tretí rozmer betónových plôch
tekutý NOEplast - Reč slonej kože - ZOO Köln, SRN
Možnosti vzhľadu pohľadových betónových stien sú asi nevyčerpateľné... Od hladkých cez
štruktúrované až po architektonicky tvarované priestorové telesá s rôznymi pohľadovými plochami.
Ak však chceme vtlačiť betónovej ploche ozajstnú "zvieraciu" formu, dať mu jednoznačný výzor a tým ju celkom konkrétne identifikovať, udrel čas na použitie matríc NOEplast. A to nie hocijakých zo skladu, ale vyrobených na mieru!

Sloni nie sú len najväčšími suchozemskými živočíchmi, ale majú aj zvláštnu auru, ktorej vyžarovaniu sa asi nikto
nevyhne. Ak vieme, že podľa hinduistickej viery Ganesha so sloňou hlavu prináša štastie, a hinduisti ju vzývajú
napríklad pri stavbe domu, tak nás neprekvapí rozhodnutie architekta, dať fasáde novej slonej expozícii v zoologickej záhrade v Kölne výzor slonej kože. Každému predsa bude jasné – tam, kde sú sloni zvonku, budú aj vnútri!
Je pravdou, že sloni sú vo svojom vnútri jemné a citlivé stvorenia – v úplnom protiklade k tomu, ako pôsobia navonok – hrubo a necitlivo. Tento fakt mala odzrkadľovať aj fasáda slonej expozície: skĺbiť robustnosť betónovej plochy s jemnými vráskami slonej kože, ktoré sú zdanlivo dvoma protikladmi. Katalóg matríc NOEplast ale neobsahuje takúto matricu a navyše sa nepodarilo ochrancov zvierat nadchnúť pre ideu, urobiť sádrový odtlačok zo živého
slona. Navyše slon patrí medzi chránené ohrozené druhy, takže odpadla aj pomoc zo strany kožiarskeho priemyslu.
Tak neostalo nič iné, iba osloviť umeleckú branžu, ochotnú riskovať vlastnú kožu,aby sa pustili do tej slonej. Tak
v ťažkých pôrodných bolestiach vznikol návrh, ktorému udelil milosť aj pán architekt :-).
Pre fasádu slonej expozície sa použili prefabrikáty rozmerov 6,0 x 2,0 m a pre tieto rozmery sa vyrobili matrice
NOEplastu. Výroby prefabrikátov a matrice z tekutého NOEplastu sa ujal vyhlásený špecialista na pohľadový betón – firma Hering-Bau z Burbachu. Výsledok ich práce očaril nielen investora a architekta, ale neušiel pozornosti
ani miestnej tlači, ani návštevníkom a potvrdila výbornú povesť firmy Hering-Bau ako firmy, ktorá si mimoriadne
dobre rozumie s tekutým NOEplastom. Na záver možno konštatovať – tekutý NOEplast je zálievková hmota, pomocou ktorej možno dosiahnuť presne také betónové povrchy, aké si architekt predstavuje – a môže to byť aj slonia koža!
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