
Nicocot – fragmenty světla ניצוצות

Instalace „Nicocot” oživující proluku vedle synagogy v Hra-

nicích na Moravě je složená ze šesti hranolů o trojúhelníkové 

podstavě, jež představují elementy Davidovy hvězdy. Motivy 

po stranách trojhranů jsou tvořeny hebrejským písmem, které 

samo vychází z geometrie Davidovy hvězdy. Písmo slouží 

jako ornamentální i jako obsahový prvek. Strany jednotlivých 

objektů zdobí slova:  ( שמחה)  radost, štěstí), שלום mír, pokoj), 

אהבה láska), טוב מזל hodně štěstí), כבוד Boží sláva, sláva,  (   (  (

čest), חי život). Vzhledem k různé kompozici slov obsahuje  (

každý hranol tři originální obrazové motivy. Boční strany 

a vlastní konstrukce jsou z kovu, horní část, která slouží jako  

sedací plocha, je pokryta masivním dřevem.

Dalším výrazným vizuálním prvkem, který se inspiruje židov-

skou mystikou, je hra se světlem. Vzhledem k různé velikosti 

a kompozici prořezaného písma působí objekty o stejné veli-

kosti a konstrukci odlišným dojmem. Tento dojem se mění 

i při pohledu z různých stran. Objekty jsou parciálně pozlaceny 

v řezu písma, což zvýrazňuje jejich duchovní rozměr.

„ ”Nicocot  znamená v kontextu Luriánské kabaly fragmenty 

světla (překládáno často jako jiskry ), které byly původně „ ”

jednotným světlem Božím. Po rozbití nádob ( švirat hakelim ), ” ”

jakési kosmické katastrofě, se původní jednota porušila 

a fragmenty světla jsou zachyceny v klipot  (skořápkách).   „ ”

Úkolem každého dobrého člověka by měl být tikun ha„ -

olam , náprava světa, která spočívá ve vysvobození nicocot ”

ze skořápek, návratu rozesetých fragmentů světla k Bohu  

a vytvoření původní jednoty. Instalace proto odkazuje ke  

spojení mezi Bohem a člověkem, Zemí a vesmírem, světlem  

a tmou a k naději.   i   

Rozložení trojúhelníků, které dohromady skládají Davidovu 

hvězdu, odkazuje k faktu, že židovský národ si navzdory 

roztroušenosti po celém světě zachoval svou identitu. Telefon: 581 828 111
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Podstatou její tvorby je propojení estetické hodnoty 

s komplexním obsahem: klade důraz na promyšlený koncept, 

originalitu a čistotu provedení. Znalost materiálů jí umožňuje 

volně experimentovat a vyvíjet nové techniky (např. kresbu 

do kovu); též kombinuje kov s dalšími materiály (plátkovým 

zlatem, dřevem, sklem aj.). Její dílo zahrnuje filigránské 

plastiky i monumentální sochy.
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V roce 2007 založila ateliér v Rakousku. Od roku 2017 žije 

a tvoří v České republice, kde si buduje moderní ateliér Její 

díla jsou zastoupena v soukromých i veřejných sbírkách 

v Rakousku, Německu, Švýcarsku, Itálii, Belgii, Rusku, Polsku, 

České republice a na Slovensku.

Christine Habermann von Hoch (nar. 1980) je česko-

německá umělkyně známá svým mimořádným citem pro 

kov. Její dílo propojuje prvky výtvarného umění, designu, 

architektury a kovářského řemesla, což vychází z jejího 

studia výtvarného umění, německé filologie, dějin umění 

a též z tradičních řemeslných technologií a uměleckého 

zpracování kovu, které se naučila od svého otce prof. Alfreda 

Habermanna (1930–2008), kovářského mistra.
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v majetku Muzea Komenského v Přerově, zachycují 
křehkou organickou strukturu, až bolestně 
zhmotňující memento mori, která kontrastuje 
s velkorysým rozměrem objektu a provedením 
v černém kovu. U většiny plastik a objektů hraje 
podstatnou roli světlo. Někdy je, jako v případě 
svítících soch, tematizováno explicitně, někdy tvoří 
práce se světlem skrytou, integrální součást díla. Tak 
je tomu např. v případě portálu gotického Kostela sv. 
Vavřince v Norimberku, který vznikl v roce 2007. Díky 
tvarově naprosto čistému provedení vznikají na temně 
bronzové ploše portálu nenápadné světelné efekty 
způsobené odrazem denního světla, které zůstávají 
s výjimkou vyrytého erbu na klice jedinou, o to 
působivější dekorací. Explicitněji je symbolika světla 
tematizována v díle „Kerzenwandportal”, portálu 
v – tzv. Imhoffské kapli, rovněž v Norimberku. 
Naznačený půdorys Jeruzaléma odkazuje na klíčový 
spojovník židovského a křesťanského náboženství, 
zároveň 144 otvorů na svíčky vyzývá návštěvníky 
k přímému kontaktu s dílem a zároveň se světlem jako 

Nejmenší společný jmenovatel, ze kterého lze 
vyvozovat působivost plastik, objektů a soch 
Christiny Habermann von Hoch, je neuvěřitelná 
rovnováha mezi subtilitou a hmotou. Z této zdánlivé 
dichotomie vychází celá řada sémantických párů, 
které by se vlastně měly vzájemně vylučovat. Tak zní 
též definice dichotomie – jakékoli rozdělení celku do 
dvou vzájemně se nepřekrývajících částí. V díle 
Christiny Habermann von Hoch se ovšem protimluvy 
překrývají a celek nerozdělují, ale podtrhují. 
V levitujících sochách a instalacích nechává např. 
autorka kovové plastiky, působící jako enigmatické 
kresby, viset ve volném prostoru a zbavuje je tak tíže 
a robustnosti, která je obvykle spojována s objekty 
vyrobenými z kovu. „Páteřní sloupy”, toho času 

jedním z centrálních symbolů obou náboženství. 
Plastiku „Páteř světla” považuji za vrchol autorčiny 
práce se syntézou světla, kovu a organických struktur. 
Proud světla, který prochází středem páteřních 
sloupů, se stává živým elementem a mezi stíny 
vrhanými sloupy se na stropě slévá do tvaru kříže. 
S jistotou se Christine Habermann von Hoch také 
pohybuje na hranici mezi figurativní a abstraktní 
tvorbou. Vícečetná plastika s názvem „Klanění tří 
králů – Betlém” vytvořená pro klášter Neustift, kde se 
nyní nachází, slučuje v tradici Jaroslava Róny základní 
geometrický tvar s figurativním námětem. Figurace je 
pouze lehce naznačena dynamickým prohnutím pěti 
čtyřhranných kovových plášťů a drobnými, 
jednoduchými detaily v podobě dvou do čtverce 
kovaných svatozáří. Schopnost vyjádřit organické 
struktury prostřednictvím bytostně neorganického 
materiálu je zřejmá jak v dílech odkazujících na lidské 
tělo a jeho části, (jako je tomu u již zmíněných 
„Páteřních sloupů”), tak v plastikách zachycujících 
rostlinné motivy. Právě tato díla často hraničí s ryze 

intimní výpovědí a ukrývají v sobě několik 
výpovědních rovin. „Květina pro otce”, umístěná 
v blízkosti německého města Erfurt, nepředstavuje 
zdaleka jen transformaci rostlinného motivu do kovu. 
Kruhové útvary, ne náhodou nápadně připomínající 
„kola v kolech“ z prorocké knihy Ezechiel, nejsou jen 
obrovskými okvětními lístky, ale rovněž jemnou aluzí 
na dílo autorčina otce, sochaře Alfreda Habermanna. 
Podobně jako u „Klanění tří králů“ je čistá 
geometrická forma rozbíjena jen drobným, 
nenápadným detailem organické struktury lístku. 
Protiklady se přitahují. Tak alespoň praví lidové rčení. 
V dílech Christine Habermann von Hoch se protiklady 
doplňují a slučují, dichotomie mizí. Hmota a světlo, 
figura a geometrie, organické a anorganické, sakrální 
a profánní – mezi těmito zdánlivě se nepřekrývajícími 
sférami se Christine Habermann von Hoch pohybuje 
tak obratně a sebejistě, že je opravdu nelehkým 
úkolem tuto hru věrohodně zachytit.
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