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NaprotiNaproti – zmenšený model, sádro-kompozitní prach – 3D tisk, 250×29×88 mm, 2013 (1ks)

NaprotiNaproti – půdorys 



NaprotiNaproti – vizualizace, tvrzený polystyren, 1400×160×485 mm, 2013 (1ks)



NaprotiNaproti – vizualizace, tvrzený polystyren, 1400×160×485 mm, 2013 (1ks)



Poklička Naproti 1 – aplikace, sádro-kompozitní prach – 3D tisk, 127×124×55 mm, 2013 (1ks)



Poklička Naproti 1 – vizualizace, sádro-kompozitní prach – 3D tisk, 127×124×55 mm, 2013 (1ks)



Poklička Naproti 1 – aplikace, sádro-kompozitní prach – 3D tisk, 127×124×55 mm, 2013 (1ks)



Poklička Naproti 2 – vizualizace, sádro-kompozitní prach – 3D tisk, 124×124×61 mm, 2013 (1ks)



Poklička Naproti 2 – aplikace, sádro-kompozitní prach – 3D tisk, 124×124×61 mm, 2013 (1ks)



Poklička Naproti 3 – vizualizace, sádro-kompozitní prach – 3D tisk, 126×126×84 mm, 2013 (1ks)



Naproti disco koule – aplikace, sádro-kompozitní prach – 3D tisk, ø 200 mm, 2013 (1ks)

Naproti disco koule – vizualizace, sádro-kompozitní prach – 3D tisk, ø 200 mm, 2013 (1ks)



 Ve veřejném prostoru se setkáváme s různými způsoby zacházení s typografií k propagačním aj. 
účelům. Povětšinou se jedná o velkoplošné tisky, v případě náročnějšího zadavatele o trojrozměrné litery 
různých barev a povrchů, které jsou zpravidla pouze extrudovány a více či méně odsazeny od různých 
podkladů. Takovéto 3D objekty jistě zaujmou více, než plošné. Proto jsem si za cíl stanovil vytvořit objekty 
vizuálně poutavější, které splní funkci nositele informace a zároveň se v reálném prostředí pokusí překročit 
běžné formy sdělení a přizbůsobí se konkrétnímu prostoru a užití. 

 Pro svůj projekt jsem si vybral Absint bar s názvem Naproti, který vlastní moji přátelé a nachází se 
blízko Konečného náměstí v Brně. Podnik vyniká rozmanitou nabídkou nápojů s obsahem různých jedů, 
jejichž konzumace je blízce spjata s uměleckou a intelektuální bohémou od 18. století dodnes. Tento bar 
se stále rozšiřuje a s ním i jeho rozmanitá klientela nejen vyznavačů psychedelie. Proto nastala možnost 
inovovat výzdobu v rámci mnou zvoleného tématu. Psychedelickou mnohopohledovost na realitu jsem 
se snažil promítnout do užitných objektů dekorativního charakteru. Nesou t extovou informaci, ve smyslu 
morfózy tvarů písmen a jsou čitelné z různých úhlů pohledu i pozic pozorovatele.

 Všechny objekty jsou vytvořeny na základě geometricky konstruovaných variant sedmiúhelníku, 
sedmicípých hvězdic a jejich vztahů, vycházejících z počtu písmen v názvu podniku. Tvoří čtyřúhelníkové 
plochy, do kterých jsou zasazovány modulárně vytvořené litery – Naproti.

 Toto jsem se pokusil shrnout do objektu, se kterým by se potencionální návštěvník setkal jako 
s prvním – NaprotiNaproti, který má sloužit jako vývěsní štít. Byl by vyroben z tvrzeného polystyrenu 
a umístěn na fasádě nad vstupními dveřmi v úrovni očí dospělého člověka. Dal by kolemjdoucímu možnost 
rozeznávat a prohlížet si ten samý nápis ze všech možných pozic. Při chůzi kolem by objekt upoutal po-
zornost i méně vnímavé osoby bez ohledu na její výšku, pozici nebo schopnosti rozumět textu, díky pros-
torovému uzpůsobení. Je to komunikce na jiné úrovni, než je běžné a vývěsní štít by tak poukazoval na 
vyhraněnost podniku. Vše by bylo podpořeno zelenými LED diodami, navazujícími na vnitřní osvětlení podni-
ku, umístěnými uvnitř jednotlivých písmen, pro vytvoření kontrastu, poutavosti a rozpoznatelnosti textu. 

 Na vývěsní štít navazuje sada užitých předmětů v interiéru, což spolu vytváří malý jednotný vizuální styl.
 
 Navigační systém Naproti využívá principu schopnosti objektu sdělit z různých stran jinou informaci. 
V praxi by byly použity 3D tisky – směrovky, umístěné na zdech interiéru, dávající kolemjdoucímu informaci 
v závislosti na jeho pozici.  

 Jednou z dominant vybavení baru jsou tzv. absinthové fontány – dekorativní skleněné stolní nádrže 
na ledovou vodu, podávané se sklenicí absinthu. Součástí fontány je skleněné víčko, které se při manipula-
ci často zničí. Proto jsem se rozhodl navrhnout 3D tisková náhradní víčka, které mají mohutnější madlo. 
Na geometricky vymodelovaném plášti hvězdicového půdorysu uplatňuji stejný princip práce s písmem jako 
u předchozích objektů, s rozdílem přidání více úhlů pohledu. 

 Posledním objektem je parafráze na disco kouli – Naproti disco koule, kde je písmo odečteno 
z pláště koule. Světelný zdroj uvnitř pohybující se koule, umístěné na stropu místnosti, vytvoří nepravidel-
nou projekci opakujícího se textu „Naproti“ na stěny. Text ve 14 řadách a 28 sloupcích je možné číst 
v různých silách duktu verikálně i horizontálně.      

 Testováním jsem zjistil, že všechny tyto objekty mohou působit na diváka jako pouhé dekorativní 
předměty a až po delším pozorování zjišťují textovou informační funkci, což bylo původním cílem – vytvořit 
objekty vizuálně poutavé, s nástavbou textové informace. 
 
 Domívám se, že objevené principy mají potenciál pro další práci, avšak časová a finanční náročnost 
užitých technologií proces komplikuje.


