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Slovní hodnocení: 

Barbora Benčíková do našeho ateliéru přišla až na závěrečný rok svého studia, ale ve styku jsme byli již 

delší dobu. Zaujala mně zvláště její účast v Ateliéru hostujícího pedagoga. Barbora v té době měla za sebou 

bohatou zkušenost performerky v rámci imerzivního divadla v Berlíně. Odsud si odvezla bohatý studijní 

materiál k tématu participativní a kolektivní performance a rozdílu mezi divadelní a performativní situací, 

který skvěle využila při psaní eseje pro teoretickou státní zkoušku. Na podkladě odborné literatury i svých 

zkušeností si všímala různých možných mocenských i emocionálních vztahů mezi jednotlivými aktéry a 

pozorovala i terapeutickou a sociální sílu takto vzniklých dočasných společenství.  

Téma vytváření komunity a role umění při něm, které vyplynula z této i z dalších zkušeností autorky, třeba 

s životem ve squattových komunitách, se naplnilo právě v diplomovém roce, kdy společně se svým přítelem 

začali realizovat projekt svépomocného odborného terapeutického centra ZaBřehem v Zábřehu na Moravě. 

V počátcích mělo mít centrum podobu autobusu zaparkovaného na louce. Tento objekt, který i následnou 

dekorací odkazoval k estetice květinových dětí 60. let minulého století, se stal předmětem sváru. Úřady 

nechtěly povolit jeho umístění ani existenci. Práce Barbory se v té době, na podzim, rýsovala jako možná 

kronika tohoto sporu. Centrálním motivem měla být otázka, jakým způsobem se právě estetika objektu 

autobusu a asociace s ní spojené mohou stát překážkou v dorozumění se s místní komunitou. Nabízela se 

otázka, jestli je možné a vhodné zvolit určité estetické mimikry, které by většinovou společnost uklidnilo a tím 

umožnilo vznik a provoz obecně prospěšného zařízení. Tyto spory ale nakonec vyústily v nucené 

odstěhování autobusu a ve své negativnosti byly pozitivním momentem vedoucím k zakoupení objektu staré 

školy a získání tak skutečné nemovitosti pro projekt „Komunity pomoci, sdílení a krásných životů“, jak 

zakladatelé organizaci Zabřehem říkají. 

Téma diplomové práce tedy získalo trvalou adresu a začalo se bohatě rozvíjet.  Je velmi těžké popsat, 

z jakých artefaktů se práce Barbory skládá, i jaká je vlastně její role v ZaBřehem. Sama autorka to přes 

několikeré náznaky odmítá uměle konceptualizovat. Nechce ani z celku vyjímat některé části nebo konkrétní 

realizace. Jako svou diplomovou práci vnímá celkové své působení v místě. Její činnost zde zahrnuje 
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kreativní aktivity spojené s kultivací místa. Zabývá se dekorací místností, vytvářením prostředí nebo nábytku 

či vestaveb. Zabývá se taky ale společnou tvorbou s ostatními účastníky projekty i „klienty“, tedy provozuje i 

částečně arteterapeutickou praxi. Řeší řadu praktických a řemeslných úkolů, tak jak je přináší kondice 

starého domu i proměny počasí. Snaží se také místní komunitu dokumentovat, natáčí videoportréty 

jednotlivých postav i situací, všímá si umělecké tvorby ostatních obyvatel. V projektu je skryto hned několik 

teoretických otázek. V popředí stojí především ta, která provázela už podobu autobusu – jaká je v takové 

komunitě role umění? Jaké umění se zde provozuje? Je toto umění volné nebo služebné? Určuje tento typ 

komunity nějaký určitý vizuální styl? Barbora je velmi tvořivá, ale sama zmiňuje, že se její tvorba v Zabřehem 

liší od tvorby, kterou by si troufla prezentovat na FaVU.  

Tato diplomová práce je zajímavá také tím, že se více než práci pro akademické prostředí již podobá 

praktickému životu po škole. Je jednou z možných, dokonce pro určitý typ tvůrců ideálních možných praxí po 

škole, kdy se jedinec s uměleckým vzděláním může stát součástí alternativní terapeutické nebo umělecké 

komunity. Projekt ZaBřehem má své primární zaměření terapeutické, ale Barbora zde zastupuje právě 

orientaci, která by jej mohla přiblížit řadě dalších obdobných projektů, u kterých stojí v centru zájmu právě 

vizuální umění, provozované na nezávislé platformě. Sama plánuje stát se ambasadorkou právě této role – 

chce umožnit v objektu také umělecké rezidence a galerijní provoz, Naváže tak na organizace, jako jsou 

Chaos Veroniky Bromové, Sam 83 a rezidenční centrum hARTbreaker Sráče Sama v České Bříze nebo 

Divus Nová Perla Ivana Mečla v Kyjově u Krásné lípy. 

Bářin přístup v práci je velmi empatický, nechce vyzdvihnout nebo zdůraznit některou část celku, nechce ani 

vyzvednout sebe jako speciální osobu v rámci komunity ani pro svou diplomovou prezentaci. Zdůrazňuje 

kouzlo sdílení, náhod a setkávání, ze kterých vznikají unikátní umělecké momenty. Doufám, že i v této 

holistické podobě bude umělecké rovina projektu ZaBřehem sdělná a průkazná. 

Závěrečné hodnocení:  
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