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Slovní hodnocení: 

Samuel	 Šrom	 patří	 ke	 kmenovým	 studentům	 Ateliéru	 sochařství	 2,	 inklinujícím	 k	
minimálním	 výrazovým	 prostředkům	 a	 technologickému	 experimentu.	 Poprvé	 na	 	 sebe		
upozornil	 v	 lednu	 	2015,	 	 kdy	 	 v	prostorách	 	 ateliéru	 	 na	 	 Rybářské	 	 ulici	 z	betonu	 	 	 odlil			
subtilní			koridor,			tvořený			dvěmi			zalomenými			samo‐stojnými	stěnami,	kterými	reagoval	
na	 tvarová	 specifika	 daného	 prostoru.	 Touto	 prací	 se	 Samuelovi	 otevřela	 cesta,	 kterou	
dokázal	 následně	 mnohokrát	 zúročit.	 V	témže	roce		 byl		 na		 základě	Open		 callu		 Galerie		
FaVU	 	 vybrán	 	 k	 realizaci	 	 již	 	 daleko	 velkorysejší	 site‐specific	 instalace	 v	 prostorách	
bývalé	 auly	 na	 Údolní	 19.	 Pro	svůj	projekt	se	mu	podařilo	získat	dva	významné	sponzory	a	
využít	 jejich	technologických	 zkušeností	 a	 výrobního	 potenciálu.	 Realizací	 výstavy,	 která	
by	 již	 tehdy	 obstála	 jako	 diplomová	 práce,	 přesvědčivě	 dekonstuoval	 galerijní	 prostor	 	 	 a			
pohyb			diváka,			který			mohl			během			prohlídky			podobně			jako			u	sochařských	realizací	
Richarda	 Serry	 nabývat	 tísnivých	 pocitů.	 Po	 takto	 vyčerpávajícím	 náročném	 výkonu,	
přesahující	 běžné	 standardy	 FaVU,	 se	 začal	 věnovat	 komorním	 konceptuálně	 laděným	
plastikám,	 založeným	 na	 materiálově‐	 technologických	 	 limitech	 	 konkrétních	 	 kovů	 	 v	
podobě	 	 drobných	 	 kulatin,	 	 jež	 	 v	 laboratořích	 Strojírenského	 zkušebního	 ústavu	 v	 Brně	
roztahoval	 do	 posledního	 možného	 okamžiku,	 předcházejícího	 konečné	 destrukci.	 Série	
prací	 vyvrcholila	v	roce	2016	na	ateliérové	výstavě	v	brněnské	Mosilaně,	kde	vytvořil	site‐
specific	 instalaci	 z	 rozmotaných	 deseti	 metrových	 hliníkových	 svitků,	 přehozených	 přes	
stropní	 betonový	 překlad	 světlíku,	 vlastní	 vahou	 vymodelovaných	 do	 finální	 podoby.	 	 	 V	
roce			 2017			 byl			 Samuel			 Šrom			 vybrán			 na			 uměleckou			 rezidenci	do	pražského	 Studia	
Bubec,	 jehož	 výstupem	 měla	 být	 účast	 na	 prvním	 ročníku	Festivalu	 umění	 v	prostoru	/	
m3,	 konaném	 na	 veřejných	 prostranstvích	 Prahy	 8.	 Uvědomil	 si,	 že	 obstát	 coby	 sochař	 v	
exteriéru	města	vyžaduje	náležité	proporce,	proto	 	 	 se	 	 	 rozhodl	 	 pro	 	 	 nově	 	 	 vytvořenou			
kompozici			z	již			dříve			vyrobených	betonových	panelů.	Jelikož	se	mělo	jednat	o	instalaci	na	
nepevném	travnatém	povrchu,	bylo	nutné	vymyslet	konstrukci,	která	by	vyrovnala	terén	a	
umožnila	sestavení		 betonové		 stavebnice		 z	pravoúhlých		 stěn,		 včetně		 zajištění		 potřebné	
stability.	 	 To	 	 se	 	 mu	 	 podařilo	 	 díky	 	 vyřazeným	 	 železničním	 	 pražcům	 	 s	 předem	
připravenými			zářezy			pro			kotvení			jednotlivých			panelů,			které			byly			v	místě	instalace	
usazeny	 do	 země,	 aby	 nerušily	 celkový	 vzhled	 díla.	 Bohužel	 bylo	 kurátory	 festivalu	
Samuelovi	přisouzeno	nepříliš	vhodné	místo	na	kruhovém	objezdu,			které			nedalo			vyznít			
instalaci	 	 	 tak,	 	 	 jak	 	 	 by	 	 	 se	 	 	 vyjímala	 	 	 v	 původně	 plánovaných	 Kajzlových	 sadech,	 jež	
opanoval	Čestmír	Suška.	 I	přes	 tyto,	Samuelem	 nezaviněné	 prostorové	 nedostatky,	 se	 mu	
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podařilo	 instalaci	 úspěšně	obhájit	 jako	 svou	 bakalářskou	 práci.	 	Po	 vypětí,	 spojeném	 s	
touto	 realizací,	 se	Samuel	Šrom	opět	vrátil	ke	komorním	formátům,	tentokrát	z		hliníkových	
nebo	mosazných	 	 leštěných	 	 plechů.	 	 Na	 	 jaře	 	 2018,	 	 vybídnul	 	 Jan	 	 Ambrůz	 	 Samuela	v	
rámci	 svého	 dlouhodobě	 koncipovaného	 projektu	 kultivace	 venkovské	 krajiny	 k	
sochařskému		 pojednání	 	 pozůstatku	 	 jednoho	 	 ze	 	 čtyř	 	 	 napajedel	 	 pro	 	 hovězí	dobytek,			
nedaleko			Šarov			u			Zlína.			To			se			sestávalo			především			z	masivního	betonového	 soklu,	
zaručující	 nejen	 potřebnou	 rovinu	 a	 stabilitu	 budoucí	 sochy,	nýbrž	i	vyhnutí	se	možnému	
stavebnímu	 řízení	 na	 úřadech,	 kam	 jsou	 často	 odkládáni	 	 	 nekompetentní	 	 	 úředníci	 	 	 z	
nejrůznějších			politických			subjektů.			Na	
základě	 tvarosloví	 již	 existujícího	 soklu	 a	 prostorového	 kontextu	 dané	 krajinné	 situace,	
Samuel	vytvořil	5,5	metrů	vysoký	dřevěný	objekt	schodů,	umožňující	vymanění	se	z	bujného	
porostu	a	rozhled	do	širokého	okolí.	
Jak	 	 jsem	 	 již	 	 naznačil,	 	 práce	 	 Samuela	 	 Šroma	 	 se	 	 vyvíjí	 	 v	 určitých	 	 vlnách,	 	 kdy	
monumentální	formy	střídají	formy	řekněme	komornějšího	rázu.	Osobně	jsou	mi	bližší	spíše	
jeho	 rozměrnější	 realizace,	 které	 reagující	 na	 konkrétní	 prostory,	nicméně	 v	 rámci	 volby	
tématu	 závěrečné	 práce	 jsem	 respektoval	 diplomantův	
záměr	vytvoření	série	komornějších	prací,	založených	na	technologii	eloxování	hliníku.	Svoji	
práci	přitom	překvapivě	načasoval	na	období,	 kdy	ve	vídeňském	Kunsthistorisches	Museu	
probíhá	 rozsáhlá	 výstava	 Marka	 Rothka,	 v	 jehož	 způsobu	 malby	 zprvu	 hledal	 inspiraci.	
Eloxování	 hliníku	 je	 technologie	 úpravy	
povrchů,	 které	 by	 jinak	 podléhaly	 oxidaci	 a	 ztrácely	 původní	 estetický	 vzhled.	 Výrobní			
postup	 	 	 přitom	 	 	 umožňuje	 	 	 kolorování,	 	 	 v	 němž	 	 diplomant	 	 shledával	možnosti	 své	
kreativity.	 Jedná	 se	 však	 o	 výrobně	 a	 časově	 velmi	 náročný	 proces,	 pro	 který	 bylo	 třeba	
využít	 laboratoří	 firem,	 touto	 technologií	 se	 zabývajících.	
Oslovil	 proto	 řadu	 výrobců,	 kteří	 by	 byli	 ochotni	 spolupracovat	 na	 vytvoření	 potřebných	
vzorků	 a	přes	počáteční	neochotu	 či	 výrobní	neúspěchy	 se	mu	podařilo	definovat	 způsob,	
umožňující	 vrstvení	 barev	 se	 zachováním	 jejich	 vizuální	 čistoty.	 Teprve	 s	 těmito	
zkušenostmi	 bylo	 možné	 přistoupit	 k	 realizaci	 finální	 práce,	 nazvané	 „Reflexe	 prostoru“.	
To,	že	se	přitom	nespokojil	s	barevnou	
úpravou	 jen	 plošných	 matriálů,	 považuji	 v	 jeho	 práci	 za	 zásadní.	 Díky	 tomu	 si	 mohl	
uvědomit,	 že	 „způsob	 eloxování“	 prostorových	 objektů	 může	 být	 prováděn	 tak,	 	 aby		
definoval		jejich		budoucí		„pozici		v	prostoru“.		Toho		dosáhl		odlišným	
ponořením,	postavením	nebo	nakloněním	jednotlivých	objektů	v	eloxační	 lázni.	
Myslím,	že	se	mu	tak	podařilo	nejen	vymanit	z	přímého	sevření	Marka	Rothka,	nýbrž	i	
překročit	tradiční	výrobní	standardy	eloxování.	Výsledkem	je	série	objektů,	které	bude	třeba	
ještě	vhodně	nainstalovat	v	předem	předurčené	pozici	a	nalézt	vzájemný	prostorový	dialog	
mezi	nimi.	Přes	určitý	minimalisticky	laděný	způsob			prostorového			uvažování			diplomanta,			
je			třeba			jeho			práci			vnímat	v	kontextu	umění,	založeného	na	technologickém	výrobním	
procesu,	který	může	v	českém	prostředí	vzdáleně	rezonovat	s	dílem	Milana	Housera	nebo	
izraelského	umělce	Yuvala	Shaula. 
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Závěrečné hodnocení:  
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