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TEXTOVÁ ČÁST  

 

 

Anotácia 

 

Lapidarium: Food and Shelter je sociálne-kritický komentár, k téme základných materiálnych  

predpokladov pre život Homo sapiens sapiens. Vzniká prostredníctvom formálnej 

dekonštrukcie architektúry a potravy. Jedná sa o komplexnú, imerzívnu inštaláciu 

objektového charakteru, inšpirovanú pečivom a stavebnými prvkami budov. Výstup je 

zamýšľaný ako autonómna výstava. 

 

Úvod 

 

Lapidarium: Táto diplomová práca pojednáva o dvoch fundamentálnych hmotných 

predpokladoch, z hierarchie ľudských potrieb - o dvoch nevyhnutnostiach fyziologickej a 

materiálnej povahy - Food and Shelter (ďalej tiež ako FnS). Vychádza z korelácie 

každodennosti vo vzťahu k existencií jednotlivca. 

 

Z môjho pohľadu má v súčasnom ponímaní samotný (pod)titul Food and Shelter,  tendenciu 

zasahovať do viacerých tém a odvetví, ktoré sa vo svojej podstate týkajú predovšetkým 

systémových zriadení. Keď to veľmi zgeneralizujem, nadobúdanie hmotných statkov a 

uspokojovanie našich základných potrieb, je závislé na kapitále podmienenom prácou. Food 

and Shelter teda úzko súvisí s vlastníctvom, s prácou ako prostriedkom nadobudnutia 

kapitálu, a s prácou - remeselnou, cieľavedomou činnosťou, prostredníctvom ktorej 

vlasníctvo (hnuteľné i nehnuteľné), fyzicky vzniká. 

 V globálnom ponímamí sa remeselná tradícia pretransformovala do priemyslu- ktorý sa 

premieta do ekonomiky, následne politiky a sekundárne, no v neposlednom rade sa dotýka 

ekológie - v zmysle enviromentálnych dopadov našej existence na Zem, planétu zosobňujúcu 

štedrý, esenciálny zdroj substancií, ktoré premieňame k obrazu svojmu. Zdroj zčasti 

obnoviteľný, ale nenávratne vyčerpateľný.  

 

 Historický vývoj civilizácie predznamenal podobu našich dnešných obydlí, formu potravy 

a sveta, aký obecne budujeme. Muzeálne zbierky nám umožňujú nahliadnuť do vzdialenej i 

nedávnej histórie zhmotnenej v artefaktoch, i v samotných stavbách, v ktorých sa 

nachádzajú. Sú sformované sledom udalostí. Minulosť je prítomná v príbehoch, ktoré 

determinujú naše materiálne dedičstvo. Súčasnosť je s minulosťou úzko spätá, no budúcnosť 

je napriek našim poznatkom a predikciám stále pomerne abstraktná. Archetypy obživy a 

príbytku transformovali do rôznych podôb, no naplnenie našich materiálnych, pôvodne 

pudových nárokov, sa vo svojej podstate nemení. Lapidarium: FnS je akýmsi absurdným 

poznatkom, „fosíliou“ súčasnosti v podobe umeleckého artefaktu.  
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Popis diela 

 

V nasledujúcej časti sa pokusím ozrejmiť zámer diela a motiváciu k zvolenej téme. Tento text    

som sa rozhodol uchopiť ako svoju osobnú úvahu, prostredníctvom ktorej chcem priblížiť 

svoje uvažovanie a proces tvorby divákovi. 

 

Titul FnS vymedzuje v kontexte tejto diplomovej práce dva zmienené pojmy. Tie 

reprezentujú objekty formálne ukotvené v reálnych segmentoch/fragmentoch, z ktorých 

pozostávajú a ktoré sú rovnako aj inšpiráciou pre vznik Lapidaria. 

 

Forma je v tomto prípade východisko- identita objektu, ktorá má na jednej strane ambíciu 

generalizovať/univerzalizovať pojmy FnS, pomocou globálne zaužívaných archetypov/ 

stereotypov, na strane druhej preberá formy  lokálnej/tradičnej architektúry a pekárskych 

produktov - vecí, s akými sa denne konfrontujeme. Mnohé ich podoby postupne 

„zglobalizovali“-  vzostupom remeselných tradícií (murárstva, pekárstva,...) dôsledkom 

priemyselnej revolúcie, stanovením medzinárodného metrického systému, koloniálnej 

minulosti, globálneho trhu a podobne. (nielen)Architektúru determinuje predovšetkým 

nábožensko – ideologicko – politický vývoj dejín ľudstva. Od praveku až po súčasnosť, od 

starovekých stavieb po funkcionalizmus, ako posledný medzinárodný sloh. Je však zrejmé, že 

obecne to, čo sa pretransformovalo do globálneho, je ukotvené vždy niekde v lokálnom 

kontexte- v minulosti. 

 

Chleba (Food) a tehla (Shelter) definujú fragmentárne jednotky samotných pojmov. Medzi 

Food a Shelter existuje určitá analógia. Na základe segmentov - stavebných jednotiek 

(napríklad tehál), je predstava o architektúre, ktorá z nich fyzicky môže pozostávať, pomerne 

abstraktná. Podobne tak abstraktná je tiež predstava o jedincovi, ako potenciálnom 

konzumentovi pečiva. Ide tu o určitú imaginatívnu rovinu o objekte (architektúre) a subjekte 

(človeku), postavenú na formálnej analýze architektúry a potravy.  

Hmota ako materiál, hmota ako palivo (dom a tráviaci trakt).  

 

Plesnivá stena, plesnivý chleba.  

 

Lapidarium: Food and Shelter vzniká zlučovaním kusov starého pečiva a tvarov inšpirovaných 

stavebnými prvkami architektúry. Objekty preberajú podobu vybraných existujúcich vecí, 

ktoré sú jasne zadefinované. Vo svojej podstate pre mňa predstavujú formálne východisko, 

ktoré môže byť vnímané ako určitá forma reinterpretácie „realizmu“, či zobrazivosti ako 

takej. Tá sa však miesi s pomerne abstraktnými momentmi, vzniknutými nekontrolovanou 

expanziou montážnej peny.  

Prostredníctvom určitého estetického vytrženia dochádza k upriameniu pozornosti na 

samotný objekt záujmu. Podobne je tomu pri sledovaní čierno-bieleho filmu alebo 

fotografie, kedy je divák vplyvom zredukovania reálneho spektra farieb, podnietený sústrediť 
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svoju pozornosť na kompozíciu a na obraz ako celok. V prípade Lapidaria, je spoločne 

s farebnosťou dôležitým výrazovým prostriedkom primárne materialita objektov, a ich 

adjustácia v priestore. 

 

Asociatívna rovina medzi týmito pojmami, je jedným zo zásadných formálnych aspektov. 

Prepájajú ich vzájomné materiálovo - fyzikálne podobnosti ako je poréznosť, podobná 

bunková štruktúra, nestálosť, a podobne.    

 

 

Technologický postup 

  

Objekty Shelter vo väčšej miere pozostávajú z vysoko a nízkoexpanznej polyuretánovej peny, 

fúkanej do improvizovaných foriem – debnení,  vyskladaných z tvárnic, kameňov a sadrových 

negatívov stavebných prefabrikátov. Dielo tak sčasti vzniká  podobným spôsobom, akým sa 

samotné segmenty vyrábajú, no s rozdielnym zámerom, a to multiplikovať objekty 

v materiáli, ktorý popiera ich funkcionalitu a primárny účel sériovej výroby. Preto je objekt- 

sériová tvárnica, vyrobená liatím alebo vtláčaním hmoty do formy opakovane zaformovaná 

a v pozitíve následne znovu množená. Týmto spôsobom doslovne dochádza 

k „odhmotneniu“- spochybneniu významu i formy stavebného prefabrikátu. 

  

Vnútorný priestor spomínaných foriem vysypávam pieskom, cementom, popolom,... 

prachom, ktorý vznikol ako odpad pri realizácií stavby, či rekonštrukcie nehnuteľnosti. Toto 

prepojenie umožňuje vytvárať ilúziu povrchov ťažkých a tvrdých fragmentov architektúry. 

Povrch objektov tak vcelku verne imituje charakter materiálov stavebných prefabrikátov 

a hornín. Montážnu penu som zvolil  ako „nosné médium“ objektov, predovšetkým pre svoje 

špecifické materiálovo - fyzikálne kvality a estetiku, o ktorej usudzujem, že korešponduje so 

zámerom diela. Je zároveň tiež bežne používaným materiálom v stavebníctve. 

 

Rozpínavosť je v tomto prípade dôležitá formálna kvalita - v určitom momente sa zastaví - 

stuhne - čo pre mňa zosobňuje akési metaforické, nekompromisné zamrznutie v čase. 

Expanzivita podmienená zmiešaním dvoch syntetických zložiek je chemická reakcia, ktorá je 

formálnou asociáciou na prírodné procesy, ako je kryštalizácia, desublimácia, kysnutie cesta 

a podobne. 

 

Polyuretánová pena má tendenciu „vyliezať“ za hrany foriem, kde následne stuhne. Pri 

exaktnom technologickom postupe odlievania, sú takéto momenty obvykle vnímané ako 

chyby, nežiaduce vo výslednom prevedení. Ja ich však od začiatku vnímam naopak - ako 

kvalitu, ktorá rezonuje so zámerom Lapidaria, a preto s ňou vedome pracujem.  

Významová rovina Shelter spočíva v spochybňovaniu všeobecne zaužívanej veci a jej 

zrejmých vlastností, prostredníctvom zmeny materiálu, v akom je spravidla produkovaná. 
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Betón a keramiku nahradzuje spomínaná polyuretánová pena, čím dochádza k výraznému 

zredukovaniu stálosti objektu ako takého.  

Pri pojme Food je to presne naopak- suché a na betón stvrdnuté kusy chleba majú ambíciu 

byť trvácnejšími, než len trvanlivými. Stavebné hmoty a nátery používam tiež s úmyslom 

zakonzervovať toto staré pečivo, ktoré dôsledkom nesprávneho skladovania, či uplynutia 

minimálnej trvanlivosti či dátumu spotreby, podlieha skaze.  

 

Pečivo, ktoré bolo primárne potravinou, následne sekundárnou surovinou, alebo odpadom, 

sa stáva artefaktom - čo môže byť vnímané ambivalentne. Z potraviny sa stáva odpad 

a z odpadu - objekt určitého záujmu.  

 

Makovo – sézamovo – ľanový  posyp na objektoch – odkazuje na posyp pečiva, môže byť 

chápaný podobne dvojznačne, predovšetkým s prihliadnutím na sociálno - humanitárny 

podtext Food and Shelter. Rozhodnutie použiť komoditnú potravinu na tvorbu umeleckého 

artefaktu, sa môže javiť ako rozporuplné. Zdôvodňujem to tak, že toto na pohľad 

„kontroverzné“ gesto umocňuje akýsi už zmienený „realizmus“, v zmysle skutočnej, fyzickej 

prítomnosti reprezentantu Food.  

Potravina je povýšená na artefakt. Zároveň si ale uvedomujem, že tento moment, ktorý sa na 

objektoch objavuje síce len v minimálnej miere, môže niekto vnímať ako plytvanie. Z môjho 

pohľadu tento detail podporuje vážnosť  inštalácie ako celku, aj na základe možného 

pobúrenia diváka. Som skôr presvedčený, že tento posyp je apelom na samotné príčiny 

plytvania, ergo opakovanú mylnosť jedinca, ako konzumenta. Nepovažujem sa za niekoho, 

kto by sa toho v bežnom živote vedome dopúšťal, preto do budúcna ani nepremýšľam o 

nejakom rozsiahlejšom „znehodnocovaní“ potravín v záujme tvorby.  

O potravine, ako súčasti objektu uvažujem predovšetkým ako o istom „vklade informácie“, či 

poznatku o súčasnej podobe, zložení a výživových hodnotách konkrétnej potraviny. 

Pohrávam sa s hypotézou, že tieto artefakty môže niekto v budúcnosti analyzovať... to je ale 

skôr sci-fi rovina Lapidaria. 

 

 

„Konzervácia“  pečiva má odkazovať na technologický postup konzervovania muzeálnych 

artefaktov, podobne ako je tomu napríklad pri taxidermií, kedy telesná schránka zvieraťa 

bola potenciálnou potravou pre iné zviera (mrchožrúta), alebo sa mohla stať biologickým 

odpadom - „živnou pôdou“ pre rozklad. Človek - na vrchole reťazca, tento „objekt“ 

vypreparoval za účelom skúmania a v neposlednej rade vystavovania v čo najvernejšej, 

realistickej podobe - tu tiež vnímam určitú analógiu pojmu Food, s muzeálnym 

prezentovaním - zámerným konzervovaním niečoho, čo prirodzene podlieha skaze, a je 

následne exponované pozornosti diváka.  

 

Zvetrávanie objektov Lapidaria- ako ďalšia formálna kvalita, odkazujúca na podliehanie 

materiálov vplyvom poveternostných podmienok, podobne ako zvetrávajú fasády domov a 
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povrchy najmä exteriérových sôch. Vybrané hotové objekty preto vystavujem vplyvom 

počasia. Montážna pena je na slnku z dlhodobého hľadiska pomerne nestála, keďže jej 

farebnosť a štruktúra značne degraduje. 

 

Soľný náter na povrchu objektov kryštalizuje. Je odkazom na kryštalizáciu minerálov 

obsiahnutých v horninách - nerastných surovinách, ktoré sú esenciálnym prírodným zdrojom 

primárne ťažených na výrobu kompozitných stavebných materiálov. 

 

Forma FnS sa čiastočne inšpiruje estetikou digitálnych technológií, kedy v určitých 

momentoch spája eklektické/historizujúce formy s týmito kontrastnými prvkami. Sú nimi 

radikálne analytické rezy, ktoré zároveň odhaľujú vnútornú štruktúru hmoty. Tieto momenty 

sú analógové intervencie, imitujúce zásah technológie riadenej počítačom. Definoval by som 

to ako simuláciu virtuality analógovym spôsobom, kedy sa reálne tvári ako virtuálne- niečo 

ako „reálna virtualita“. Predstieranie, že niečo fyzicky (ne)existuje. Virtuálne prostredie má 

obyčajne ambíciu presne opačnú, a to simulovať realitu v čo najvernejšej, nehmatateľnej 

podobe. Túto „virtualitu“ významne umocňuje nasvietenie objektov v zatemnenom 

priestore. 

 

 

Sklo v Lapidariu 

 

Súčasťou série Lapidarium: FnS, sú sklenené objekty, ktoré otvárajú ďalšiu interpretačnú 

rovinu. Ide o fúkané sklenené tvary, formálne aj rozmerovo príbuzné tým polyuretánovým. 

Pre svoj charakter sú pomerne kontrastným prvkom celku - protikladom 

prevažujúcich nestálych materiálov.  

Napriek tomuto momentu vnímam medzi nimi markantné formálne i obsahové prepojenie. 

Tieto sklenené objekty sú vytvorené podobným postupom, kedy prostredníctvom 

improvizovaného skladania sériových foriem, vznikajú originály. Príbuzné sklenené tvary 

majú vďaka svojej estetike charakter niečoho, čo balansuje medzi nádobou a sklobetónovou 

tvárnicou - čo pre mňa predstavuje akýsi stelesnený „hybrid“ obsahov Food and Shelter, 

v odlišnom materiálovom prevedení.   

 

 

 

Lapidarium a východiská inštalácie 

 

Adjustovanie inštalácie ako celku, má odkazovať na zbierku historických, kamenných 

artefaktov. Moja snaha reinterpretovať lapidárium - ako inštitúciu, je v kontexte FnS 

zadefinovaná ako „lapidárium súčasnosti“,a na minulosť odkazuje len čiastočne. Táto 

„zbierka“ nezahŕňa artefakty, ktoré majú predpoklad „prežiť veky“. Je to práve naopak. 
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Dark room 

 

Adjustovanie diela vytvára v priestore určitú situáciu, kedy podnecuje diváka k určitým 

vnemom a „správaniu sa“. Dôležitými popudmi sú tu samozrejme tma a svetlo. Kompozícia 

samotných objektov do istej mieri predurčuje to, ako sa môže diváčka/divák v inštalácií 

pohybovať.  

Objekty mám v úmysle inštalovať spôsobom, aký im prikladá zvláštnu pozornosť- dôležitosť, 

akej sa dostáva artefaktom práve v niektorých muzeálnych expozíciach. Vzniká tak určité 

absurdné napätie - moment fetišizácie, či komodifikácie objektu, ktorý má formu všednej 

veci. 

 

Inštalácia môže mať vzhľadom k danému priestoru rozdielny charakter.  

Jedna z variant je adjustácia v absolútnej tme, kde sú jednotlivé objekty bodovo nasvietené 

tak, že pozornosť diváka je v čo najväčšej možnej miere upriamená len na samotné objekty. 

Okolitý priestor sa snažím maximálne vytesniť a kompozícia sa tak ocitá v akejsi prázdnote, 

vo „virtuálnom“ priestore.  

Uvažujem aj nad tým, že viditeľnosť diela môže byť podmienená samotnou prítomnosťou 

pozorovateľa. Jedna z možností ako to dosiahnuť je, že každý svetelný zdroj bude napojený 

na senzor pohybu osobitne. Týmto spôsobom sa celá kompozícia postupne nasvecuje 

z viacerých uhlov, a „zjavuje“ sa len na pár sekúnd do tej chvíle, dokým sa jedinec v priestore 

pohybuje.  

Ďalšia možnosť adjustovania pracuje s využitím paprsku denného svetla, rovnako 

v zatemnenom priestore. Viditeľnosť diela je v takom prípade podmienená zákonitosťou 

striedania dňa a noci – teda rotáciou Zeme a dopadom slnečného žiarenia na jej povrch.  

 

V budúcnosti môže byť každý zmienený spôsob adjustácie legitímny, v závislosti na 

špecifikách potenciálneho miesta pre Lapidarium.    

 

 

 

*Food and Shelter *Antropocén 

 

Mám za to, že Food and Shelter sa ako naše elementárne istoty začali vyvíjať na základe 

pudov a  inštinktov. Čiastočne vychádzam z úvahy, že prapôvod FnS je fundamentom akéhosi 

„protomaterializmu“, ktorý determinuje počiatok Antropocénu.  

 

 

Z jaskyne do mrakodrapu, z divočiny do supermarketu. 
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Lapidárny záver 

 

 

Táto diplomová práca je pokračovaním série, ktorá začala vznikať v prvom ročníku môjho 

magisterského štúdia. Lapidarium: Food and Shelter, je jedným z mnohých základných 

kameňov pre budúce, potenciálne výstupy, ktoré naň môžu nadväzovať, alebo sa vzďaľovať...  

 

 

 

 

Formálne a obsahové paralely v dielach iných umelcov 

 

 

Lynda Benglis- Phantom, 1971 

Rachel Whiteread- House, 1993 

Urs Fischer- Bread house, 2004 

Wayne Thiebaud- Peanut butter sandwich, 2009 

Ugo Rondinone- Seven Magic Mountains, 2016 

 

 

 

  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
OBRAZOVÁ ČÁST 
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