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K  obhajobe boli predložené dva 7x3x2,5m objekty; MDF, kov; 2012-2013 
 

 
Moloch; objekt #1; MDF; 7000x2500x2500; 2012 
 

 
Moloch; objekt #1; MDF; 7000x2500x2500; 2012 



 
Moloch; objekt #2; kov; 7000x3000x2500; 2013 
 
 
 
 
 

 
Moloch; objekt #2; kov; 7000x3000x2500; 2013 
 



 
Moloch; objekt #2; kov; 7000x3000x2500; 2013 
 
 
 
 
 

 
Moloch; objekt #2, objekt #1; kov; MDF; 7000x3000x2500; 2013 



 
Detail modelovaného spoju na objekte #2 
 
 
 

 
Moloch; objekt #2, objekt #1; kov; MDF; 7000x3000x2500; 2013 



 
Moloch; objekt #2; kov; 7000x3000x2500; 2013 



 
Moloch; objekt #2, objekt #1; kov; MDF; 7000x3000x2500; 2013 
 
 
 
 
 
 

 
Moloch; objekt #2; kov; 7000x3000x2500; 2013 



 
Moloch; objekt #2; kov; 7000x3000x2500; 2013 
 
 
 
 
 
 

 
Moloch; objekt #2, objekt #1; kov; MDF; 7000x3000x2500; 2013 



 
Moloch; objekt #2, objekt #1; kov; MDF; 7000x3000x2500; 2013 
 
 
 
 
 
 
 

 
Moloch; objekt #2, objekt #1; kov; MDF; 7000x3000x2500; 2013 



 
Moloch; objekt #2; kov; 7000x3000x2500; 2013 
 
 
 
 
 
 

 
Moloch; objekt #2, objekt #1; kov; MDF; 7000x3000x2500; 2013 
  



 
Pohľad na halu kde budú objekty inštalované, areál bývalej Zbrojovky Brno  



 Svojím zadaním abstrahovanou formou definovať zlo som vychádzal z 
dlhodobého zámeru vytvoriť monument dobra, hrdinstva z mojich detských 
predstáv vo svojej koncentrovanej podobe vychádzajúcej z prehnanej štylizácie 
japonského mecha anime Zlo vo svojej komixovej štylizácii atraktívnejšie, 
elegantnejšie, lákavejšie a často vizuálne ľahšie uchopiteľné než dobro , 
ktorého vizuálna podoba sa hľadá ťažšie než a funguje viac ako idea. V mojom 
prípade som ako extrakt hrdinu neustále videl mechanoida/ gigantického robota 
(Gundam, Gunbuster, Diebuster či Evangelion). Jeho vizuálny charakter mi 
však ostával záhadou. Zvolil som preto postup "bez zla dobro nevznikne". 
Inšpirovaný anime Neon Genesis Evangelion, kde záporné entity sú pojaté 
zväčša pomerne voľnou abstraktnou formou, som sa rozhodol pracovať s 
geometricky abstrahovaným objektom. Ako podklad poslúžil náhodne vybraný 
model, ktorého polygonálnu sieť som niekoľkonásobne deštruoval a redukoval . 
Výsledný zhluk polygónov som obalil trojuholníkovou sieť a následne upravil do 
výslednej podoby. Trojuholník ako základný prvok zápisu povrchu telesa 
zároveň určujúci mieru detailnosti som zvolil aj v náväznosti na názov diela - 
Moloch. Jednak pre jeho symbolický význam - kedy trojuholník špicou navrch 
symbolizuje identické božstvá Moloch, Baal či Šíva - ničiteľ či démon. Jednak 
pre jeho prostú podobnosť s Molochom ostnitým, jašterom z čeľade 
agamovitých. Moloch zároveň prenesene symbol niečoho vyžadujúce obete, či 
jednoducho niečoho obrovského, prípadne odľudšteného. 
 Po prvej fáze navrhovania a v podstate bezmyšlienkovitej deštrukcie 
siete povrchu modelu som pristúpil k vytváraniu prvého z dvoch obhajovaných 
objektov. Je vytvorený z MDF dosiek presne narezaných pod uhlom a úkosom 
dopadu odpovedajúcej strany trojuholníkov tvoriacich jeho povrch. 
Bezmyšlienkovitosť nahradila striktnosť geometrie a zvoleného pracovného 
postupu. Počas práce na oplášťovanom objekte sa ponechaná otvorenosť 
ukázala ako spojnica medzi oboma objektmi. Druhý z obhajovaných objektov 
predstavuje kostru/konštrukciu prvého objektu vytvorenú z pozváraných 
jeklových profilov 40x40mm. Svojou formou a rozmerom sa stavia nad prvý, 
rodičovský objekt. 
 V priebehu práce sa pre mňa postupne stal kov svojou materiálovou 
podstatou - zdanlivým chladom a nepoddajnosťou zaujímavým materiálom, s 
ktorého fyzickosťou sa dá pracovať pomerne voľne (ak vypustím a náročnosť 
na manipuláciu). Na rozdiel od vytvárania jasne definovanej trojuholníkovej 
plochy si jekl sám určuje prienik v jednotlivých spojoch.  Tak isto je pre mňa 
zaujímavá určitá beztvarosť výslednej konštrukcie, ktorá pri každej zmene uhlu 
pohľadu mení svoju geometriu, objemnosť či povrch. Jasne definovaný tvar 
jeklu je v spojovacích ružiciach  domodelovaný a jej presnosť je len pocitovo 
naznačená. Čím som sa v detaile rozhodol riešiť rovinnú presnosť povrchu 
konštrukcie a vniesť do nej trochu ľudskosti.  
 Na rozdiel od mojich predošlých prác je pre mňa vo výsledku 
podstatnejšie sledovať priehľady či prieniky jednotlivými objektmi a zároveň 
komunikáciu medzi nimi - dvoma prístupmi k jednej veci tvoriacej celok. 
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