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Předložený magisterský soubor Filipa Smetany odkazuje k realizacím, kterým se 
soustavně věnuje poslední dva roky, tedy vlastně celou dobu studia magisterského 
stupně, a jejichž základním rámcem je probírání vztahů mezi architekturou a volným 
uměním a hledání jejich vzájemné rovnováhy - takové, kdy ani architektonická 
struktura, ani umělecké dílo nenabývají dominantní pozice. Ostatně jeho zanícení pro 
zmíněnou oblast podtrhuje fakt, že stejné téma zvolil i pro svoji teoretickou práci. 
Protože Filip není architekt (ač by se měl zamyslet, jestli by se jím neměl stát), 
vychází při svém výzkumu z pozice autora onoho volného umění. Prozatím se také 
omezil na interiérovou dimenzi architektury (poprvé ji vlastně překračuje až v 
diplomovém souboru transpozicí vnější dekorace kubistického Domu Diamant v 
interiérové sgrafito) a spektrum možností svých intervencí ještě více zúžil na prostor 
galerií výtvarného umění.  
V tomto ohledu je zajímavé uvědomit si, jak často prostory školy využíváme jako 
„galerijní cvičiště“ a společně se účastníme roztomilé hry „na galerii“. Časté stížnosti 
studentů, že při různých povinných prezentacích nenacházejí ve škole adekvátní 
prostředí, pak lze, podobně jako jejich tvorbu, zkoumat z perspektivy silné fixace na 
galerijní kontext. 
Aby předešlá poznámka mohla být vztažena k Filipově práci, dovolil bych si z ní 
odvodit podnět ke společné debatě, který se týká poměru automatismu a racionální 
analýzy při volbě galerie jako prostředí k realizaci jeho záměrů. Jakkoli totiž 
považujeme tvorbu pro galerie za „samozřejmou“, právě spektrum možností 
nabízející se autorům jako je Smetana, nás upozorňuje, že nic není tak samozřejmé, 
jak by se mohlo zdát. 
O Filipem obhajované instalaci lze říci, že je shrnutím přístupů a motivů, ke kterým se 
dobral během uplynulých dvou let. Mezi ně se řadí například doplnění prostoru o 
prvek, který odkazuje k prvku architektonickému (stěna, sloup), ale buďto relativizuje 
jeho funkci (viz. starší sloupy bez opěrné funkce), nebo je simuluje, nebo je 
„nadbytečným“ doplňkem funkční struktury stavby, tedy nakročením k dekoraci, jejíž 
podoba ovšem vychází z funkčních prvků architektury. Dalším charakteristickým 
znakem Smetanovy práce je motiv broušeného diamantu, který odkazuje ke 
geometrickému tvarosloví architektury a k architektonické dekoraci dekorativním 
uměním vůbec. Dříve nezmíněným, avšak Filipem již několikrát otestovaným, je také 
užití destruktivních postupů (pálení ohněm, otloukání palicí) jako „konstruktivních“. 
Už v minulosti Smetana objekty opaloval a pak dál povrchově upravoval. Tím 
dosahoval efektu, kdy zdánlivě dokonalý design objektů nesl informaci o poškození. 
(Jako poznámku pod čarou uvádím, že krev není voda, takže také od Filipova 
staršího bratra Matěje známe soubor, ve kterém rovněž šlo o konflikt dokonalosti a 



poškození - cyklus barevných fotografií s detaily soch amerických minimalistů 
nazvaný Donald Judd, Sol LeWitt a John McCracken jsou jako my, 2005.) 
Když jsem uvažoval, v čem je mi Filipova práce blízká, došel jsem k závěru, že jeho 
tvorba sice je založena na racionálních postulátech, ale zahrnuje v sobě složky silně 
působící na podvědomé a pudové složky lidské mysli. Asi bych nedokázal dobře 
vysvětlit, proč si spojuji tvarosloví démantu, ohořelé dřevo a nebo evokaci těžké 
hmotu sloupu zavěšeného od stropu (ač zrovna nyní si uvědomuji, že to poslední 
může mít souvislost i s tím, že mi Filip několikrát  fascinovaně vyprávěl o jeskynních 
stalagtitech). Domnívám se však, a tuto myšlenku přenechávám k další diskuzi, že 
Filipovým cílem není pouze vytvořit jistou konceptuální rekonfiguraci vztahů mezi 
uměleckým dílem a architekturou, ale podprahově působit změny ve vnímání, 
myšlení, emocích a vědomí, tedy pracovat s jakousi plíživou psychedelií. Protože 
výzkum napětí mezi racionálně artikulovanými problémy a jejich pozadím ve 
strukturách lidské mysli považuji za velkou výzvu současného konceptuálního umění, 
provizorně označím Filipovu tvorbu jako psychedelický minimalismus, doporučím ji 
k obhajobě a navrhnu hodnocení A. 
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