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Jako vedoucí ateliéru, kde jsem druhým rokem, jsem neměl možnost studenta Štěpána
Kubíka sledovat po celou dobu jeho studia. Do intenzivnějšího dialogu jsem se s ním dostal
až jako vedoucí diplomové práce.  Díky tomu si troufám napsat pár slov, které snad
Štěpánovi pomohou v reflexi v jeho práci. Kdybych měl nakreslit křivku, kde by na jedné ose
byl čas a na druhé intenzita práce, byla by to taková pozvolná exponenciála.
Pozvolný start a rychlý konec. Ideálnější by byla divoká sínusovka, kde by student předvedl,
že prošel vícero cest a třeba i neúspěchy. Myslím, že Štěpán chce mít věci v pořádku a
trochu klid. Ale tím ve výsledku působí bázlivě a brání mu s věcmi více experimentovat.
Troufám si říct, že ho někdy blokuje strach. Ten jsem z něho cítil už v minulém roce, kdy jsme
ho ponoukali, aby opustil plochu a vyrazil do prostoru. Ve skutečnosti tento vnitřní milník pro
sebe zvládl. V semestru, kdy řešil svou diplomovou práci si vytyčil, že bude pracovat s
fyzikalitou jisté fólie, která dělá spektrální odrazy světla a hledal v ní řešení prostorové
instalace. Zkoušel sice různé modely, ale v nich se soustředil pouze na onu fólii. Nepřipustil
nebo nehledal do dialogu ještě jinou věc, princip nebo jev, který by rozehrál děj. Vzniklo by
tak dílo, které by nebylo jen demonstrování efektu fólie. Jestli Štěpán nedisponuje jakousi
živelnou rozverností tak to vynahrazuje jistou poctivostí. Hledal poctivě další jiné materiály,
kde by efekt rozkladu světla nevyzněl lacině. Sháněl různé vzorky a zkoumal co umí. Až
našel speciální dichroický filtr, který díky vnitřním odrazům a lomům dokáže posouvat
barevnost směrem do teplých nebo do studených tónů. To je věc, která nám manipuluje
obrazem a jeho vyzněním. Další věcí která je výtvarně zajímavá je, že odráží jinou barvu než
kterou propustí.  Štěpánova poctivost v hledání nejkvalitnějšího materiálu ve mne však budila
nervozitu, protože mi ještě nepředvedl co s tím. Naštěstí rozhodnutím potáhnout tři skla v
proporcích člověka (2 metry vysoké) a vědomím, že bude pracovat se slunečním světlem, ho
přivedla v konečné fázi k čistém a jasnému řešení. Vytvořil bílé horizontální pódium o
rozměrech zhruba 5 x 5 metrů na které divák může vstoupit a dostat se do dialogu s tabulemi
skla potaženými onou fólií. Může mezi nimi procházet a dostat se do světelného obrazu,
který vzniká na bílém pódiu.
Díky pohybu Slunce vznikají neustále nové obrazy. Fyzikalitu filtru nechal tak Štěpán vyznít v
její ryzosti a čistotě. Tato jasná a jednoduchá forma rozehrává estetiku instalace. Škoda, že
Štěpán nenašel odvahu pro toto řešení dříve. Místo toho strávil dlouhý čas ve skladbě
pravoúhlých kompozic skleněných tabulí, kde jakoby si myslel, že existuje smyl umění: nalézt
dokonalou estetickou kompozici.  Až ke konci pochopil, že ta věc chce jistou míru svobody.
Natočil tak tabule skla a připustit tak svobodnou hru odrazů slunečních paprsků a dialogu s
divákem.  Práce se na konec zdařila a je příjemná, ale Štěpánovi bych dal do umělecké
profese popřál více odvahy a živelnosti v rozhodování.



Hodnocení

Diplomní projekt je zpracován na vysoké úrovni a hodnotím ho kladně. Doporučuji ji
k obhajobě a hodnotím ji písmenem B – výborně mínus na šestistupňové škále.
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