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Dílo tematizuje vztah duchovna a materiálna, v kontrastu jemnosti a hrubosti a v otázce 
rozdílného společenského vnímání globálních hrozeb. Sloup se stává portálem mezi do-
bou minulou a dobou budoucí a jakousi konstantou na časové ose; navždy označí jeden 
konkrétní bod v čase. 

Inspirace morovými sloupy je viditelná v parafrázování těchto monumentálních so-
chařských děl a přebírání jejich základních znaků. Záměrná podobnost v siluetě obou 
sloupů spolu s nefigurativními detaily vytvářejí určité napětí. Socha je citací morového 
sloupu v kontextu dnešní doby.

Forma odkazuje na řemeslnou stránku technik sochařského umění. Kontrast různých 
povrchových úprav betonu, site-specific charakter a estetika nahodilosti tvoří unikátnost 
této skulptury.

Monumentální betonový sloup definuje nový prostor před Poliklinikou Krnov na náměstí 
Hrdinů; stává se symbolem znovuzrození života po fiktivní apokalypse. To, co zbylo po 
člověku, se rozpadá. To, co zůstalo z přírody, roste.

Téma
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Kunsthistorické inspirace

Dílo vychází z tvarosloví barokních morových sloupů a odkazuje tak na období morových 
ran a vzniku těchto monumentálních sochařských děl. Zároveň také odkazuje i na ob-
dobí zániku některých z nich. 
Období vzniku těchto děl bylo obdobím posílení víry ve společnosti a období jejich záni-
ku bylo naopak oslabením víry a posílením vědy.   
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Současné umělecké inspirace

Dvě různé úpravy betonu mají za účel podpořit koncept duality chaosu a řádu. Spodní  
část sochy je neopracovaná, vytvořená technikou lití betonu do modulárního bednění 
a má čistě technickou estetiku, která symbolizuje řád. Naopak horní část je dodatečně 
opracovaná ručně pomocí bouracích kladiv, je částečně nahodilá, chaotická, dynamická, 
více sochařská a symbolizuje chaos. 
Zbytky po bourání jsou záměrně nechané okolo sloupu, aby podpořily dynamiku, kon-
cepci a postapokalyptickou estetiku díla.
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Postapo inspirace

Objekt je také inspirován estetikou opuštěných míst, kde zbytky lidských staveb 
postupně zarůstají zelení až jsou téměř pohlceny. 
Tato zeleň má nejen rovinu estetickou, kdy podporuje vzhled něčeho zaniklého, ale i 
symbolickou, kdy znázorňuje obnovu života a znovuzrození po fiktivní katastrofě. 
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Zeleň

V současné době je dokončován projekt zeleně a zvažujeme tyto 3 možnosti:

1. sloup nechat postupně zarůstat přísavníkem pětilistým 

2. v okruhu 3-6m okolo sloupu zasadit luční kvítí a ponechat divoce růst 

3. kombinace obou dvou předchozích variant dohromady 
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V.1 V.2 V.3

Vizualizace zeleně
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MgA. Jan Nálepa
https://cargocollective.com/nalepa

MgA. Dávid Sivý
https://davidsivy.com

Děkujeme. 


