Hýčkejte svou přírodu!
Záverečná správa z projektu „Zveľadenie študovne“
Názov projektu: Zveľadenie študovne
Meno a priezvisko žiadateľa: Martin Kuník
Študijný obor: Environmentálne štúdie a udržateľný rozvoj
Ročník: 2.
E-mail: kunamku@gmail.com
Číslo účtu: 2114898620/2700

Priebeh projektu
Na úvod som si vytipoval ideálne umiestnenie fotografií, aby boli zreteľne viditeľné – steny medzi
oknami po obvode študovne. Následne som začal s výberom fotografií, ktoré by mali čo najviac
osloviť návštevníkov študovne na PřF. Zvolil som fotografie, ktoré som zaznamenal pri putovaní
Nórskom, v okolí môjho domova a školy. Fotografie sú s prírodnými motívmi, ktoré poukazujú
na výnimočnostť prírody okolo nás, jej dôležitosť, krásu, prípadne môžu upozorniť na isté
environmentálne problémy. Po odsúhlasení obsahu fotografií prebiehali konzultácie s architektom
a správcom budovy. Pri konzultácii s architektom sme zosúladili svoje predstavy umiestnenia
obrazov, aby boli na čo najvhodnejších miestach. Zmenilo sa pôvodne zamýšľané umiestnenie
fotografií, kvôli kontrastu pri budúcom prezeraní obrazovmenil sa aj materiál z pláten na
okulahodiacejšie dosky. Správca mi doporučil a poradil možné spôsoby inštalácie a uchytenia
obrazov pre 100% spoľahlivosť. Po určení veľkostí a počtu fotografií boli odoslané do grafickej
spoločnosti, kde som bol neskôr kontrolovať farebnosť fotografií a ich kvalitu. Po obdržaní hotových
obrazov na Kapa doskách začala ich inštalácia, ktorá prebehla bez závažných komplikácií. Obrazy sú
lepené na lepidlo. Umiestnené sú na stredových pilieroch popri stredovom koridore študovne. Na
každom pilieri sú 4 obrazy, po 2 na dlhšej stene. Rozmery obrazov sú 90x60cm. Pod každým obrazom
je umietnený popis s názvom, miestom nafotenia a menom autora. Projekt bol zakončený dňa 29.11.
2018.

Ako cieľovú skupinu uvádzam každého zamestnanca a študenta UP, ktorý zavítajú do študovne alebo
v nej každodenne trávia čas, či už riešením projektov, prípravou na skúšky alebo debatovaním so
spolužiakmi, pričom im obrazy spríjemňujú strávený čas a atmosféru.

Náklady
8x obraz na doske Kapa

7000 Kč

Lepidlo

100 Kč

Páska

39 Kč

Popisky

14 Kč
_______

Celkom

7143 Kč

Kontrolovateľné výstupy:

