PAMÄTNÍK SLOBODY SLOVA VO VEĽKEJ MAČI
na pamiatku Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej

HRANICA VNÍMANIA
ROZPADU UNIVERZA

Stojíme tu pred hranicou všednosti a piety a sledujeme
našu pominuteľnosť. Pred prekážkou, ktorá znemožňuje
vkročenie dnu - domov, alebo tam - na návštevu.

Toto je hranica medzi slobodou a násilím, láskou a nenávisťou. Hranica medzi slobodou slova a umlčaním,
životom a zánikom.
Dá sa betónovou stenou vytvoriť deliaca čiara medzi naším usporiadaním a vesmírnym rozpadom?
Monolitická, mierne dopredu naklonená stena z tmavosivého betónu (1) pred priečelím domu a takmer v celej šírke
pozemku(2) pretína zaužívaný pohyb tak, že sa do domu,
dvora a na celý pozemok už nebude dať vkročiť. Územie
bude trvalo zablokované, uzamknuté, neprístupné.
Do vnútra za hranicu vytýčenú monolitickou stenou
nebude nikomu umožnený vstup. Dom, hospodárske
budovy na dvore a v záhrade sa nebudú búrať. Všetko,
vrátane zariadení v ich vnútri ostane v stave, v akom je
teraz (resp. bolo v čase udalosti) vrátane všetkých interiérových prvkov a detailov. Všetky existujúce pripojenia inžinierskych sietí (elektrina, plyn, kanalizácia) budú prerušené.
Iba oplotenie od ulice vrátane všetkých kovových častí
brán a sokla, murovaného plotu z bielych dierovaných tehál bude zakonzervované a udržiavané v pôvodnom stave.
Veľká kovová brána (pôvodne slúžiaca na vjazd vozidiel do dvora) bude otvorená do takej hĺbky, ako to
dovolí betónová stena, v spodnej časti bude zablokovaná, natrvalo uzamknutá(3).
Kovový a murovaný plot bude tak, ako dnes, aj naďalej
slúžiť na ukladanie pietnych predmetov, výzdoby a kvetov.
Túto funkciu preberie aj malá trávnatá plocha medzi kovovým oplotením a betónovou stenou.

Prístupná zóna

Situácia 1:200

Neprístupná zóna

Medzi ulicou a chodníkom je lavička - pozdĺžne umiestnený hranol, v strede šírky prerušený 10 cm medzerou. Slúži
na sedenie a rozjímanie, aj ako ďalšie miesto na ukladanie
kvetov a pietnych predmetov. Na susediacich stranách
oboch ležiacich polovíc sú oproti sebe do oboch monolitov odliate mená a dátumy oboch obetí tragickej udalosti.
Základné prvky pamätníka - hraničná monobloková betónová stena aj prerušený hranol položený medzi chodník
a vozovku nevyžadujú žiadnu údržbu. Pravidelne sa budú
udržiavať iba kovové časti oplotenia(4), trávnaté plochy medzi chodníkom a vozovkou a sprístupnený úzky pás medzi
oplotením a hraničnou monoblokovou stenou (5). Pamätník
nezasahuje do existujúcich štruktúr ulice (vozovka, chodník, ostatné budovy) a neovplyvňuje ich prevádzku.

Línia rezu

11,89 m2
zastavaná plocha
nové objekty
189,94 m2
zastavaná plocha
pôvodné objekty
145 m3
objem
nové objekty
226,5 m2
debniaca plocha
nové objekty
Pozdĺžny rez 1:200
stav z roku 2018 (2022)
Prerušenie v lavičke a detaily umiestnenia embosovaného
písma v bokoch protiľahlých stien.

Lavička.
Pozdĺžny rez 1:200
predpokladaný stav 2118

Na mieste do betónu odliaty ležiaci hranol
prerušný medzerou v strede dĺžky s reliéfnym
písmom na protiľahlých stenách medzery.
Rozmery lavičky v reze 54 x 54 cm.
Medzera 10 cm.
Neupravované hrany, prírodná farba betónu.

1
V hmote farbený betón oxydom Fe, RAL000 45 00 Architecture grey (testovaný Wopﬁnger Transportbeton GmbH, resp. Colorcrete® od Českomoravský betón, a. s.).
2
Šírka betónovej steny 15 m, šírka pozemku 18,5 m.
3
Odomknutie inak permanentne uzamknutého krídla brány a otvorenie krídla smerom do ulice umožní vojsť do dvora, to však bude možné iba v mimoriadnych, presne
špeciﬁkovaných prípadoch a v presne určenom režime (odstraňovanie bezprostredného a mimoriadneho nebezpečenstva hroziaceho užívateľom susedných pozemkov, iné
bezpečnostné riziká, z toho vyplývajúce zásahy a pod.).
4
Čistenie a ochrana nátermi pre kovové prvky plota, bránky a brány a pre vrchné oplechovanie múriku z bielych tvarových tehál.
5
Kosenie, údržba trávnika, údržba chodníka, odstraňovanie použitých pietnych predmetov, 1x za mesiac podľa ročného obdobia, zimná údržba.
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ENTROPIA

ENTROPIA

(6)

2018 (2022)
Perspektívny pohľad
zo západnej strany

Perspektívny pohľad
z východnej strany ponad plot

Všetko (okolo nás a vrátane nás) sa postupne rozpadá
a zaniká. Subjekty a systémy sa navzájom ovplyvňujú
tak, že sami seba vzájomným prenikaním a pôsobením
rozoberú do (pre ľudstvo zdanlivého) chaosu. Čím menej pričinení (energie), tým proces rozpadu a zániku plynie rýchlejšie.
Význam veľkých udalostí časom upadá, je treba pripomínať okolnosti, v dôsledku ktorých sa udiali. Čas
zahladzuje spomienky, najmä tie zlé spontánne vytesňujeme do zabudnutia. Čas pamätníka vo Veľkej Mači
svojím plynutím divákovi/účastníkovi ponúka vnímať reálny rozpad.
Pamätník prináša dobro rozpadu zlých spomienok.
Pripomína zlo rozpadu hodnôt, voči ktorému sa postavil Ján Kuciak. A archeologické dobro boja s rozpadom, ktoré prinášala Martina Kušnírová.

2028

V reálnom čase budeme svedkami rozpadu reality od
momentu tragickej udalosti: za rok vyrastie na záhrade burina, za dva-tri bude burina aj na rímsach a v odkvapoch,
v spárach a dutinách stavieb sa unhiezdia vtáky, za desať
rokov sa zrúti strecha jednej z budov, popraská niekoľko okien zo zatekania a mrazov, na dvore už bude dom
obrastať vyššou vegetáciou, na streche budú rásť mladé
brezy, za 50 rokov sa zrúti časť stropov, na pozemku už
budú rásť veľké brezy a topole, za 100 rokov ostanú iba
do vegetácie vrastené zvislé steny pôvodnej stavby, stromy a ostatná vegetácia už budú rásť vo vnútri domu. Iba
plastika monolitnej betónovej steny a všetko pred ňou
komunikuje s reálnym stavom.
Pohyb je uzavretý, pohľad je obmedzený. Budovy, vegetácia na dvore - a časom aj na a v budovách, bude
možné vidieť iba priezorom z ulice na západnom
rohu a pri východnom okraji betónovej steny ponad
murovaný plot, ponad a cez južný roh oplotenia od
ulice, takisto aj cez okrúhle priehľady bielych plotových tehál pôvodného oplotenia.

2068

SLOVÁ PAMÄTI

Na povrchu monolitickej betónovej steny priznávame
štruktúru vodorovne kladeného debnenia.
Ľudia budú môcť dosky(7) na vyloženie debnenia v čase prípravy stavby osobne priniesť. Každý a všetci spoločne tu budeme môcť odtlačkom
dosky do pamätníka nechať symbolický odkaz im
dvom, slobode, láske a večnosti.

2118

6 Entropia je veličina, ktorá meria neusporiadanosť (náhodnosť, neporiadok, neurčitosť) systému,
používaná vo fyzikálnej termodynamike i v štatistickej fyzike. Jej jednotkou je J/K (Joul na Kelvin).
V termodynamickom zmysle s ňou prvýkrát pracoval Rudolf Clausius v roku 1850, osobitne ju
však popísal a pomenoval až v roku 1865. Entropia je považovaná za základný vývojový princíp
vesmíru. V umení pracovali s fenoménom entropie od druhej polovice dvadsiateho storočia viacerí
vizuálni umelci (Robert Smithson, Donald Judd, Sol LeWitt, Dan Flavin, Larry Bell), teoreticky aj
Rudolf Arnheim (1974: Entropy and Art. An Essay on Disorder and Order).
7
Čisté, neupravované 90° rezmi naformátované drevené dosky, bez akýchkoľvek zásahov
(nie vyrytý text, nie kresba, žiadne nátery, upravené povrchy a pod.).
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