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POPIS PROJEKTU
Charakteristika projektu Hlavným zámerom projektu je vytvorenie architektonickej štúdie objektu vo
verejnom priestore v oravskom regióne, ktorý by svojou ideou a formou vedel pozitívne pôsobiť na
verejnosť a súčasne by vedel formovať jej názor a vkus na takéto objekty a inštalácie.
Sám zo skúsenosti viem, že takýmto zásahom sa architekti venujú hlavne vrámci workshopov alebo v
spolupráci s veľmi úzkym kruhom zadávateľov (nezávisle kultúrne centrá, občianske združenia, skupiny
organizujúce festivaly s intervenciou vo verejnom priestore, a pod.), ktoré majú na tieto projekty väčšinou
obmedzený rozpočet. Častokrát sú práve tieto zrealizované projekty kladne hodnotené odbornou
verejnosťou (nominácie a ceny CEZZAR, NCD a pod.) a čo je najdôležitejšie, sú dobre prijímané aj širokou
verejnosťou pre ktorú sú vytvorené. Ako príklad uvediem osobnú skúsenosť z prostredia odkiaľ
pochádzam, z Oravy, kde som v spolupráci s kolegami v rámci workshopu, ktorý bol zorganizovaný výlučne
zo strany
miestnych
občianskych
Ak
váš projekt
vznikol
s fi- aktivistov, vymyslel projekt štyroch mól na brehoch Oravskej priehrady.
Projekt vzbudil pozitívny ohlas medzi obyvateľmi a aj keď sa to v počiatku zdalo byť veľkým problémom,
nančnou
podporou
Žilinský samosprávny
krajFondu
po tlaku verejnosti na kvalitne vypracovanú štúdiu našiel v rozpočte peniaze.
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podporu umenia, je nutSvojím projektom chcem zvýšiť u patričných orgánov v regióne záujem o kvalitne vytváraný verejný
né
k logu
uviesťv ňom.
adekvátny
priestor
a objekty
Osloviť ich tak o podporu zásahov, ktoré sú pre tento región potrebné. Chcem sa
pokúsiť predchádzať vzniku neprofesionálnych objektov, ako napríklad socha Ježiša Krista z
aditívny
text - a to nasledupórobetónových tvárnic (obec Klin), samozvané rekonštrukcie historických kaplniek bez dokumentácie a
odborného
dohľadu, alebo nadrozmerných vajec situovaných na námestí počas Veľkonočných sviatkov
júcim
spôsobom:
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(mesto Trstená). Nemám nič proti vyššie menovaným typom projektov, je po nich patričný dopyt a tešia sa
obľube, ale podľa môjho názoru široká verejnosť nemá schopnosť rozlišovať čo je kvalitný objekt a čo je
jednoducho
povedané
“gýč”. Odborníci k danej problematike by sa mali vedieť vyjadriť a následne na to
Text
doplníte
do bloku
reagovať, v mojom prípade tvorbou architektonického návrhu.

nad, alebo pod, alebo pred
Cieľom štúdie
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ochrannú
zónu
loga. Texty
ktorý bude prijatý verejnosťou, bude využívaný a bude mať i edukatívny charakter. V rámci toho budem
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s geniuszľava
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vniesol pridanú hodnotu.
zóny loga.

text

Prínosom tejto štúdie je odborný pohľad na problematiku a rozšírenie povedomia širokej i odbornej
verejnosti o umeleckých zásahoch vo verejných priestoroch cez dočasné, alebo trvalé objekty drobnej
architektúry. Svojimi doterajšími skúsenosťami sa môžem zaručiť, že moja odbornosť a schopnosť vytvoriť
takýto objekt je relevantná.

text

PRÁCA S CIEĽOVÝMI SKUPINAMI PROJEKTU
Výsledok projektu cieli predovšetkým na širokú verejnosť. Predpokladaný počet jednotlivcov, na ktorých
bude mať projekt dopad, sa dostaví až po samotnej realizácií navrhnutého diela, podľa samotnej situácie
v konkrétnom priestore (mieste) a čase. Úlohou štúdie je navrhnúť dielo, ktoré pozitívne ovplyvní čo
najväčší počet jednotlivcov. V rámci prác na nej budem konzultovať prípadné nezrovnalosti s odborníkmi
danej témy. Chcem získavať informácie a skúmať reakcie aj u širokej verejnosti. Výsledky mojich interných
prieskumov budem aplikovať na tvorbu architektonického objektu a reﬂektovať tak potreby oslovenej
širokej i odbornej verejnosti.

Príklady
samotného bude štúdia slúžiť ako podklad pre spracovanie ďalších stupňov projektovej dokumentácie a
Pre odbornú verejnosť bude výstup z architektonickej štúdie slúžiť ako referencia k danej téme. Pre mňa
realizáciu samotného diela.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
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A. REFERENCIE, ANALYTICKÁ ČASŤ
B. KONTEXT REGIÓNU ORAVA
C. ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH

https://www.archdaily.com/950112/pavilions-in-cities-10-structures-that-foster-human-interactions?ad_medium=gallery
https://www.archdaily.com/968316/the-highlights-of-concentrico-07-sustainability-spatial-experiences-and-new-readings-of-public-spaces?ad_medium=gallery

PRÍKLADY ZO SVETA

CHRISTO and JEANNE-CLAUDE

STEVE MESSAM

https://www.stevemessam.co.uk/archive
https://christojeanneclaude.net/artworks/realized-projects/

NADROZMERNÉ ARCHITEKTONICKÉ INŠTALÁCIE

https://www.landscape-festival.cz/

LANDSCAPE FESTIVAL - INTERVENCIE DO KRAJINY A PARKOV - SITE SPECIFIC INŠTALÁCIE

https://www.bielanoc.sk/

FESTIVAL BIELA NOC

KOLEKTÍV VŠVU (CEZAAR 2021)

J. Kopec, K. Zahradníčková, T. Džadoň

WO|V|EN
https://www.startlab.sk/projekty/1836-nova-synagoga-sphera-juraja-gabora/
https://www.facebook.com/jednakjednej/?ref=page_internal (https://www.woven.sk/)
https://www.archinfo.sk/diela/exterier/neformalne-mo-nu-menty-drobna-architektura-vo-verejnom-priestore.html
https://www.archinfo.sk/diela/rekonstrukcia-a-obnova/novy-park-leopoldov.html
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PRÍKLADY ZO SLOVENSKA, VHODNÉ RIEŠENIA

https://www.luckyarchitects.com

PRÍKLADY ZO SLOVENSKA, VHODNÉ RIEŠENIA

KUNSTHALLE, BRATISLAVA

STARÁ TRŽNICA, BRATISLAVA

KUNSTHALLE, ŽILINA

KUNSTHALLE, KOŠICE

https://www.novasynagoga.sk/sphera

VEREJNÝ PRIESTOR AKO INTERIÉR

https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/do-krajiny-se-vraci-mista-pro-tiche-rozjimani-vybirame-kaplicky-od-ceskych-architektu-ktere-lakaji-k-zastaveni

KAPLNKY SVET

Plameňák a vetřelec, 2018 Foto Archiv Pavla Karouse

Intervence Pavla Karouse do sochy Zdeňka Josefa Preclíka si dle jeho slov kladla za cíl zabavit dílo
patosu památníku ze 70. let a dát mu současný jazyk. Původní sokl překryl velkou platformou, aby ﬁgura mohla
stát na přirozené krajině doplněné několika symbolickými objekty. Ty jsou inspirované surrealismem přelomu 30. a
40. let, konkrétně poetikou děl Toyen a Štýrského. Uťatá a krvácející jabloň je odkazem na popravu i původ Marie
Kudeříkové, jejíž rodiče byli sadaři a ona sama v motácích posílaných z vězení jabloně často zmiňovala. Vyzuté
boty, tradiční symbol přechodu ze života do smrti, tento odkaz ještě posilují. Samotná postava je oblečená do
splývavých šatů dodávajících postavě poetičnost a kontrastujících s geometrickou konstrukcí, kterou Pavel Karous
na sochu Marie Kudeříkové nasadil jako klec a gesto úzkosti. Michaela Dvořáková Foto Michaela Dvoříková

Vztyčování a odstraňování památníků je tradičním projevem kulturní hegemonie. Ten, kdo ovládne
veřejný prostor, má výrazný vliv na to, co si mají lidé myslet a jaké ideály sdílet. Tuto sílu si samozřejmě každá
vládnoucí garnitura uvědomuje. Foto Archiv Pavla Karouse

V reakci na pomník Miloše Axmana z roku 1973 Karous nahradil Sputnik letícím zahradním grilem, který
má dle něj vyjadřovat přechod společnosti z moderny do postmoderny, od velkých cílů k menším: namísto
dobývání vesmíru dnes toužíme trávit čas se svými přáteli na zahradním grilování. Gril symbolizuje návrat k
privatismu, na chaty, a rezignaci na věci veřejné. Foto Archiv Pavla Karouse

https://denikreferendum.cz/clanek/33355-rozhovor-s-pavlem-karousem-sochy-maji-otevirat-palcive-otazky-to-se-nedeje

INTERVENCIE DO EXISTUJÚCICH OBJEKTOV

Maľba na stenách panelákov z čias komunizmu

Súčasná maľba na steny, Mural

Streetart, gra

Objekt na budove
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VÝTVARNÉ DIELA VO VEREJNOM PRIESTORE

PRÍKLADY ZO SLOVENSKA, NEVHODNÉ RIEŠENIA

A. REFERENCIE, ANALYTICKÁ ČASŤ
B. KONTEXT REGIÓNU ORAVA
C. ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH

počet miest = 4
počet obcí = 59
spolu cca 134 889 obyvateľov
tri okresy = Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín

MAPA REGIÓNU

https://fondtlk.sk

TRADÍCIA a OBJEKT VO VEREJNOM PRIESTORE

SÚČASNÉ ZÁSAHY

A. REFERENCIE, ANALYTICKÁ ČASŤ
B. KONTEXT REGIÓNU ORAVA
C. ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH

Navrhovaný objekt tvorí po celom svojom povrchu len jeden materiál, zrkadlo, dokonca aj
strechu. Tým sa objekt stáva svojím spôsobom „neviditeľný“ a nesnaží na seba poukazovať. Odráža iba
obraz svojho okolia, rovnako ako užívateľov v ňom. Objekt sa stáva viditeľným pri dynamickom pohybe,
kedy vytvára na svojom povrchu perspektívnu ilúziu a hru s lámaním svetla. Pri priblížení k nemu sa
pozorovateľ v ňom vidí, vidí svoj obraz v rámci priestoru, v ktorom sa nachádza. To mu pomôže viac
identiﬁkovať priestor okolo a uvedomiť si status existencie v ňom. Človek prechádzajúci pravidelne tým
istým priestorom, no časom ho prestáva vnímať, všetko v ňom berie ako samozrejmosť. Poukázaním
toho istého priestoru v ktorom sa pozorovateľ nachádza má za úlohu v pozorovateľovi vyvolať pocit
sú-naloženia s ním, uvedomenia si ho a zistenia, že jeho podstata v ňom je dôležitá a mal by sa oň
zaujímať. Aktívne, alebo pasívne. Objekt odvracia odrazom svoju pozornosť na pozorovateľa. Svojím
spôsobom forma objektu zohráva primárnu úlohu, trojuholníkový pôdorys zabezpečuje odraz okolia o
celým 360 stupňov. Mesto je výstavná sieň, akokeby galéria. Objekt situovaný v ňom ju v sebe odráža.
Vystavený objekt vystavuje výstavu?
Objekt vyvoláva interakciu užívateľa. Môže si ho odfotiť, no odfotí seba v rámci verejného
priestoru. Objekt vieme natočiť, aby reﬂektoval z určitých miest špeciﬁcké body záujmu. V prírodnom
prostredí zaujímavé prírodné úkazy, na námestiach kultúrne pamiatky alebo významné budovy.
Pozorovateľ v ňom vidí aj ostatných zúčastnených okolo seba, dochádza k očným kontaktom v zrkadle,
čo je častokrát jednoduchšie ako pohľad z očí do oči „naživo“. Dochádza k sociálnej interakcií, ktorá by
mala vo verejnom priestore prichádzať. Dokáže to ale aj bez objektu?

INŠPIRÁCIA ORAVSKOU ĽUDOVOU ARCHITEKTÚROU

MAJÁK

Svetelná línia na vrchnom obvode objektu slúži ako jeho indikátor v tmavej noci, alebo počas
hmly. Od uhla pozorovania sa mení jej tvar, od jednoduchej úsečky cez zalomenú líniu v tvare „L“, až po
písmeno „W“. Pri ideálnej polohe slnka a pozorovateľa dochádza k odrazu slnečných lúčov a objekt sa
stáva akoby „majákom“. Objekt premieta slnko na plátno zvaným prostredie.

info@luckyarchitects.com

Objekt vie byť umiestnený v rôznych typoch verejného priestoru. Námestie, mestský park,
prírodné prostredie, alebo breh Oravskej priehrady. Všade sa vie svojim stvárnením asimilovať a
poukázať na kvality prostredia. Povestná scéna z Vesmírnej odysey... Objekt je statický, nehýbe sa,
trpezlivo postáva a plní svoju úlohu odrážať v sebe okolie, aby nám ho pripomínal, hlavne nás v ňom.
Pomáha nám pochopiť samých seba a priestor v ktorom žijeme. Môže ostať aj bez povšimnutia?

???

Dielo vo verejnom priestore je vrstva pamäte, zrkadlo doby, zrkadlo okolia, prostredia, ľudu.
Navrhovaný objekt v sebe ukrýva ešte ďalšie tri koncepty, ktoré musia zatiaľ ostať v tajnosti. Vynoria sa
až v realite, plynutím času a odrazia skutočnosť jeho pochopenia širokej verejnosti. Odzrkadlí ich
pochopenie?
* - <https://denikreferendum.cz/clanek/33355-rozhovor-s-pavlem-karousem-sochy-maji-oteviratpalcive-otazky-to-se-nedeje>
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Hlavným cieľom projektu je priniesť do verejného priestoru objekt, ktorý by bol pre širokú
verejnosť zaujímavý, pri pohľade naň by sa vynárali otázky a pozorovateľ mal sám nájsť svoju
odpoveď. Odpoveďou je myšlienka, reﬂexia svojho chápania reality a prostredia okolo seba. Objekt je
reﬂexiou na ostatné objekty umiestnené buď v prírodnom alebo verejnom priestore, hlavne v regióne
Orava, ktorý je špeciﬁcký svojou vlastnou mentalitou, potrebami, pochopením a hlavne riešeniami. Pri
slove Orava sa väčšine ľudí vynára v hlave odkaz na veľmi ťažké obdobie, keď v nej vládla chudoba, ale
zároveň pokora, skromnosť, vytrvalosť a pracovitosť. Jej vizuálnym zobrazovacím prostriedkom je
ľudová architektúra – prevažne drevenica so svojím nezameniteľným tvarovým archetypom.
Navrhovaný objekt čerpá inšpiráciu práve v ňom a snaží sa ho pretransformovať, vyabstrahovať do
súčasnej minimalistickej formy. Prirodzenosť je krásna a hlavne úprimná, neklame a je čitateľná.
Jednoduchosť je reﬂexia na ostatné existujúce architektonické/umelecké objekty, ktoré sa naopak
snažia o maximalizovanie efektu použitím čo najviac farieb, tvarov a materiálu.
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„Sochy mají otevírat palčivé otázky. To se neděje!“ *
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