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už se to sere… Praha si řekla, že stihne ještě vysadit stromy… 

tak instalace zůstává stejná, strom sahá akorát do základu, takže tomu přizpůsobím pouze 

pražce… 

 

 

Někdy v loňském roce předložil Samuel k možné prezentaci specifickou instalaci betonových 

panelů, kterou před nedávnem realizoval ve školní galerii Aula, jako možnou sochařskou 

intervenci pro připravovanou letní výstavu na Praze 3. Jeho návrh byl vybrán a protože se 

časem ukázalo, že se tato připravovaná akce termínově kryje i s koncem semestru na FaVU, 

domluvili jsme se, že ponecháme tuto pro Sama mimořádnou a organizačně náročnou 

příležitost sochařské prezentace k hodnocení komisi sestavené pro posouzení závěrečných 

bakalářských výstupů na FaVU VUT Brno. 

Jak jsem již naznačil, i když se jedná o stejné betonové panely speciálně zhotovené firmou 

PREFA BRNO pro instalaci v uzavřené galerijní prostoře s betonovou podlahou, exteriérové 

podmínky veřejného městského prostoru, zeleného ostrůvku vymezeného pražskými ulicemi 

nastavily zcela jinou situaci, jiné technické parametry pro zamýšlenou instalaci, které chtěl 

Sam ponechat původní „lehkost“, pro kterou i statická a bezpečnostní kritéria vymezila určité 

limity, jež přece jen projekčně eliminoval a jak doufám, zvolený postup nakonec umožní 

realizaci instalace samotné. Ta bude působit naprosto přesvědčivě, suverénně a čitelně, i když 

použitý materiál a minimalistická skladba může navozovat neestetické ale i jiné asociace. 

Nakonec se uvidí, zda dočasná městská plochá výzva si ponechá onu Samem milovanou šeď 

netknutou, které jsme se museli dotýkat při každé manipulaci s mimořádnou ohleduplností.  

Proto, aby tyto desky zůstaly bez případné újmy při převozu do hlavního města, snažil se Sam 

o eliminaci možného poškození promyšlenou skladbou na standardní přepravní palety. 

Zrovna tak promýšlel samotné kotvení, které snad odolá náporu místních zájemců o 

minimalistické plochy vzdáleně se podobající zdem v Jeruzalémě ale i jiným fotogenickým 

plotům tohoto světa. 

Bude navržený způsob ukotvení dostačující pro místní umělecký ale i mimoumělecký provoz? 

To jsou pro mne základní otázky, na které Sam teprve nalezne jistě odpověď. 

Věřím, že se mu vše podaří zvládnout a že účast na výstavě bude pro jeho další tvorbu 

ujištěním o správnosti cesty, kterou se vydal a kterou soustavně konfrontuje s ujištěním… 

Je to tak? 
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