
prožít nejen tvořivou a dynamickou sílu hlíny, ale také její vzácnou proměnu 
umělcovou vůlí. Ta musí být patrná v celém sochařském díle. Právě 
modelováním oživí člověk svoji vnitřní pulzující sílu. Jeho život je obohacen a 
osvěžen rozhodností vůle k činům. Výsledkem této osobní vnitřní proměny je 
ušlechtilé umělecké dílo.  
   Kurz poskytne základy pro další tvorbu a to i se dřevem nebo s kamenem. 
  
Akad.arch. Oldřich Hozman  vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou 
v Praze.  Architektonické tvorbě se věnuje profesionálně od roku 1989. Do 
svých návrhů zahrnuje principy feng shui, geomantie, ekologie a organických 
staveb. Prosazuje celostní pohled na tvorbu zdravého prostředí a architektury. 
Přednáší o nových přístupech tvorby architektury v souladu s přírodou. Více se 
můžete dozvědět na www.arc.cz 
  
    Na seminář budete zaregistrováni po zaplacení 200 Kč v hotovosti v CIPS. 
Peníze budou sloužit  jako registrační poplatek a budou použity na nákup 
modelovací hlíny, kterou si  již vytvarovanou do vašich děl, budete moci odnést 
domů.  
 

CIPS – Centrum informačních a poradenských služeb ČVUT 
Bechyňova 3, Praha 6 

Tel: 22435 8464 
Mail: semire@cips.cvut.cz 
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