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V průběhu přemýšlení o konceptu badatelny pro KPA jsem se v první chvíli hodně zaměřila na krajinu a

zároveň bude moci sloužit pro pořádání workshopů a debat, také zde bude umístěno technické zázemí (koupelny a toalety).

prostředí, ve kterém bych chtěla, aby se nacházela. Měla jsem jasnou představu o tom, že příroda je to pravé -

Přes společenský prostor současně povede hlavní vchod do nadzemní části badatelny.

konkrétní podobou měla být jakási travnatá mýtina obklopená nízkými skalkami porostlými mechem a lesy.
Toto prostředí na mne totiž přirozeně působí dojmem klidu a soukromí, které bych pro nás v naší badatelně

PŘÍZEMNÍ ČÁST – KLIDOVÝ PROSTOR

chtěla zprostředkovat. Takovým místem, kde by se naše badatelna mohla nalézat, jsou proto například bor-

U pozemní části, kde se v mém projektu nalézá klidový prostor jsem se inspirovala podobou jakési kamenité drúzy, neboli

ovicové lesy na rozhraní České tabule a Českomoravské vrchoviny.

přirozeného uskupení/ růstu kamenných krystalů. Samotný tvar krystalů jsem postupně geometrizovala a zjednodušovala až

Při představování si konkrétního prostředí jsem přemýšlela nad prvky dané přírody a došla jsem k jisté

jsem dospěla k samotné podobě konceptu. Tento prostor by měl sloužit hlavně ke zklidnění mysli a odpočinku. Může se jednat

primární představě o tom, čím se u jednotlivých částí badatelny inspirovat.

o spánek, ale zároveň může být prostor využit k aktivnímu odpočinku v podobě čtení, kreslení, či hraní stolních her. Tuto

Mou hlavní inspirací se stal samotný kámen, ne však kámen zcela obyčejný, ale podoby a růst polodra-

funkci zajišťuje dostatek denního světla, které do prostoru proniká okny různých tvarů, velikostí a rozložení, které kopírují

hokamů.

podobu jednotlivých krystalů. Nad klidovou částí jsem nepřemýšlela primárně jako nad ložnicí, ale spíše jako nad prostorem s
různými zákoutími, která mohou poskytnou klid a soukromí pro odpočinek členů našeho ateliéru. Současně se v přízemní čás-

Zároveň jsem u nadzemní filozofické části došla k postupnému zpřesňování konceptu, jakémusi smíšení dvou

ti nalézá hlavní vchod do celého objektu. Ten je však od klidové části oddělen, aby žádným způsobem nenarušoval odpočinek.

inspirací – podoby krystalů a samotných stromů, které filozofický prostor obklopují.

NADZEMNÍ ČÁST – FILOZOFICKÝ PROSTOR
Badatelna pro KPA by měla být klidným místem, kam se s naším ateliérem budeme moci uchýlit, kdykoliv si

U nadzemního filozofického prostoru jsem se rozhodla dostat se až do korun stromů, chtěla jsem tak zprostředkovat výhled

budeme potřebovat odpočinout od rušného města.

do daleké krajiny obklopující naši badatelnu. Rozhodla jsme se tedy vytvořit dvě věže, při jejichž vytváření jsem se nechala
inspirovat jednotlivě vybroušenými krystaly. Současně jsem se však inspirovala podobou stromů, které je obklopují. Jed-

PODZEMNÍ ČÁST- SPOLEČENSKÝ PROSTOR

noduchá těla věží jsou v kontrastu s reálnou přírodou, ačkoliv jejich podoba z ní vychází. Zároveň jsou věže proklány vál-

U podzemního společenského prostoru jsem se rozhodla vyjít z podoby geody s polodrahokamy. Geoda

covými tubusy, které mohou symbolizovat, jak větve, tak nově vznikající krystaly. Z tubusů je výhled do okolí a nachází se v

je kamenná dutina, která před netušícím pozorovatelem ukrývá tajemství svého vnitřního prostoru. Tímto

nich hlavní prostory filozofické části badatelny. Tento prostor by měl našemu ateliéru sloužit jako místo k přemýšlení a filozo-

tématem jsem se inspirovala při vymýšlení podzemního prostoru, který stejně jako geoda ukrývá své tajemst-

fování. Místo nad stromy by mělo vést ke zklidnění mysli a navození tvůrčí atmosféry k bádání a objevování. Do samotného

ví v dutině, která je prvotnímu pohledu pozorovatele skrytá a stává se tak ukrytým srdcem celé badatelny.

prostoru se dostaneme skrz první věž, která je chodbou propojena se společenským prostorem.

INTERIER FILOZOFICKÝ PROSTOR

Společenský prostor by našemu ateliéru měl sloužit jako místo nabyté životem, ve kterém se všichni členové
potkávají. Měla by se zde nalézat dostatečně velká kuchyň, jídelní stůl a prostor pro společné posezení, který
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