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TEXTOVÁ ČÁST

1. Abstrakt

Moje závěrečná diplomová práce se týká mého životního projektu ZaBřehem a mé aktivitě v tomto

projektu, která má charakter spolupráce, organizace, DIY, bytového designu, webdesignu, malířství,

řemesla a časem i kulturní organizace až kurátorství. Proto jsem se v práci rozhodla projít několika

složkami celého projektu, které mám na svědomí a obstát si tak svou roli umělce při vzniku nového

místa, které má ambice změnit přístup k lidem s diagnostikovaným duševním onemocněním.

Zároveň jsem se zaměřila na prostor konkrétně jedné z místností, jejíž uspořádání pokládám za své

autorské dílo stejně jako způsob přenosu tohoto prostoru do prostor školy k obhajobě, díky čemuž
vznikne další místně specifická instalace.

My final diploma thesis concerns my life project ZaBřehem and my activity in this project,
which has the character of cooperation, organization, DIY, interior design, web design,
painting and crafts as well as cultural organization and curation. Therefore, in my work I
decided to go through several components of the whole project, which I am responsible for,
and thus succeed in my role as an artist in creating new community space that have the
ambition to change the approach to people diagnosed with mental illness. At the same
time, I focused on the space specifically on one of the rooms, which arrangement i take as
an author project Later on I have to transfer this atmosphere by an installation to place
where I am going to expose my diploma art project.

2. Vznik a obyvatelé ZaBřehem

Tento projekt začal někdy začátkem července 2020, krátce po té, co vypukla v březnu téhož roku

pandemie. Projekt byl dlouhodobou vizí mého přítele, jež vystudoval psychologii a arteterapii. Vizí

bylo vytvořit prostor, který bude propojovat lidi s psychickými problémy, terapeuty a umělce ruku v

ruce s arteterapií, spiritualitou a seberozvojem. Já měla podobnou vizi, neb jsem od svých dvaceti

let žila v komunitách s různým zaměřením. Když jsme se během pandemie poznali, bylo jasné, že

můžeme naši společnou vizi začít naplňovat spolu. Projekt prošel mnoha změnami a to i tou

zásadní, což byla změna místa. Začali jsme sami dva na louce u Hoštejna a později se začali přidávat

přátelé, kterých se na pozemku vystřídalo nespočet. Společně jsme tam umístili teepee, postavili

most přes řeku a dotáhli starý autobus, který měl sloužit po rekonstrukci jako klubovna. Původně
jsem se tedy v diplomové práci chtěla zabývat renovací autobusu a jeho zasazením do krajiny, jeho

přizpůsobením a problematikou takto alternativního prostoru. Bohužel, autobus se nesetkal s příliš
pozitivními ohlasy a po několika právnických tahanicích bylo rozhodnuto o jeho odstranění, stejně
jako o ostatních námi umístěných dočasných přístřešků včetně mostu. Po půl roce práce na

vlastním pozemku bylo těžké rozhodnutí úřadů přijmout, ale prozatím jsme se spíš stáhli. Nedlouho

na to se nám naskytla nová možnost, kam celý projekt přesunout, a to jen o 15 kilometrů dál, do

Strážné, obce v Orlických Horách o 100 obyvatelích. Zde, v tří patrové budově bývalé školy, začala v

lednu 2021 vyrůstat komunita s léčebným přesahem a do budoucna i kulturní centrum.
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Vlastníkem budovy se stal Bc. Vojtěch Ospalík, můj přítel. Později se spoluvlastníkem má stát i další

člen komunity, Samuel Slavkovský, který do ní vložil část svého kapitálu na renovaci oken a

podkrovního bytu. V plném počtu 16ti lidí jsme teprve od března 2021, čili jsme úplně na začátku

naplnění záměru. (Já s Vojtou jsme začali na budově pracovat od prosince 2020)

Co se složení obyvatelstva domu týče, dva členové komunity mají psychiatrickou diagnózu

(hebefrenní schizofrenie, OCD), dva lidé jsou tzv. “survivors” psychiatrické péče - tzn. že prošli

léčbou i psychiatrickou léčebnou a po určité době se vydali na vlastní cestu, přestali brát

psychofarmaka a v současnosti se neztotožňují s naordinovanou diagnózou. Mezi tyto dva lidi

patřím i já. Zde bych ráda zmínila, že rozhodně nikoho nenavádíme k tomu, aby vysazoval

psychofarmaka neboť jsme si vědomi toho, jakým způsobem fungují a toho, že by takové počínání

mohlo být poškozující. Oba dva členové s psychiatrickou diagnózou s námi bydlící mají svého

osobního psychiatra, se kterým konzultují své potřeby a zacházení s psychofarmaky, do kterého

nezasahujeme;  Vojtěch je s nimi jakožto psycholog ve spojení. Dva lidé v domě mají psychologické

vzdělání, několik dalších lidí s psychologickým vzděláním a praxí za námi dojíždí na návštěvy stejně
jakožto Vojtovi klienti. Nejmladšímu členovi komunity je 18 let a nejstaršímu 57 let, v srpnu se do

komunity narodí dítě. Jelikož jsme zde zatím teprve 4 měsíce, v plném počtu měsíc, bylo potřeba

nejvíce pozornosti zaměřit na budování místa jelikož dům má spoustu náležitostí, které je potřeba

rekonstruovat, opravit či vylepšit. I přesto se zde již od začátku snažíme pečovat o své duševní

zdraví a zábavu a pořádáme vzájemně pro sebe workshopy. Každé ráno je možné zacvičit si jógu se

Samem, proběhlo zde několik vedených imaginací Vojtou, několik vedených meditací, divadelní

improvizační workshop vedený mnou (krátké období jsem byla součástí brněnské divadelní

improvizační skupiny Tamti, jež pravidelně pořádala tréninky), seminář Scotta Morgana Pecka -

Budování komunity, konstelace, saunování s péčí o tělo, společné malování a další arteterapeutické

aktivity a společné události jako výlety do přírody, péče o nově vznikající zahradu a prostory v domě
atd.

Díky rozvolněným opatřením u nás proběhl první víkendový workshop externí skupiny pedagogů
zabývajících se intuitivní pedagogikou a v plánu jsou další.

Každý z členů komunity postupně nachází své místo ve společenství, kterým může být přínosem jak

pro centrum a lidi okolo, tak pro sebe.

3. Historie budovy a místa
Třípatrová budova, ve které sídlíme, byla postavena v roce 1937 jako vesnická škola. V 80.letech se

stala útočištěm skautů a škol v přírodě, později byla užívána v soukromém vlastnictví jako levný

penzion. Nejen proto, že měla budova historii spojenou s dětmi, bychom ji rádi otevřeli i dětem a

vytvořili pro ně v budoucnu pobyty, tábory či jiné kulturní aktivity. Dokonce se nám již sama ozvala

místní lesní školka z Lanškrouna (nejbližší město), která by si u nás ráda zorganizovala pro děti

pobyt. Budova se nachází v obci Strážná s cca 100 obyvateli, které se dle tvrzení místních víc a víc

stěhuje do měst, neb zde prý “zdechl pes”. “Moderní dějiny Strážné se odvíjejí od poválečného

odsunu obyvatel této čistě německé obce a jejího dosídlení z okolních vsí, především z Herbortic a

Cotkytle. I dnešní jméno je moderním novotvarem, který se začal oficiálně používat v roce 1949
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místo zkomoleniny Šumvaldu z původního jména Schonwald,”1 píšou místní oficiální zdroje.

Našemu přistěhování se mnoho lidí ve vesnici podivovalo a tak doufám, že jak jen to bude možné,

uspořádáme u nás jarmark či malý festival, který bude otevřen místním, rodinám i dětem a více se

spřátelíme s místním obyvatelstvem.

4. Záměr
ZaBřehem stírá hranice mezi profesním a osobním životem. Dá se nazvat inkluzivním

spolubydlením, které si klade za cíl osamostatnit se od současné, pandemií postihnuté společnosti,

pokusit se o co nejmenší závislost na státním systému a utvářet ve vzájemné péči společenství, ve

kterém já s Vojtou a ostatními členy komunity chceme žít. ZaBřehem vzniklo v době, kdy nebylo

téměř možné se scházet s více než rodinou. Jistým způsobem to bylo určitě i z rozhodnutí

jednotlivých členů odejít z “uzavřených” měst a vytvořit si malý svět pro sebe. Je to kulturní prostor,

který přichází lidově řečeno “zespoda”. V ZaBřehem dbáme na to, abychom žili myšlenkami a činy,

které jsme úplně na začátku sepsali do společné vize, a kterou se snažíme v prostoru na společných

kruzích neustále rozvíjet a spoluutvářet. Ta je k přečtení na webových stránkách, které jsme vytvořili
(já z té vizuální stránky a Vojta více z té praktické a technologické části)2. Zde se tady dostávám k

jednomu z bodů, kterým jsem jakožto umělec přispěla do budování nového místa, a tím  je design

webových stránek a fotografická dokumentace. Součástí je i newsletter, na jehož tvorbě se

střídáme a může se na něm podílet kdokoliv z komunity. Oficiálně jsme zapsáni jako spolek, do

kterého se může kdokoliv nechat zapsat a stát se tak oficiálním členem společenství ZaBřehem.

Komunita, ač je pro mě toto slovo trochu zatíženo různými významy a proto se toto slovo snažím

příliš nepoužívat, je otevřená. To znamená, že do ní může patřit kdokoliv, kdo o to stojí, i když zde

nebydlí. Kdokoliv se může podílet na jejím vývoji, na její podpoře a budování, organizaci kulturních

akcí a aktivit atd. Záměrem ZaBřehem je vytvořit kulturní centrum s léčebným přesahem, ve kterém

se můžou i návštěvníci zvenčí cítit jako “doma”. Podobnou vizi, co se společenství týče měl i

psycholog Scott M.Peck:

„V mém srdci je touha po míru ve světě. Vzhledem k ranám a odmítnutím, které jsme utržili v

minulých vztazích, se bojíme podstoupit riziko odzbrojit sami sebe. V našem strachu opomíjíme sen

po autentickém společenství a bereme ho pouze jako vizionářský. Ale existují cesty, podle kterých se

lidé mohou vrátit zase k sobě, a díky kterým se staré rány mohou uzdravit. A to je posláním

seminářů Vytváření komunity (Community Building Workshops), učit tyto principy – aby se naděje

stala opět reálnou – a tuto vizi doopravdy uskutečnit ve světě, který téměř zapomněl, co to

znamená nádhera být člověkem.“3

3 Úvod – Communitybuilding. [online]. Copyright © Hana Perglerová [cit. 19.05.2021]. Dostupné z:
https://communitybuilding.live/cz/introduction/

2 Info pro zájemce o bydlení – Za Břehem. Za Břehem – Komunita pomoci, sdílení a krásných životů
[online]. Copyright © 2021 Za Břehem [cit. 19.05.2021]. Dostupné z:
http://zabrehem.cz/info-pro-zajemce-o-bydleni/

1 Obec Strážná | Historie. Obec Strážná [online]. Copyright © 2021 Obec Strážná, [cit. 19.05.2021].
Dostupné z: https://www.strazna.cz/historie
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“Peckovské” semináře jsou rozhodně důležité pro hluboké a autentické spojení lidí, kteří chtějí

vytvářet upřímné a láskyplné vztahy a společenství, ve kterém se člověk cítí bezpečně a zároveň
svobodně projevit své světlé i stinné stránky. Tyto semináře se pořádají po celém světě i napříč
většími institucemi a organizacemi. Není to ale hlavní směr, kterým by se ZaBřehem ubíralo, pouze

jeden z nástrojů k vědomému soužití. Prolínají se zde různé názory, víry, náboženství i ateismus,

důležitá je pro nás lidskost a porozumění, kterému se neustále učíme. Směr, kterým se ubíráme a

který k nám nějakým zvláštním způsobem samovolně přitahuje lidi podobně smýšlející jsme

definovali jako “Ezopunk”. Je to kulturní, umělecký a dejme tomu myšlenkový směr blízký

buddhismu a punku, readymadům, landartu, ekologii, recyklovanému umění, ezoterice,

šamanismu, expresionismu, magickému realismu, primitivismu a mnoha dalším uměleckým a

kulturním -ismům. Ezopunk akceptuje většinu náboženství a vyznání kromě totalistických ideologií,

které jsou v rozporu se svobodou, což je jeden z hlavních prvků ezopunku. Jeho manifest si lze též
přečíst na stránkách.4 Co se týče módy, zaznamenali jsme u nás dosud nejpodivuhodnější ukázkový

příklad ezopunkového muže, který byl oděn v teplácích a zastrčeném triku, byl milovníkem

masných výrobků a po domě chodil s krystaly a vykuřovadlem a očišťoval s nimi prostory. Nicméně
si nenárokujeme na vznik slova Ezopunku vlastnictví neb jak jsme s radostí zjistili, už jej vymyslel

někdo před námi. Dokonce se k nám jeden z takových lidí, kteří toto slovo používají dostal přes

pedagogický workshop a věnoval nám  sešitek s nápisem Ezopunk.

5. DIY

Jedním z bodů ezopunku je například recyklace:

“2. Věříme v neustálý koloběh věcí a to doslova! Transformace, recyklace starého na nové je základ.

Nebojíme se starého a špinavého. Radši opravíme a umyjeme nebo přebarvíme či přečalouníme,

protože vyrábět pořád nové a naleštěné je prostě už neúprosné!”

Zde se opět dostávám k tomu, čemu se jako umělec při rozvoji nového prostoru věnuji a to je

transformace starých věcí na nové. Jedná se spíše o dekorační a užitkové umění, nicméně ve

skladech je tolik materiálu, že doufám, že se postupně dostanu k recyklaci nepotřebného materiálu

na umění jako Michelle Reader či Sayaka Ganz, které pracují s nepotřebnými věcmi spíše jako se

sochařským materiálem.

6. Sdílené místnosti

Nyní se dostávám k hlavnímu tématu své diplomové práce, což je bytový design jedné z několika

společných prostor. Místností pro hosty je zde hned několik. Je tu jedna prostorná společenská

místnost, která je určena ke společným workshopům, dále je tu místnost pojata jako obývák. Zde je

patro, na kterém se pohodlně vyspí 4-5 lidí, co by přijelo například na víkendovou akci nebo

“workaway”. Do této místnosti jsme umístili “freebox” na výměnu oblečení. Dále je zde dřevařská

dílna s různými kutilskými nástroji a stejně tak malířský ateliér, který stejně jako dílna je a bude

4 EzoPunk – Za Břehem. Za Břehem – Komunita pomoci, sdílení a krásných životů
[online]. Copyright © 2021 Za Břehem [cit. 19.05.2021]. Dostupné z:
http://zabrehem.cz/ezopunk/

7



využíván jak obyvateli ZaBřehem tak jako prostor pro například arteterapeutickou skupinu či

naplánované workshopy zvenčí. A pak je zde společná místnost, ve které bylo též vytvořeno spací

patro (vysoké stropy umožňují se i na patře pohodlně posadit) a dále společný prostor pod ním.

Právě na tuto místnost se chci nyní detailně zaměřit, neb je to místnost, kterou jsem pojala

autorsky a je těžištěm mojí diplomové práce.

Patro zde vytvořili společnými silami dva muži, kteří u nás byli na návštěvě a projekt se jim tak

zalíbil, že zde chtěli bydlet. Bohužel už jsme měli plnou kapacitu a tak nám byla věnována alespoň
jejich práce na dřevěném patře za dobu, kdy zde pobývali. Patro má uprostřed  otvor s žebříkem

dolů. Tím se místnost rozděluje na dva “světy”, pojala jsem ji tedy jako “horní” a “dolní” svět, do

kterého může člověk cestovat například skrze šamanskou cestu. Je to běžná imaginativní technika,

při které se v pohodlné poloze (nejčastěji v leže) může člověk podívat do svého vnitřního světa a

najít mnohé podněty, které mu napoví jeho vlastní podvědomí. K tomu je potřeba průvodce, který

monotónně hraje na rámový buben (lidově se mu říká šamanský buben či šamaňák). Na cestu je

každý účastník připraven jednoduchým návodem, jak může v imaginaci začít, neb průvodce po

celou dobu nic nevypráví, pouze bubnuje. Pokud se tedy dotyčný chystá do horního světa,

imaginace začíná výstupem na strom nebo lijánu či provaz visící z nebe nebo právě žebřík, který

jsme v místnosti použili my (patro s otvorem byl kolektivní nápad).  Pokud se chce dotyčný vydat do

dolního světa, pak začíná imaginace vstupem do díry v zemi či do stromu a následně podzemím dál

a dál. Na cestě lze často potkat silová zvířata či jiné bytosti, které/á mu mohou předat vzkaz či

moudrost, kterou potřebuje slyšet. Po ukončení cesty je možné v kruhu sdílet své zážitky s

ostatními. Takovýchto “výletů” jsem absolvovala vícero a pokaždé jsem se setkala s velmi

zajímavými příběhy. Tyto mé zkušenosti mě inspirovaly k tomu, abych místnost pojala tématicky

jako šamanskou cestu. Do jisté míry je tento pokoj sondou do mého vnitřního světa.

V “horním světě” čili na patře je místo k spaní s matracemi. Je to místo, kdy se člověk ponoří do

astrálního světa a lítá ve svých představách, vizích a snech, které mu přináší jeho podvědomí. Horní

svět je často spojován s nebem, vesmírem, oblohou. Proto jsem strop vymalovala pruskou modrou,

která připomíná barvu noční oblohy. Tu jsem doplnila hvězdami a zvířaty, jak těmi, které se

nacházejí v astrologických názvech existujících souhvězdí, tak zvířaty spíš pro mě osobně
symbolicky důležitými. Mnoho výjevů zde pak vzniklo intuitivní malbou s tím, že každé zvíře má

svůj silový archetypální význam, který si každý může doplnit sám.

Vymalování stropu předcházel pokus použít přírodní barvivo s kaseinem a namalovat strop na černo

v kombinaci s modrou. Výsledkem tohoto pokusu byl na druhý den sloupaný celý strop, který

vypadal jako by celý shořel. Kasein totiž nepruží a barvu i s omítkou stáhl a oloupal se. Bylo nutné

jej tedy celý oškrábat, což při rozloze pokoje o 20 metrech čtverečních trvalo několik týdnů. Během

tohoto počínání se v pokoji střídali lidé ze ZaBřehem, kteří mi pomáhali.

Místnost pod patrem , která může sloužit právě k integracím, společným promluvám či jednoduše

společnému bytí v “dolním světě” , jsem chtěla zařídit tak, aby působila relaxačně. Stěnu jsem

vymalovala primitivními obrazy, které mi jsou blízké právě pro svou symboliku. Do jisté míry mi

připomínají malby z jeskyň z období pravěku nebo malby Františka Skály, které obsahují často

primitivní prvky. Nechtěla jsem, aby působily obrazy příliš rušivě, proto jsem nakonec místo

pestrých barev, které byly v původním návrhu, zvolila daleko světlejší a tlumenější tóny v zemitých
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odstínech. Okrově žlutou, tóny hnědé, pískovou, mahagonovu a jejich kombinace. Jako symboly

jsem použila: dravce letícímu ke slunci, který je pro mě symbolem nadhledu, jež vede do světla. To

je rozhodně vlastnost, kterou je dobré si pro své duševní zdraví umět zachovat.

Dalším symbolem je had, ten vede ze spodního světa do vrchního. Tento archetypální symbol je

univerzálním propojením dualit světa. Přikládám výklad hada podle teologické univerzity Maria Felix

Davídka: “Jakým způsobem vznikne archetyp HAD? Všimneme si dvou archetypů, hada a stromu.

(...) Podsvětí je had, poněvadž podsvětí je jako otevřená hadova tlama, která člověka spolkne.

Otevřená tlama je ženská, poněvadž všechno, co je duté je ženské. Všechno podlouhlé je zase

mužské. Analogicky s vagínou a penisem. Had je obojí, mužský i ženský. Had je podsvětí také proto,

že leze do díry v zemi, tedy do podsvětí, a tim je i symbolem smrti. Ale had je i symbolem evoluce,

života, neboť když se svléká z kůže, tak se obnovuje atd. Nám nezbývá, než přijmout takové

významy, poněvadž změnit je nemůžeme, ani vymyslet, jen dovědět se je můžeme. Když potom

půjdeme do toho mýtu prvního hříchu, tak budeme vědět, že had má tyto významy. 5

V neposlední řadě je zde zastoupen plný a srpový měsíc, jenž vyzdvihují lidské postavy vzhůru. Tuto

kompozici vnímám jako symbol plodnosti a života, pohyb “vyzdvihování měsíce” jakožto vděk za

život, vyzdvihování ženské cykličnosti v měsících, tolik důležité pro život lidstva na Zemi.

V neposlední řadě jsou zde bytové doplňky, které vznikaly převážně “DIY” (= do it yourself/ udělej si

sám) způsobem a “upcyklací”. Pro  hřejivý pocit jsem zde vytvořila ze dřeva a starého okna falešný

krb. Na zeď jsem pověsila vlastnoručně vyrobenou polici a knihovničku ze dřeva ve tvaru

trojúhelníku a místnost jsem vybavila posezením v barvách podobných těm použitých na malby na

zdi. Dále jsem zde umístila dva zrenovované stolky a rostlinu neb rostliny zkrátka tvoří pokoj

příjemnějším. Ačkoliv jsem postupovala spíše intuitivně, způsob zařízení místnosti se v mnohém

shoduje s teorií podporujícího designu (supportive design) Roger S. Urlicha, PhD. Tento profesor

architektury přišel s teorií designu pro kliniky, která by měla redukovat stres u pacientů a jedním z

faktorů jsou právě rostliny.6

7. Má vlastní zkušenost s psychiatrií

Jak jsem se již zmínila výše, sama jsem prošla psychospirituální krizí, která mě v září 2016 dovedla

až do psychiatrické léčebny, kde jsem strávila na uzavřeném oddělení tři měsíce. Tuhle epizodu

života jsem pro traumatické vzpomínky na toto období ze své mysli vytěsnila, než jsem se setkala s

Vojtou a jeho dlouholetou vizí vytvořit prostor otevřený lidem s psychiatrickou diagnózou. Sám život

mě tedy navedl, abych se vrátila k tomu, co pro mě bylo těžkou životní zkouškou a skrze vlastní

sebeléčbu otevřela prostor lidem, kteří prochází podobně složitým obdobím, kterým jsem prošla i

já. Dá se říct, že tato životní zkušenost je pro mě hlavní motivací spolutvořit ZaBřehem. Svou

diagnózu jsem překonala a prošla jsem jí naskrz a v současnosti neberu žádné medikace. Ze své

zkušenosti věřím i tomu, že současná psychiatrická péče si žádá reformu a proto chci být do jisté

6 Repositório do ISCTE-IUL: Home [online]. Copyright © [cit. 19.05.2021]. Dostupné z:
https://repositorio.iscte-iul.pt/bitstream/10071/8515/5/JEnvironmPsychol2015.pdf

5 DAVIDEK UNIVERSITY [online]. Dostupné z:
http://www.distanceuni.ch/cyberuni/theologie/cz/cours_2/had.php
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míry součástí tohoto procesu. Zároveň jsem ráda, že existují i alternativnější kliniky než ty státní,

což jsem tehdy bohužel netušila. Například klinika Diabasis7, Psyon 8 , nebo níže zmíněný NÚDZ,

který patří k těm klinikám s lepší pověstí mezi pacienty. V Dánsku je například úroveň
psychiatrických klinik taktéž už mnohem více zaměřená na péči a přátelštější prostředí než jak je

tomu u nás v České republice, která už dlouhá léta volá o změnu, například prostřednictvím

“Neklidu”9, webové stránky, kde se pacienti svěřují se svými (často spíš negativními) zkušenostmi z

psychiatrických klinik. Přestože je ZaBřehem spíš než klinika inkluzivní bydlení, byla jsem již
svědkem událostí, které mi jasně ukázaly, že tento náš pokus o novou alternativu má smysl. Možná

právě proto, že se zde člověk necítí jako pacient, ale jako člen společenství, jako kamarád či známý.

Doufám, že se nám tuto atmosféru podaří zachovat pro návštěvníky ať už “s” nebo “bez” diagnózy.

9. Kontextualizace

Jelikož svou tvorbu chápu v celku jakožto celý projekt ZaBřehem, ráda bych zasadila do kontextu

nejenom mnou realizovanou místnost, ale své celkové počínání na projektu ZaBřehem. Podobných

komunitních projektů se v ČR nachází či začalo rozvíjet mnoho, pokaždé trochu s jiným záměrem,

proto zde chci vyjmenovat ty, které jsou poblíž nám či jsme s nimi v blízkém kontaktu (tzn.

navštěvujeme se) a věřím, že si v budoucnu vzájemně můžeme být podporou a spolupracovat či

mezi sebou obchodovat a barterovat. Mezi taková místa patří například rekonstruující se statek

“Dostatek”, zaběhlé centrum “Sklenářka”10 v Ústí nad Orlicí, farma Sklenářovice v Krkonoších

(podobnost názvů čistě náhodná), zahrada Vesna v Olomouci . Co se týče i konkrétně
psychiatrického zaměření, tak se nám nabídla také spolupráce s Národním Ústavem Duševního

Zdraví11 .

Co se uměleckého kontextu týče, ráda bych zmínila projekt HeARTbreaker v České Bříze s Galerií

Sam8312 a prostorem pro rezidenční pobyty, který je podobný v tom, že je umístěn taktéž na vesnici

jakožto reakce na ”suverenitu centralizovaných měst, která se dostává na povrch skrz intuitivně
položený dotaz. Samovo mnohaletý projekt „Vize pro novou kulturu a její místo“ je motivovaný chutí

zrušit veškeré umělé rámce, které člověku vytváří duševní nepohodlí. Postavení galerie v České

Bříze je jeden ze způsobů, jak zakořeněné předsudky překonat. Konkrétně u galerie vycházel Sam z

prosté myšlenky, že všude mají lidé právo na kvalitní informace včetně současného umění. “ 13 S

tímto vyjádřením se naprosto shoduji a doufám, že do budoucna se mi podaří ze ZaBřehem vytvořit
nejen komunitní bydlení, ale i kulturní centrum na odlehlém okraji vesnice, ze které podle místních

zatím “všichni jen prchají do větších měst, protože tu chcípl pes.”

13 heARTbreaker. 301 Moved Permanently [online]. Copyright © galerie Sam83 2004 [cit.
19.05.2021]. Dostupné z: http://www.sam83.cz/heartbreaker/

12 sam83 - galerie současného umění | aktuální informace. 301 Moved Permanently [online].
Copyright © galerie Sam83 2004 [cit. 19.05.2021]. Dostupné z: http://www.sam83.cz/galerie/

11 Národní ústav duševního zdraví. Národní ústav duševního zdraví [online]. Dostupné z:
https://www.nudz.cz/

10 Sklenářka. Sklenářka [online]. Copyright © sklenářka 2021 [cit. 19.05.2021]. Dostupné z:
http://www.sklenarka.cz

9 Neklid.net -. Neklid.net - [online]. Copyright © 2021 [cit. 19.05.2021]. Dostupné z: https://neklid.net/
8 Home | PSYON. Home | PSYON [online]. Dostupné z: https://www.psyon.cz/

7 Domovská stránka | Diabasis. Domovská stránka | Diabasis [online]. Copyright © 2018 Občanské
sdružení Diabasis [cit. 19.05.2021]. Dostupné z: http://www.diabasis.cz/
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V této souvislosti se mi asociuje práce Kateřiny Šedé neb vzhledem k mému dlouhodobému pobytu

je velmi pravděpodobné, že se v mé následující tvorbě po uvolnění opatření spojených s cov-19

objeví spolupráce s místními občany. Dá se tak navázat například na Šedé dílo “Nic tam není”, kdy v

obci Ponětovice zkoumala pomocí dotazníku, jak vypadá běžný den každého tamního občana a

následně z něj sestavila režim dne, který v jeden den všichni dodrželi stejně. Reagovala tak na pocit

občanů “že tam nic není”, že se v Ponětovicích nic neděje tím, že pokud dělají lidé věci společně,

tak se může “něco” dít. Charakter spolupráce v Šedé pracích je naprosto zásadní a typický, stejně
jako práce s obyvateli menších měst a vesnic.

Další současná umělkyně, kterou bych zařadila do kontextu své práce, je Kristýna Pozlerová14. Ta

nedávno opravila starou autobusovou zastávku ve vesnici s 300 obyvateli na malou galerii “CHOV”.

Společně s členy rodiny udělali zašlé zastávce novou omítku zvenčí i zevnitř, tak, že se zastávka

uvnitř podobá typickým “whitecube” galeriím. My jsme prozatím ze soukromého pozemku příliš do

vesnice neexpandovali (pokud nepočítám autobus, který jsme nakonec stejně museli z bývalého

pozemku přesunout), možná i proto a vzhledem k předchozím zkušenostem a reakcím a ve

spojitosti s budováním centra se snažíme “jít” na často konzervativní vesnické obyvatelstvo pomalu

a s rozvahou. Nicméně autobus jsme přemístili před budovu a na jeho přestavbu (která měla být

původně mou diplomovou prací, ale po peripetiích jsem z tohoto plánu musela ustoupit) se v

budoucnu chystám a doufám, že bude sloužit jakožto kulturní místo například právě pro koncerty

nebo výstavy. (viz obraz.příloha)

Nových prostorů pro společné tvoření, bytí a bydlení v současné době nebo před nedávnou dobou

vzniká hodně. Jedním z takových projektů, které jsem například ještě zaznamenala je Kuna

Cowork15 - coworkingové ateliéry na chalupě v České Kanadě.

Jako poslední bych jako příklad chtěla uvést jeden z podobných komunitních projektů, třebaže více

zaměřených především na umění, slavnou Blackmountain College. ZaBřehem sice (už) není škola, v

mnoha prvcích se však BMC podobá. Farmářský způsob života a starání se o hospodářská zvířata,

řemeslná výroba a s ní i přibývající workshopy, budování vlastní komunity, financování z vlastních

zdrojů a možnost vytvořit si na ZaBřehem svébytnou pozici, která může obnášet obživu a zároveň
přispívat do komunity, to vše zde je. A v neposlední řadě se zde tvoří. Určitě se zde najde několik

lidí, kteří umění studovali/studují, několik lidí, kteří se tvorbě věnují (ať už i jen na hobby úrovni),

několik lidí, kteří mají ze svého umění příjmy a v neposlední řadě člověka, který umění učí a sám

založil před patnácti lety neziskovku se zaměřením na grafiku16.

16 [online]. Dostupné z:
http://www.prahafondy.ami.cz/cz/jpd3/projekty/33_nove-technologie-a-pracovni_regcislo2078.html?s
upport=®cislo=&zadpartner=&obsah=&z-all=&stranka=2&fbclid=IwAR3259RM1LfQa2DAcrd3WUDn
Miarlj5SzeYLzsQNnQ-ThA_5GFleOe_HS98

15 [online]. Dostupné z: https://www.instagram.com/kuna_cowork

14Založila galerii v bývalé autobusové zastávce ve vesnici s pár obyvateli. Negace přichází, o to víc
mi dělá radost chvála, říká Kristýna Pozlerová - CZECHDESIGN. O českém designu víme vše –
CZECHDESIGN [online]. Copyright © CZECHDESIGN 2003 [cit. 19.05.2021]. Dostupné z:
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/zalozila-galerii-v-byvale-autobusove-zastavce-ve-vesni
ci-s-par-obyvateli-negace-prichazi-o-to-vic-mi-dela-radost-chvala-rika-kristyna-pozlerova?fbclid=IwA
R3QVWAR_9PgTx5GJZ7tl8yAsPmTHcReYHRgltkdeA2_j97sugsbkZagKGc
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8. Plánované akce
Vzhledem k situaci (omezení volného pohybu a návštěv) je fungování centra momentálně omezeno

na akce pouze pro zde bydlící a sousedy a několik dalších málo odvážlivců, kteří k nám občas

zavítají. Po rozvolnění plánujeme jako jednu z prvních aktivit Den otevřených dveří s jarmarkem.

Další z plánovaných a opětovně zrušených akcí je například plenér ateliéru Nových Médií AVU, výlet

ateliéru Tělového designu FAVU, pravidelné aktivity místního spolku Juda, aktivity místní lesní

školky, workshopy Vypravování příběhů Martina P., šamanská cesta, Scott Peck Community Building

Workshop, Víkendové semináře se seberozvojovým charakterem, arteterapie, workshopy v dílně,

extatic dance, meditace atd.

10. Závěrem

Mým úkolem na závěr je přenést část atmosféry ze ZaBřehem instalací na místo obhajob. Vzhledem

k tomu, že mohu instalaci uskutečnit až na místě po odevzdání diplomové práce, fotodokumentaci

výsledné instalace přiložím po uskutečnění obhajob.
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