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Dominika si daIa za cí| Vytvořit místo, které se neuzavírá před Vlivy okoli. Přirozeně se bude měnjt V|ivem
stárnutí, povětrnosti a svět|a, které bude 5timuIovat fantazii a Vnímavost. Bude tvořit k idné zázemÍ pro práci,

odpočinek i setkáVání' Prostor znějícíjemnou me|odií barevných tónů, které podtrhují umě|eckou akci a její
skrytá tajemství. RozhodIa se navrhnout ma|ířský ate|iér, ga|erii, dí|nU a pracovnU na standardním pozemku
v sousedstvísoučasných rodinných domů' Rozhoduje se proměnit obyčejnou parce|U v místo pro5toupené
fantazií a umocňujÍcíVnímánÍ. Možná ma|á ú|oha, a|e z poh|edu Dominiky od počátku vnímaná jako veImi
komp|eXní a svébytné dÍ|o.

Inspiraci pro svojíp.áci čerpá z oko|nípřírody a krajiny' V sérii obrazů a p|astických re|iéfů abstrahuje přírodní
struktury, krajinné |inie a motivy 5 cí|em na|ézt Východi5ka pro da|ší práci. Je obdivuhodné s jakou důs|edností
Dominika týden co týden přinášela da|šía da|ší VýtVarné práce, VždY důs|edně promyš|ené a formá|ně
propracované. Každý z předIožených reIiéfů a skic zkoumal prostorové Vztahy V rámci parceIV a otvíraI možné
struktUrá|nípojetí konstrUkce. Úžasná hierarchie myš|enek od abstraktní atmosféry k prostoroVému uspořádár'
domu. V tomto ohIedu 5i Vážím originaIity a 5Vébytnosti architektonického uvažování a osobně považu].i tuto
část práce za jednu z nejvýz na m nějších fází projektu.

Průsečíkem úVah se staI opakujícíse motiV paraIeInich betonových 5těn dramaticky se zařezávajÍcích do
svažitého terénu zahrady a VymezujÍcích horizontá|nídimenzi budoucího domu' sekvence stěn VYmezuje
V duchU Luise Kahna prostory obsIuhoVané a obsIuhu,iícía necháVají prostoupit atmo5féru zahrady do interiéru
dom u. Vertiká|ní vymezeníjednotIivých prostorů řeší vsunutím horizontá|ních desek a důsIedně dbá na
prostorovoU hierarchii jednot|iVých funkčnIch částí domu. ceIkoVá kompozice je otevřená, dynamická a

abstraktní, přesto funkčně strukturovaná a smvslupIná'

Dominika nám předk|ádá svou |yrickou báseň, Ve které, a|e neutíká ke Gehryovsky formá|ní hře, a|e je důs|edně
smyslupIná a fUnkční' Její práci považUji za 5Vébytné, dokonaIe propracované dí|o, prezentované na nádherných
obrazech, ze kten/chje cítit intirnníatmosféra a pokora' Práce dokazuje, že může být osobitou a origÍná|ní
architektkou.
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