
Fotodokumentace

Umělecký záměr:

Zinkové pozadí má představovat propojené svalové buňky a plastika v přední 
části by měla svým pohybem a jednoduchým tvarem ztvárňovat propletení 
a spojení svalů v těle... Geometrickou čistou plastikou před nepravidelným 
pozadím získáme dostatečný kontrast, aby plastika nesplynula s pozadím

a přitom byla jeho součástí.



Návrh a přípravy šablon na výrobu pozadí

Návrh na pozadí za sochu, která ve finále 
                     nebyla použita.

Skica umístění osvětlení za pozadím.

Nákres šablony 1:1

Připravená šablona pro výrobu

Část 1. výroba pozadí za plastiku



Průběžné foto při práci na kovaném pozadí

Část 1. výroba pozadí za plastiku

Příprava vykovaných částí na rámu před svářením.

Sváření jednotlivých dílů.

Příprava před svářením 
     (František Míček) 

Svařený hrubý celek

Tvarování a zkoušení jednotlivých 
               dílů (Filip Turek)



Pozadí před a po zinkování / následná instalace 
do výklenku

Část 1. výroba pozadí za plastiku

Instalace pozadí do výklenku
        (František Míček)

Ukotvené zinkové pozadí

Pozinkováno       Připraveno na zinkování 
          (zatím ještě v rámu)

Zkouška hotového pozadí s improvizovaným 
               osvětlením (Filip Turek)

Večerní pohled na osvětlené 
                  pozadí



Část 2. výroba plastiky do popředí výklenku

Návrh a přípravy šablon na výrobu plastiky ,,Sval’’  

Návrh na plastiku zakreslený do fotky výklenku Samotný návrh plastiky

Skica detailu průvleku

Pracovní výkres plastiky 1:1



Část 2. výroba plastiky do popředí výklenku

Průběžné foto při práci na plastice ,,Sval’’  

Stříhání dílů na svařované sloupky z 2mm ocelového plechu

Svařování sloupku Svařené a obroušené sloupky



Část 2. výroba plastiky do popředí výklenku

Průběžné foto při práci na plastice ,,Sval’’  

Nahřívání kulatiny o průměru 30mm 
         (Filip Turek, Jan Horák)

Kování špic na plastiku (Filip Turek, Jan Horák)

Vykované špice



Část 2. výroba plastiky do popředí výklenku

Průběžné foto při práci na plastice ,,Sval’’  

Poskládaná plastika připravená ke svaření

Sváření plastiky k podstavci (Filip Turek)



Část 2. výroba plastiky do popředí výklenku

Průběžné foto při práci na plastice ,,Sval’’  

Plastika před zinkováním/pozinkovaná/natřená kovářskou černí



Průběžné foto při práci na plastice ,,Sval’’  

Část 2. výroba plastiky do popředí výklenku

Natřená plastika připravená k instalaci do výklenku. Foto s autorem (Filip Turek)



Finální pohled na plastiku ,,Sval’’  
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