
PAMÄTNÍK OBETIAM KORONY
Koncepcia pamätníka vychádza z naších osobných i spoločensky 
zdieľaných skúseností pandémie. Ako ústredné sa nám javia skúsenosť 
oddelenia, technického a štatistického spracovania dát a skúsenosť nádeje 
a spolupatričnosti. Tieto sú zároveň ideovými premisami materiálového 
riešenia diela. Jeho dominantným elementom je amorfická transparentná 
štruktúra, ktorá je metaforou na plexisklové dosky, ktoré nás delili, no 
zároveň umožňovali aspoň nejaký kontakt. Jej forma taktiež symbolizuje 
neuchopiteľnosť a nejasnosť pandémie ako hyperobjektu. V jej objatí sa 
týči pravouhlý monolit. Tento pozostáva z radov čiernych svetelných LED 
panelov o rozlýšení 4px na 1cm 2 a je chránených tvrdeným sklom. Panely 
sú detailne programovateľným zdrojom svetla, ktoré bude po zotmení 
rôznymi spôsobmi vizualizovať dáta spojené s koronavírusom. Monolit 
symbolizuje ľudskú vedomosť i zručnosť, ktorá priebeh pandémie aj 
samotnú skulptúru osvetľuje, no nie nutne vysvetľuje. Pamätník sa takto 
mení v čase a s časom, umožňuje nazrieť historický vývoj ochorenia
a taktiež si pripomenúť jeho pretrvávajúcu prítomnosť.

južnýsevernýZápadný východný

Objekty sú situované na vodnej hladine v juhovýchodnej časti jazera. Prepojenie vody 
a svetla dáva vyniknúť optickým vlastnostiam transparentnej štruktúry, ktorá v istý 
polohách svetlo rozkladá na farebné spektrum - dúhu, ktorú chápeme ako symbol 
nádeje. Štruktúra samotná je dutá s hrúbkou steny 15 cm a je vytláčaná objemum 
vzduchu nad hladinu. Je odliata z epoxidovej živice EnviPoxy. 

Svetelný monolit je vodotesne izolovaný, a zasadený na nerezovom podstavci, 
ktorý je nosníkmi prepojený so spodnou časťou priehľadného objektu. Spoločne 
sa s ním sa tak vznáša na hladine, k dnu jazera sú kotvené nerezovými lanami. 
Elektronika a kabeláž je uzavretá vo vnútri monolitu, elektrické a dátové spojenie 
je vedené po dne jazera k najbližšej prípojke. Ústredné dielo dopĺňajú tri menšie 
monolity na brehu jazera. Tieto odkazujú z rôznych vzdialeností a uhlov na dielo 
vo vode, dopĺňajú ho o textovú a dátovú informáciu, čím facilitujú jeho lepšie 
uchopenie a umožňujú priamy kontakt s dielom.

20,00 %

Dielo bude odliate v štyroch kusoch a nákladnou dopravou 
prepravené na miesto, kde bude spojené a nainštalované. 
Jeho rozmery sú 12,5 x 5 x 2,7 metra. Na zaistenie výroby 
a inštalácie diela použijeme plnú výšku odmeny a síce 175 
000 € bez DPH. Náklady na údržbu sú súčtom nákladov 
za elektrickú energiu, internetové pripojenie, revíziu 
technických elementov a ich občasné čistenie, teda 
odhadom 2500 €.

Tri zmenšeniny monolitu zamýšľame umiestniť aj na breh 
jazera. Tieto budú odkazovať na jeden z troch vzťahov 
človeka a vírusu - nakazený, zdravý či uzdravený a zosnulý. 
Svojou intenzitou i farebnou paletou budú korešpondovať s 
priebehom vizualizácie na ústrednom monolite.
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PÔDORYS MONOLITU
Nosná konštrukcia z jaklov 
drží jednotlivé moduly, 
ktoré sú v jadre monolitu 
popripájané na zdoj.

AXONOMETRIA 
JAKLOVEJ KONŠTRUKCIE 
MONOLITU

AXONOMETRIA 
OPLÁŠTENIA VEĽKÉHO 
A MALÉHO MONOLITU

JEDEN MODUL LED 
PANELU, 16x16 CM.
Určuje modul monolitu a 
jeho rozhranie.
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Dutá epoxidová štruktúra

Svetelný monolit pozostáva z programovateľných LED matíc, ktoré 
tvoria prepojené moduly o rozlíšení 64x32 pixelov. Každá stena je teda 
svetelným zdrojom a zároveň obrazovkov o rozlíšení 448x128 pixelov. 
Matice budú ovládané špecializovaným media playerom umiestnený 
v samotnom monolite a ten zas diaľkovo cez internet. Ilustrácie nad 
textom predstavujú tri z mnohých možných spôsobov prekladu dát 
pandémi do svetla, ktoré pre monolit zamýšľame.

Prvým z príkladov je sviečkový graf, ktorý zobrazuje jeden či viacero 
aspektov priebehu pandémie v čase. O animácie je možné uvažovať 
napríklad v spojitosti s počtom nakazených či vyliečených jedincov 
alebo s percentuálnym výskytom vírusu. Druhý z príkladov predkladá 
vizualizáciu pomerov nakazených, zosnulých a vyliečených jedincov 
a jej vývoj v čase. Vo svojej celistvosti možno monolit využit aj ako 
jednotný zdroj svetla, a pracovať s intenzitou osvetlenia a prechodom 
medzi farebnými náladami, čo ilustruje tretí z príkladov. 


