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Tisíce rostlinných druhů, několik jezírek, 
louky, rokle, ale i skleníky a další prv
ky zahradní architektury včetně ukázky 
zatravnění golfového greenu vyvolávají 
u návštěvníků nadšení a jsou neodmys
litelným cílem všech oficiálních univer
zitních návštěv. Arboretum je ale přede
vším oblíbeným relaxačním prostorem 
studentů i široké veřejnosti. Pohladí 
duši každého hned s příchodem prv
ních sněženek, bledulí a hlaváčků, celé 
vegetační období hýří paletou barev a na 
podzim se opět uloží do zimního spánku. 
Provoz v arboretu musí respektovat přís
ná pravidla, jako absolutní zákaz ničení 

vegetace, kouření, pobytu psů a pohyb 
omezený výlučně na komunikace. 
V jednom období ale tento řád neplatí. Je 
to během konání tzv. Land Artu – happe
ningu Mendelovy univerzity. Překrásný 
kus přírody v centru moravské metropole 
se promění ve zvláštní kulisu pro výstavu 
studentských prací. Studenti Ústavu ná
bytku, designu a bydlení Lesnické a dře
vařské fakulty zde každý rok vystavují 
svoje klauzurní práce vzniklé vedením 
Ing. Jiřího Taubera, PhD. v rámci před
mětu Základy techniky tvorby. Jsou to 
prostorové objekty vytvořené na dané 
téma umístěné do volného prostoru, ale 
i do různých zákoutí. Jejich objevování je 
spojeno s poznáváním půvabné přírody 
a návštěvník si uvědomí sílu působe
ní přírody na svoji psychiku a odchází 
s pocitem klidu v duši. 
Letošním tématem byla sláma. Ta sice 
na první pohled nemá s nábytkem nic 
společného, nicméně provázela člověka 

v interiéru od pradávna, dokud ji nevytla
čily umělé materiály. Slamník byl dlouhá 
staletí součástí každé venkovské domác
nosti. Přirozeně využíval domácí mate
riál, který mu příjemně změkčoval lehací 
plochu. Když dosloužil, skončil zpravidla 
jako podestýlka dobytka (pokud ovšem 
nebylo nutné řešit nerudovskou otázku 
Kam s ním?). Šlo vlastně o ekologický 
proces, kdy se daný předmět změnil 
v předmět zcela odlišný. V dnešní době 
se tomuto jevu říká upcycling a je spo
jován s tzv. megatrendem new ecology.
V současné době je sláma předmětem 
výzkumu spojeného hledáním jejího dal
šího využití. Existují už i nábytkové objek
ty vytvořené ze slámy s využitím latexu 
jako pojiva a neznámým není ani použití 
slámy jako stavebního materiálu pro stav
bu experimentálních rodinných domků. 
Pro účely Land Artu šlo spíše o manuál
ní zručnost studentů spojenou s jejich 
fantazií. Sláma byla totiž k dispozici naře
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Když se v Brně řekne park, naskočí každému v mysli Lužánky, oáza 
zeleně o ploše 22 ha v samotném centru města, kterou založil samot-
ný císař Josef II. Ne každý však ví, že nedaleko odtud je sice menší, 
ale mnohem krásnější areál, arboretum Mendelovy univerzity.
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Rocking chair
Straw chair, Jan Doležel, Michaela Fojtí
ková

Slámfie, Jana Syslová. Skulptura vybízí 
k vytvoření selfíčka
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zaná nakrátko, takže větší objekty mu
sely být vytvořeny pomocí dřevěné kon
strukce a obaleny pletivem z králikárny. 
Podmínkou úspěšné realizace byla tedy 
vedle neomezené kreativity i manuální 
zručnost. Ta se jim bude v profesním 
životě určitě hodit. 
Dalším problémem bylo letošní vrtkavé 
počasí, které arboretum zalévalo slu
nečními paprsky, ale i přívalovými dešti. 
Studenti se museli smířit s tím, že třeba 
už zítra bude celé dílo znehodnoceno. 
I to je cenná zkušenost. V procesu de
signérské tvorby je často nutné v rámci 
experimentu začínat od nuly.
Studenti tvořili přímo na místě. Nejdříve 
vznikli jako společné dílo dva ptáci. Na 
nich si autoři osvojili práci s materiálem 
a pak se rozdělili do skupin. Mohli tak 
poznat výhody i problémy spojené s pra
cí v týmu. Umístění objektů v arboretu 
vyžadovalo rovněž konsensus. Každý 
chtěl pro svoje dílo přirozeně to nej
atraktivnější místo.
I když některé exponáty vyvolaly dohady, 
co vlastně vyjadřují, byly ty ostatní zcela 
jasně identifikovatelné. Patřily k nim růz
né nábytkové objekty, dokonce mamutí 
židle, za níž by se nemusel stydět ani 
nejmenovaný rakouský nábytkářský ře
tězec, dále rostliny, živočichové a řada 
dalších těžko definovatelných, ale pů
vabných aranžmá. 27 objektů spolykalo 
cca 500 kg slámy.
Díla vypovídají mnohé o vztahu svých 
autorů k přírodě, tradicím, kultuře, eko
logii a v neposlední řadě i ke struktuře 
materiálu a kompozic. Nechyběla zde 
ani určitá nadsázka a humor.
Happening je atrakcí zejména pro mladší 
studenty, kteří si za přítomnosti vedení 
univerzity užili i módní přehlídku propa
gačních předmětů navržených svými 

kolegy. Manekýnky byly samozřejmě 
rovněž domácí. Přitom se oživila prasta
rá polemika o tom, zda design je, nebo 
není umění. I když lze vzniklé objekty 
za umění považovat, připravuje Ústav 
nábytku, designu a bydlení Lesnické 
a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity 
svoje studenty na širokou škálu profesí 
v nábytkářském oboru, kde budou pra
covat s fenoménem design z hlediska 
požadavků sériové výroby.
Nad tím vším bděla až do 16. června na 
hlavním trávníku arboreta obří slaměná 
skulptura Kráčející Mendel. Docela by 
mne zajímalo, co by na to řekl. I když 
si ho představuji jako přísného vědce 
v mnišském hávu, řekla bych, že by se 
mu to mohlo líbit.

Prenatal bed, Anna Váňová

Kráčející Mendel, Lubomír Dobrovolný, 
Filip Dočkal. Několikametrová instala
ce skulptury vyžadovala složité kotvení. 
Uvidíme, zda odolá přívalovým dešťům 
a větru
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• Profilové nástroje s pájenými 
DIA, HM, HSS břity nebo s 

      výměnnými profilovými noži, 
         žiletkami nebo DIA břity.

kvalita v pravý čas

• Precizní nástroje na obrábění 
masivního dřeva, materiálů

      na bázi dřeva a plastů.     
     
• Profilové nástroje s pájenými 

DIA, HM, HSS břity nebo s 
      výměnnými profilovými noži, 
         žiletkami nebo DIA břity.

• Krátká dodací lhůta zakázkově 
vyráběných nástrojů, rychlý 

      servis a ostření.
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