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Právě obhajovaný bakalářský projekt má výjimečnou pozici v celé práci Filipa Hausera. Filipův poměrně nesmělý 
projev v průběhu studia mívá obvykle formálně podobu, lépe řečeno tvar domu. Jeho předchozí umělecké 
výstupy měly sice různé důvody a okolnosti vzniku, ovšem na začátku bylo nepochybně jednoduché okouzlení 
tímto tvarem, které stále potvrzovalo samo sebe. Nakonec právě samotné formální řešení současné práce 
zůstává jedinou významnou vazbou na starší práce a připomíná Filipův rukopis. V bakalářské práci se totiž stal 
dům vic rekvizitou než obsahem.. Nová a velice podstatná je role osobního tématu a konkrétní, skutečný příběh, 
který se stává metaforou kolektivní paměti. Projekt se odehrává skrze mlýn ve Stráži nad Nežárkou, odkud Filip 
Hauser pochází. Pro Filipa je logicky velice důležité jeho rodiště a právě mlýn, nejstarší ve městě, ztělesňuje pro 
něj obraz jeho rodného města. Není to ale jenom stavba, která v čase proměňovala svůj plášť, nese zejména 
paměť konkrétních osudů lidí, paralelní s našimi dějinami posledních století. Tyto zdi zažily příběh rodiny paní 
Válkové, kterou Filip vyhledal. Z tohoto setkání se nestalo pouhé krátkodobé vytrhnutí z letargie staré dámy 
(připomínající práci Kateřiny Šedé Je to jedno), ale na základě kterého vznikla "neumělecká" studie či výpověd, 
která je součástí projektu pribehy20stoleti.cz. 

 

Právě výše zmíněnou "nesochařskou" fázi práce oceňuji především, stejně jako následný negalerijní osud 
projektu. Očekávaná objektová fáze - sochy domů ve mlýně přes svou důslednost a i pravděpodobně řemeslnou 
dotaženost ve mě vyvolávaji nejvíce polemik, které se mohou stát předmětem následné diskuse: dům znamená 
domov, útočiště, soukromé? Stylizovaný tvar domu, který se ve výtvarném umění stává určitou formou jazyka, 
paralelní formou realismu vedle například figury, využívající tektoniku a vnitřní logiku samotné architektury, 
definující pozici člověka k jejímu vztahu, dům bez možnosti vstupu (plný nebo bez dveří) není pouze anonymní 
sochou atp… Vztahuje se Filip Hauser přímo k samotné architektuře, paroduje dům podobně jako Erwin Wurm, 
vytváří a přemisťuje maketu rodinného domu jako Mike Landy, staví přístřešek z materiálů typu M Merze, rozvijí 
tvarosloví kutilství a přístavků jako Marjetica Potrč, přenáší vnější prvky staveb a estetiku levných materiálů jako 
Manfred Pernice, odhaluje vnitřní prostor podobně jako Rachel Whitred, popisuje jeho formu přímými sděleními 
jako Tracey Emin, obestavuje minulost jako Hans Haacke, přestavuje dům do podoby funkčního plavidla a zpět 
jako Simon Starling, stává se jeho médiem interiér domu a jeho uživatelé jako v práci Georga Schniidera?   

Další logickou otázkou, proč jsou domy tři a proč právě z následujících materiálů…? Zvolené materiály lze 
poměrně jednoduše odůvodnit. Otázkou je, zda právě nejjednodušší interpretace je ta nejsprávnější. Stejně jako 
jednoduchost interpretovatelnosti. Uvádím návrhy, jak každý z domu přečíst, kde zejména první využívá přímé a 
doslovné vlastnosti materiálu a nechává samotnou sochu domu zmizet. Zrcadlení, které reflektuje své okolí 
počínaje Brancussim, autorů Non-site, po české příklady. Druhý dům, který vytváří úložný systém nalezených 
věcí, možné ne tak důmyslný jako je stack Tony Cragga nebo hotelové pokoje Floriana Slotawy. Objekt 
shromažďuje zapomenuté věci nebo pouze fragmenty dříve funkčních věcí, které spojením vytvářejí portrét nejen 
samotných prostor mlýna. I třetí dům využívá další známý prvek mlýna Válkových, pro mlýn asi nejtypičtější 
materiál. Sláma se vztahuje k nestálosti a k tradici. Modelováním ze slámy odkazuje dům na potenciál folkloru v 
umění.  Takto by šlo pokračovat. Komplex tří domů v různých částech mlýna působí mírně popisně. 

Jak jsem již zmínil, za nejpodstatnější považuji to, co předcházelo a následovalo po těchto třech domcích ve 
mlýně.  

Právě jsme svědky jednoho z dalších výstupů projektu Strážského mlýna ve formě dokumentace a verbální 
obhajoby. Jádro projektu nelze do galerie přenést a forma prezentace se stává texturou přítomnou v galerii a 



měla by se tak stát předmětem obhajoby. Jiná část projektu tvoří Open house, který Filip Hauser uspořádal, kdy 
by se nabízela i autorská guide tour. 

 

Bakalářský projekt Filipa Hausera hodnotím jako posun v jeho práci a proto jej s čistým svědomím doporučuji k 
obhájení před komisí FaVU VUT. I přes mírně zástupný dojem z objektů a fakt, že zčásti hodnotíme "sochařskou" 
práci, bych rád vyzdvihl paradox její fyzické nedostupnosti, způsobený realizací v autentických prostorách 
vzdáleného a uzavřeného mlýna, a pro důkladnou znalost historických a osobních reálií navrhuji hodnocení A. 
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