
Skulptúry tvoria nenahradi-

teľný estetický a umelecký

doplnok nielen verejných

plôch, ale čoraz častejšie

sa objavujú aj v našich

záhradách. Inšpirované

tradičnými umeleckými

slohmi, ale aj novodobou

geometrickou abstrakciou

oživujú nevýrazné kúty,

steny,  trávnikové plochy

či okrasné záhony.



Trojdimenzionálne umelecké diela dominujú v záhradách už celé
tisícročia. Svoje vrcholové uplatnenie našli hlavne v renesančných
a barokových záhradách, v podobe figuratívnych kamenných
sôch. Modernistické trendy, ktoré nastúpili v 50-tich rokoch minu-
lého storočia priniesli abstrakciu a symbolizmus pretavený nielen
do sôch, ale aj do moderných skulptúr. Práve v tomto období zača-
li umelci používať novú paletu materiálov a nahrádzať tradičný
kameň a drevo. Surrealistická predstavivosť, antropomorfická
abstrakcia a široká škála materiálov posunula stvárnenie skulptúr
do nových výšin a nových oblastí uplatnenia.

Definícia skulptúr
Veľmi zovšeobecnene môžeme za skulptúru v záhrade pokladať
každý funkčný a dekoračný prvok, ktorý so svojím solitérnym
umiestnením púta pozornosť. Táto jednoduchá definícia zahŕňa
množstvo umelecky stvárnených prvkov, ktoré oživujú a ošacujú
priestor. Nie sú to však len figurálne stvárnené sochy postáv,
abstraktné hmoty či kamenné solitéry. Patria sem aj umelecky
poňaté vtáčie napájadlá, kované prvky, ohniskové koše, vodné
prvky, ale aj zaujímavé kusy netradičného záhradného nábytku.
Výber skulptúr
Skulptúry priťahujú pozornosť a je preto veľmi dôležité, aby sme
pre ne v záhrade našli vhodné a atraktívne stále miesto. Výber
skulptúr podriaďujeme vždy svojim individuálnym požiadavkám 
a estetickým nárokom. Vyvarovanie sa gýču je snáď jedinou zása-
dou, ktorú pri výbere musíme dodržať. Zladenie s ostatnými prvka-
mi záhrad je obyčajne jednoduché a nevadí ani materiálová rôz-
norodosť jednotlivých elementov.

Materiálové prevedenie
Najpoužívanejším materiálom pre skulptúry je kameň. Uplatňuje
sa pre svoju trvácnosť a zaujímavú textúru. Najčastejšie je použí-
vaný ako materiál vodných prvkov, alebo monumentálnych
kamenných solitér. Atraktívny je však aj v podobe záhradného
nábytku. Vlastnosťami podobným materiálom je betón, ktorý
nachádza uplatnenie hlavne pri moderných abstraktných skulptú-
rach. Medzi umeleckými sochármi a kováčmi  je v kurze hlavne
meď, bronz, ale  aj klasická oceľ či zaujímavá  hrdzavejúca oceľ
Cor-ten. Terakota, keramika a sklo nachádza využitie predovšet-
kým pri vodných prvkoch a umeleckých doplnkoch. Populárne
zostáva samozrejme mäkké, ale i tvrdé drevo, ktoré je v našich
končinách tradičným rezbárskym materiálom.

Ústup gýču
,,Umelecké diela´´ zhmotnené v podobe sadrových, či betóno-
vých odliatkov trpaslíkov či napodobenín antických diel sa poma-
ly, ale isto presúvajú na smetisko gýču. Je síce pravda, že ešte
stále tvoria majoritnú časť sortimentu záhradníckych centier, ale
pomaly príde čas, keď budú nahradené nemasovými umeleckými
dielami od našich či zahraničných umelcov. S rozvíjajúcimi sa
nárokmi domácej klientely sa mení aj ponuka a kvalita služieb na
lokálnej úrovni. Nie je preto problém nájsť si šikovného kováča,
rezbára, stolára, či umelca z keramického ateliéru, ktorý nám 
s vytvorením zaujímavej skulptúry s radosťou pomôže.
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