
TÉMA: PAVILON ČESKÝCH PTÁKŮ V JAPONSKU
AUTOR: MARTINA MLČOCHOVÁ, PATRIK BíLÝ

Dostali jsme od kluků vtipné zadání, které znělo „Pavilon českých ptáků v Japonsku“ 
.  Toto téma nás v první chvíli pobavilo, v druhé téměř rozplakalo. Dlouho jsme si lá-
mali hlavu, jak dostat české ptáky do Japonska a když už tam budou, tak co s nima. 
Jak může český pták upoutat pozornost japonce? Vždyť naši ptáci jsou v podstatě 
nudní oproti těm jejich.  Barvy našich ptáků jsou vybledlé, šedé, nevýrazné, kdežto v 
Japonsku se nezřídka vyskytují papoušci, kteří poutají jak svou barvou, tak velikostí. 
A navíc, co by dělali čeští ptáci v Japonsku ? Jejich domovina je tady u nás, cítí se tady 
dobře a jenom když jim začne být trochu zima odletí si do afriky a když se oteplí,tak 
se zase vrátí. Žádný z našich ptáků si nelítá na dovolenou do Japonska. Z toho jasně 
vyplývá, že český pták v Japonsku žít nechce a ani nebude. Jediná možnost, je zavřít 
ho do zoo, ale na druhou stranu, proč bychom  to dělali, když pro japonce není nijak 
atraktivní? Jednoduše řečeno, český pták není africký slon, aby se na něj chodily 
malé japonské dětičky koukat do zoo.
Jenže náš úkol zní jasně - dostat českého ptáka do Japonska. Z výše uvedeného je 
však jasné, že obyčejný český pták Japonce prostě zajmat nebude. Jak to tedy udělat, 
aby byl pro japonce zajímavý? Jak to udělat, aby mu porozuměli? Zvolili jsme proto 
ztvárnění, které je japoncům blízké a zároveň nenutíme žádného českého ptáčka žít 
tam, kde nechce.  Využili jsme tedy japonského fenoménu, zvaného Origami, které 
je japoncům blízké a tudíž i srozumitelné. Seskládali jsme tedy české ptáky z papíru 
a vsadili je do klasické japonské krajiny. Tito papíroví čeští ptáci zaujmou pozornost 
v kontrastu s živou přírodou v okolí. 
Tuto myšlenku jsme ztvárnili papírovým modelem s obrazem japonské krajiny, do-
plněné obrázky exotických ptáků, žijících v tomto prostředí.  Do tohoto prostředí 
jsme vsadili origami, které abstrahuje české ptáky. Záměrně jsme k jejich tvorbě 
použili pouze bílý papír, který působí nudně a symbolizuje charakter našich ptáků, 
ale zároveň v kontrastu s barevným ptactvem v okolí působí poutavě.

TÉMA: BYT PRO MICHAEL JACKSONA
AUTOR: P. FRANKOVÁ, H. NOVÁČKOVÁ, M. KNOBOVÁ
 
Michael Jackson - fenomén /
Michael Jackson - průbojník /
Michael Jackson -  popová hvězda /
Michael Jackson  - člověk /

Jaký by měl být byt pro osobnost, která tak změnila náhled na hudbu jako takovou? 
Po čem by Jackson toužil, kdyby ještě žil? Na tuto otázku nám odpověděla jeho 
slova:  „Sláva s sebou přináší osamělost. Lidé si myslí, že máte všechno, že můžete 
jít, kam chcete a dělat co chcete. Pravda ale je, že hladovíte po úplně základních a 
jednoduchých věcech.“
PO ÚPLNĚ ZÁKLADNíCH A JEDNODUCHÝCH VĚCECH.
Koncept celé naší práce. Věta nás dovedla k myšlence, že nejspíš netoužil být ob-
klopen přepychem, peníze navíc rád věnoval na různé charitativní účely. Že nejspíš 
toužil jen po obyčejném životě, který mu vzal jeho nepřekonatelný talent. Když se ve 
dvanácti letech vydal na sólovou dráhu, začal být pod hledáčkem médií a po téměř 
50 let se hledáčku nezbavil.
Média umí poměrně snadno udělat spoustu vln, z nichž některé nemusí být pravdi-
vé! Jak se asi Michael cítil, když se celý svět bavil na téma jeho přeměny z černocha 
na bělocha? Když celý svět řešil jeho několik plastik, jeho skandály s dětmi, jeho 
bohatství? Jak se může člověk cítit, když o něm celý svět šíří nepravdu? A jak to asi 
bylo doopravdy?
Navrhli jsme byt, který se skládá jen z chodby a jedné místnosti na konci této chod-
by. Chodba slouží jako ulička očisty, kdy upozorňujeme na lži, které mnoho lidí po-
važuje za pravdu. Zjistili jsme, že přeměna z černocha na bělocha nebyla tak úplně 
Michaelova vůle. Byl nemocný. Trpěl nemocí, která se nazývá vitiligo, což je kožní 
onemocnění, kdy dochází ke ztrátě buněk tvořících kožní pigment. 
U nemocného se projevuje vznikem bílých skvrn. Že měl rád děti, že byl pedofil? To 
je jen další fantastická lež. Možná měl rád děti proto, že si s nimi nejvíce rozuměl! 
Bylo jim jedno, že je slavný, děti jsou tak bezprostřední, že se v jejich přítomnosti 
konečně cítil jako obyčejný člověk a současně si vynahrazoval své ztracené dětství. 
Jak to bylo s plastikami, to jsme také rozluštili. Poprvé šel Jackson na plastickou 
operaci roku 1979, když si zlomil nos při taneční zkoušce, v roce 1984 si nos ne-
chal opět upravit po pyrotechnické nehodě, která jej postihla. Jen tak bez příčiny na 
plastiky prostě nechodil…
Takových lživých vět bychom mohli najít ještě tisíc. Proto jsme se rozhodli jeho byt 
navrhnout na základě pravd. Očistná chodba opravuje lživé informace a obyčejný 
pokoj na konci chodby, ve kterém stojí pouze jedna židle, symbolizuje obyčejné 
věci, po kterých Michael tolik toužil!

TÉMA: ULITA
AUTOR: NATÁLIE POHLOVÁ, INKA BRABLECOVÁ, JAKUB MILLER

Cílem projektu bylo vytvořit přechodné bydlení s možností procestovat v něm svět.
Pojali jsme toto zadání ne tak úplně jako vytvořit interiér, ale jako vytvořit zajímavé 
a inovativní řešení pro přechodné bydlení. Jako interiér jsme přeneseně označili 
přírodu a vše kolem nás. Snažili jsme se o napodobení typických tvarů a inspiraci 
jsme hledali samozřejmě v přírodě. Přechodné bydlení tedy mělo být nenápadné a 
nijak nenarušovat krajinu, ale přizpůsobit se ji. Mělo by být variabilní, lehce skladné, 
člověk by s ním měl být schopen procestovat celý svět. Tak jako šnek má na zádech 
svůj domeček stále, myšlenkou bylo vytvořit pro člověka totéž. Přenesli jsme šnečí 
ulitu a vytvořili tak ulitu jako batoh na záda, který lze jednoduše kdykoli otevřít, 
vytvořit z něj bydlení a jednoduše složit zpět.
Ulita se promění v larvu. 
Tím je myšleno, že z batohu se po rozevření automaticky složí prodloužený tvar 
připomínající larvu. V interiéru bude jedno místo pro spaní, samonafukovací stůl s 
židlí a poličky. Pohodlné místo na přespání je možné mít stále na zádech a tedy pře-
spat tak naprosto kdekoli si zamaneme. Pokud se rozhodneme ustlat si na vrcholu 
Chrysler Building, pod stromem v lese nebo v jezeře je to možné. Naše ulita nabízí 
neomezené možnosti pro přespání i k životu, protože co vlastně člověk k životu 
potřebuje? Místo kam složit hlavu, chleba a vodu. 
Možná jsme nevytvořili jen přechodné bydlení, ale životní styl.

TÉMA: IDEÁLNí MíSTO PRO ODPOČINEK
AUTOR: MILAN ČÁP, ONDŘEJ TUROŇ, TOMÁš ZÁHUTA

Našim tématem bylo vytvořit ideální prostor pro odpočinek-relaxaci. Stanovili jsme 
pocity a dojmy, které by na takovém místě mohl jakýkoliv člověk prožít. A zároveň 
jaké architektonické prostředky by nám to umožnili. Avšak dospěli jsme k závěru, 
že neexistuje univerzální ideální prostor, který by každý bez ohledu na věk, pohla-
ví, vyznání, národnost, atd. vnímal jako ideální místo. Uvědomili jsme si, že každá 
osobnost je taková individualita, že činí toto zadání za neproveditelné. Ale jen z 
té strany, ze které jsme ji zprvu uchopili. Ideální prostor už totiž každý má, pouze 
svým častým užívání a všednosti na to většina lidí zapomíná. Říká se mu domov. 
Každý si toto místo dostupnými prostředky upravuje k obrazu svému, tak aby se 
v něm cítil co nejlépe, tak aby co nejvíce odpovídal jeho potřebám. Řídili jsme se 
heslem „všude dobře, doma nejlíp“. Protože nejlépe to člověk pochopí při pobytu 
mimo něj. 
Rozhodli jsme pro léčbu šokem, který by každého občana z této slepoty vyléčil. Na-
vrhli jsme mobilní instalaci, ze dvou klasických přepravních námořních kontejnerů. 
Které by lidem nevědomky umožnil, prožít pobyt v nejhorším možném prostoru. A 
člověk by si uvědomil hodnotu svého domova. Zařízení by bylo instalováno na ve-
řejných prostranstvích s vysokou koncentrací pohybu osob. Zvalo by lidi hesly typu: 
„zažijete, co jste nezažili“, „ideálnější prostor“, pro Čechy obzvlášť „zaváděcí cena,…
SLEVA!“ atd. Lidé by přišli s flashdiskem s fotografiemi svého domova a zážitek by 
mohl začít. První kontejner by byl tzv. negativní zónou. Zavřeli by se za vámi dveře 
a začalo by mučení vašich smyslů. Temný prostor, ostré světlo, nepředstavitelný 
rámus, vnitřní ostře navržená kompozice vyvolávající dezorientaci, nerovné povrchy 
na podlaze i na stropě, stěžují pohyb, zápach. To vše a další by čekalo jako útok 
na vaše smysly. Celá instalace by postupně zklidňovala a přecházela, do přestupní 
spojovací komory s projekcemi, které by byli v první částí ještě negativní, v druhé 
však již pozitivní. Celá trasa by se dál a dál zklidňovala. Až by v poslední části před 
východem byly na stěnách promítnuty fotografie vašeho domova a vám by došlo, 
jaké máte štěstí, že máte domov. To nejideálnější místo na světě.
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Odpolední workshop „Reálné fantazie interiéru“, se konal 21.11.2012 
v Ostravě na FAST, fakultě stavební, katedra architektury. Workshop 
vedla Markéta Gebrian a Vendula Šafářová.
 Přišlo 11 studentů, vznikly 4 teamy a 4 projekty. Akce vznik-
la v teritoriu zvané interiér, ovšem obsadili je dva hybatelé: 1/ realita 
2/ fantazie a tak vznikly paradoxní obrazy. Téma bylo tak matoucí 
až se sami tvůrci ztratili v hlubinách nevědomí a kreativity, zpět se 
vynořili plní a s návrhy. Jejich skici ukazují případy 1.-4. Studenti de-
finovali interiérem jakékoliv prostředí, určující je bod sledování místa 
odkud se pozorovaný dívá a jakým směrem.
 Sami sobě si byli zadavateli i vykonavateli. Vyjevila se horo-
rová léčba šokem interiéru (Ideální místo), přechodné bydlení, které 
se metamorfuje do krajiny (Ulita), touha po úplně základních a jed-
noduchých věcech (byt MJ) a interiér českých origami v exotickém 
prostředí Japonska (Pavilon ptáků).
 Experimentální přístup ukázal originální názory, některé 
jsou k pousmání, a některé k přezkoumání. Není jedno řešení, těch 
je nekonečně, interiérem se považuje vše kolem nás, záleží jen na 
měřítku. Vize tíhly převážně k jednoduchosti, minimalismu, šetrnosti, 
pokoře. Obyčejné zařízení (jako je stůl, židle, postel) interiéru posta-
čily, opak konzumismu a přebytku věcí, architektury, designu, se ob-
jevil jako klíčový, prázdné boxy s projekcemi, minimal design vítězil.  
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