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Akademický rok 2020/2021 

Diplomová práce – posudek oponenta  

 

Jméno a příjmení studenta: BcA. Barbora Benčíková 

Název práce: ZaBřehem 

 

Slovní hodnocení: 

Práce studentky Barbory Benčíkové je velmi ambiciózní projekt interierového designu domu, který slouží 

jako místo pobytu psychiatrických klientů. Barbora a její přítel Vojta a další zpřátelení investoři rozjíždí tento 

projekt s odvahou vlastní mládí, jak to vnímám s určitými nepříliš kladnými osobními zkušenostmi z 

tradičních institucí. Chtějí přinést něco nového, co by lidem i jim samým pomohlo najít novou cestu v tomto 

směru. Barbora uplatňuje své zkušenosti ze psychospirituální krize, ze studia šamanismu, psychologie, 

ezoteriky a umění, její přítel Vojta je vystudovaný psycholog. Se spolubydlícími klienty s různými diagnozami 

vytvářejí komunitu nebo spíš komunu, a pracovní skupinu a s kterou budují dům a společně pracují na jeho 

chodu, opravách a vytváření „léčebného“ programu.  

Přestože vnímám nadšení, energii a odvahu s kterou se vrhají do všech prací kolem projektu Za břehem, tak 

bohužel vidím i řadu nejasností. Nebudu příliš zabíhat do věcí týkajících se jejich kompetencí ohledně 

způsobů práce s klienty samotnými, protože to nepovažuji za předmět hodnocení a nemám k tomu ani já 

sama plnou kompetenci a zkušenosti ani dost informací. Nicméně to co mám ve svém posudku vyjádřit je jak 

chápu výtvarné pojednání místností a video.  

Barbora vytvořila video ze života v jejich „léčivém“ domě Zabřehem. Video je zajímavě zpracované, propojue 

hudbu s obrazem a obě složky vytvářejí poněkud psychydelický dojem. Video přesto přináší obrazy z 

denního či nočního chodu domu, komunity, pracovních činností, léčebných komunit. Pokud je video součástí 

finální instalace, která jak snad správně chápu, má proběhnout v budově FaVU, tak zatím nevím v jakém 

kontextu bude fungovat vzhledem k této instalaci, kterou v tento moment neznám a kterou Barbora bude 

teprve vytvářet. Jejím záměrem je přenést její „interierový design“ do této instalace. Video by mohlo fungovat 

jako součást instalace i jako více artové PR jejich projektu. 

Kresebné pojednání relaxačních místností a práce s barvami, nejsou nepříjemné, ale mohou klientům 

podbízet a v podstatě přednastavovat určitý „archetypální“ prostor, který je podle mě může dost ovlivňovat a 

případně je i unášet přednastaveným směrem, který ale nemusí být jejich. V oboru psychoterapie a 

arteterapie se pohybuji dekádu, a tak si dovoluju vyjádřit tento názor. 
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Autorka vychází ze svých zkušeností i osobních studií a práci přirovnává k tvorbě například F.Skály nebo k 

jeskynním malbám. Chápu co tím má na mysli, ale bohužel k obojímu má její práce  prozatím daleko. 

Samotné kresby jejich formální pojetí není nijak nadstandartní, působí jako kresbičky přenesené ze skicáku 

na zeď. Bílé kresby na tmavém pozadí působí hezky na první pohled a lidem tam může být dobře v tmavém 

prostoru, ale i nemusí, vnímání je velmi individuální, a odvíjí se od zkušeností každého jedince. Asi bych s 

tím neměla problém pokud by šlo opravdu pouze o penzion či hostel bez „léčebných“ ambicí. Výtvarné 

pojednání na mě působí průměrně. Ale chápu, že vše vzniklo za pochodu, v podivném období pandemie a 

možná to přineslo samotné autorce jisté ulehčení a relaxaci a je to něco na čem se dá i nadále pracovat. Na 

druhou stranu je v tom odvaha něco zkoušet, pomáhat, a myslím, že teprve dlouhodobá praxe ukáže, které 

modely jsou funkční. Rozsah práce na celém projektu je obrovský, ale jednotlivé položky bude ještě třeba 

více propracovat. Finální instalaci ve škole jsem neviděla. Téma práce je aktuální, ale má určité rezervy.  

 

Otázky k rozpravě:  

Otázka pro Barboru: Znáte některá zařízení, která se změnila v muzeum, která vznikala díky kreativní práci 

klientů? Nemyslíte, že by si prostor měli výtvarně spolu-vytvářet např. sami klienti, s Vaším, nebo jiným 

odborným vedením? V jakém kontextu k současnému umění svou práci vnímáte. Kde je hranice mezi 

“ezopunkem” a diletantismem? Je artbrut umění? Má Vaše zařízení nějaké limity, stukturu? Jaké jsou Vaše 

cíle.  

 

Závěrečné hodnocení:  

Práci doporučuji k obhajobě 

 

Návrh klasifikace: 

B  

Posudek vypracoval(a): 

M.A. / MgA Veronika Šrek Bromová 
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