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Filip Smetana předkládá jako téma své praktické části diplomové práce instalaci 
tvořenou třemi prvky, umístěnými v sevřené části architektury s kterou jsou v přímém 
kontaktu a reaguje na ni. Na daném geometrickém půdorysu v poměru dva krát čtyři, 
kde základním prvkem je délka palety, je daným právě půdorys se dvěma stěnami, 
delší strana je tvořena  ohořelou „paletovou“ instalací na stěně, kratší nebarevným 
materiálovým sgrafitem v původní běžné omítce a na obvodu proti delší stěně 
vychází právě v délce tří palet také daný architektonický prvek – sloup. Na téže 
straně pomyslného obdélníku je pak v délce jedné palety nový prvek, objekt sloupu 
vytvořený autorem z plechu. 
 
V této instalaci se autor pomocí několika principů zabývá svým ústředním tématem. 
Prvním z principů je napětí mezi ideálním geometrickým řádem a jeho narušením,  
či změkčením. V případě pravidelné paletové stěny je toho dosaženo opálením palet 
ohněm. V případě sgrafita, inspirovaného geometrickou podobou průčelí 
kubistického domu Diamant z roku 1912 – 1913 od architekta Emila Kralíčka, 
provedenou do běžné omítky, tedy do materiálu, který není na techniku sgrafita 
připraven a výsledná podoba je tak neumělá a amatérská. Povrch objektu sloupu  
je tvořen průmyslovými zinkovanými vlnkovými plechy, které autor palicí „vyrovnal“. 
Původní struktura vln, které jsou horizontální stejně jako prkna palet, je však stále 
patrná a tedy jejich konstrukce stále přítomná. Toto vyváženém napětí mezi 
geometrickým řádem a jeho organickým narušením podtrhuje i výše zmíněná 
geometrie půdorysu a rozmístění prvků v něm. 
 
Dalším principem práce je rozpětí od plošnosti k objektovosti, a to v řadě: sgrafito, 
paletová stěna, sloup, kde ovšem chybí krajní limity, tedy například malba na jedné a 
samostatný objekt na druhé straně. Rozdílným zpracováním těchto tří základních 
prvků se zachováním společného pojítka spočívající v tenzi mezi průmyslovým 
výrobkem a jeho následným posunem do hand made artefaktu a opakujícím se 
původním rytmem si Filip Smetana pokládá otázku o rozdílu mezi autonomním 
uměleckým a na druhé straně dekorativně užitkovým dílem. Tento zájem je u něj již 
tradičně provázen snahou vytvářet díla nízkonákladová a tedy v tomto směru 
efektivní. Jeho příspěvek k této problematice se mi jeví autetický, přesvědčivý a 
komunikativní. 
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