
David Moješčík, přezdívaný MojDa
*1974, Frýdek – Místek

Studium:

1996 – 2002 Fakulta výtvarných umění v Brně (FaVU VUT), ateliér sochařství a fi gura 
 tivního sochařství  (Prof. ak. soch. V. Preclík a Doc. ak. soch. M. Gabriel)

Realizace:

2003 sousoší Tragikomedie I  v Činoherním klubu v Praze
2009 pomník Operaci Anthropoid, Praha 8, (spoluautor MgA. Michal Šmeral, archi 
 tektonické řešení - Ing. arch. Miroslava Tůmová a Jiří Gulbis.)
2010  Socha Levitace 2010, Ostrava - Svinov, (spoluautoři architektonického řešení  
 Ing. arch. Petra Ševcůjová a Ing. arch. Pavel Malina.)
2010  sochařské prvky v interiéru Činoherního klubu v Praze (spoluautor návrhu 
 MgA. Michal Šmeral)

Ocenění:  

 Cena Josefa Hlávky udělena 15. listopadu 2002. 
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artpro gallery prezentuje průřez tvorbou sochaře Davida Moješčíka

David Moješčík v roce 2002 dokončil svá studia na brněnské Fakultě výtvar-
ných umění v ateliéru Doc. ak. soch. Michala Gabriela.  Současná výstava 
s názvem SPRITES v průřezu mapuje Moješčíkovu tvorbu od konec akade-
mických let. Vystavená díla sjednocuje dokonalá modelace vedoucí až k 
hyperrealistickému zobrazení fi gury. Bytosti zastavené v čase, zachycené v 
momentech, které by za jiných okolností patřily pouze jim, jsou až v extatic-
kém vytržení, odpoutány od prostoru a dění. Opojeny pohledy, které se jim 
naskýtájí, je nelze vyrušit. Existují ve své ideální absolutně završené formě a 
více než my sami potvrzují svoji skutečnou existenci.

Martina Veverková

1.  Malá mořská víla (detail), polyesterový gel, porcelán, životní velikost,  
 foto: Jaroslav Široký
2.  Extáze, polyester, sklo, ocel, v. 104 cm, foto: Ivan Pinkava (2002)
3.  Andílek II, polyester, ocel, v. 149 cm, foto: Klára Řezníčková (2004)
4.  Levitace III, polyesterový gel, laminát, ocel, akrylová a olejová barva  
 výška 200cm, foto: Kristýna Moješčíková (2010)

Stvoření dívčích zjevů se David 
„Mojda“ Moješčík (1974) věnuje 
již od dob svých studií na brněn-
ské FaVU VUT u Michaela Gabri-
ela. Jako obratnému modelérovi 
se mu více než jiným spolužákům 
dařila formální studia podob člo-
věka, které, zvláště v případech 
ženských modelů, představovaly 
silný impuls, který bychom mohli 
snad i nazvat uhranutím. Nemo-
deloval ale naturalisticky těla 
defi lujících se žen. Naopak – jed-
notlivé modelky mu spíš poslouži-
ly formálně jako antropologicky 
slovník, jako nalézaná množina tu 
více – tu méně ideálně krásných 
forem, z nichž, podobně jako 
Pygmalión defi noval svůj typ. 
Tyto dnes „neo-neo“ klasicistní 
postupy jako by se přimykaly k 
metodám jednoho ze zaklada-
telů klasické archeologie, osví-
cenského uměleckého historika 
a proklamátora neo–klasicismu 
Johanna Joachima Winckel-
manna, který, jak známo, zahynul 
v Terstu (1768) rukou mladistvého 
vraha, když prý chtěl, jako dříve u 
řady jiných mladíků, jeho tělesný 
vzhled poměřovat s ideálními po-
měry řecké klasické antiky.

Pavel Netopil
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