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Rekonštrukcia v mene poctivej tradície

NAŠA EURÓPA
Ocenenie pamiatkovej starostlivosti

KULT UMENIA
Výstava dizajnu v Bazileji a Mikulove
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Preteky veteránov v Goodwoode sľubujú silné zážitky všetkým 
nadšencom motorizmu. Čosi veľkolepé však ponúkajú 
aj milovníkom extrémnych inžinierskych konštrukcií 

a súčasného sochárstva. Text: Michal Lalinský; Foto: David Barbour (zdroj: v2com)

Až do nebies

Vo vývrtke: elegantnú plastiku Gerryho Judaha korunovala dvojica 
pretekárskych automobilov Mazda. Počas Festivalu rýchlosti bola 
vztýčená na trávniku pred historickým sídlom «Goodwood House» 

a do zeme ju kotvili niekoľkometrové základy.
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todvadsať ton ocele rozdelených 
na  418 krátkych «úsečiek» nosní-
kov v celkovej dĺžke vyše 1,2 kilo-
metra tvorí zvírenú podstavu pre 
dvojicu pretekárskych automobi-

lov Mazda. Ide o ďalšiu zo série dočasných inštalácií 
britského výtvarníka Gerryho Judaha, ktorá sa sta-
la symbolom tohtoročného Festivalu rýchlosti v juho-
anglickom meste Goodwood. Ohromná konštrukcia 
pripomína gejzír. Týči sa do výšky 40 metrov a Gerry 
Judah v nej opäť trefne zachytil dynamiku pretekár-
skych automobilov. S príznačnou expresivitou či oča-
rujúcou ľahkosťou tak rozvinul ďalšiu «návestnú» fes-
tivalovú plastiku pripomínajúcu veľkoleposť jedného 

z účastníkov pretekov. Tento rok je to Mazda so svoj-
imi legendárnymi modelmi «LM55 Vision Gran Tu-
rismo» a «787B» (jediný japonský stroj, ktorý zvíťa-
zil v Le Mans).
«Keď sme sa začali baviť o základnej myšlienke so-
chárskeho diela pre Goodwood, chceli sme opísať 
našu značku pomocou návrhárskej filozofie ‹kodo›, 
teda pomocou ‹ducha pohybu›,» vysvetľuje šéf Mazdy 
a hlavný manažér jej dizajnérskej divízie Ikuo Maeda. 
«Gerry zachytil určujúci princíp značky v nádhernej 
konštrukcii, ktorá je očividne veľmi ‹kodo›. Vyznačuje 
sa ľahkosťou i silou, a pritom dodáva vozidlám na jej 
špici energiu pohybu.»
Po predchádzajúcich úspešných ročníkoch sa sochár 

rozhodol opäť prekonať vlastnú imagináciu. Podľa 
svojich slov vymyslel dosiaľ najkomplexnejšiu štruk-
túru, pre ktorú čerpal inšpiráciu nielen vo filozofii 
«kodo», ale aj v konštrukčných princípoch japonskej 
architektúry. Animálnu silu zachytil ráznym umelec-
kým gestom, do organicky skrútenej siluety zároveň 
dostal jemnosť – pre oceľové konštrukcie takú nety-
pickú. Výsledok uchváti návštevníkov festivalu svojou 
sugestívnou silou, ktorá neživým objektom pretekár-
skych automobilov doslova vdýchla život. �
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Duch pohybu: atleticky šľachovitá štruktúra
 z ocele dokladá výnimočnosť spojenia sochárskej invencie 
a inžinierskej precíznosti v mene dizajnérskej filozofie 

značky Mazda «kodo».

Zákruty, šípy a oblúky: predchádzajúce plastiky 
Festivalu rýchlosti v Goodwoode vztýčil Gerry Judah 

aj pre (zľava) Lotus (2012), 
Porsche (2013) alebo Mercedes-Benz (2014).

«Goodwood Festival of Speed» – Festival rýchlosti v anglic-
kom panstve Goodwood na južnom okraji Západného Sus-
sexu je výročné podujatie pretekov automobilov do vrchu, kto-
ré vzniklo v roku 1993 s cieľom prinavrátiť ruch tunajšiemu 
pretekárskemu okruhu «Goodwood Circuit». Hlavnými pro-
tagonistami pretekov sú historické vozidlá – veteráni z hlb-
ších i plytkejších vrstiev dejín motoristického športu. Podujatie 
sa koná pravidelne na sklonku júna alebo na začiatku júla. 

grrc.goodwood.com, judah.co.uk


