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1.

Úvod

V každé z kulturních oblastí je zapotřebí čerpat z historie. Navracet tvary krajinám
dle původních vzorů, tedy také dle vzorů baroku, komponovat obnovy krajiny současné,
případně napomoci pojetím tohoto slohu vykreslit podobu přírodních celků nynějších obcí
a měst – je důležité pro zachování koloritu a tradic české krajiny pro budoucí generace.
Důvodem, proč jsem zvolila dané téma, je jednoznačně obdiv ke krajině zde
prezentovaných míst v souladu s kulturou a historií. Nejen Šporkovské zásahy v téměř
neocenitelných kulturních hodnotách je nutné chránit, podporovat a rozvíjet. Dílčí prvky
baroku a kompozice této doby jsem se snažila ve své práci popsat a vyzdvihnout.
Svými návrhy obnov barokních úprav v krajině do současné moderní doby, bych
ráda započala v této práci studii míst, které se zde neuzavírají, právě naopak. Detailněji
a intenzivně se na jejich ale i dalších obnovách pracuje.
Mám ráda cesty, které někam vedou.

1. Cesta k sochám „Ctností“ v Kuksu, foto autorky 2010
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