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1. Me dosavadni dilo v kontextu specializace

Mé  dosavadni  snazeni  v  ateliéru  Intermédia  by  se  dalo  popsat 

predevsim jako pokus o mapovani vlastniho ja. Vychazim totiz hlavne 

ze svého zivota, svych pocitu a udalosti, které se v nem odehrali a meli 

na nej, ci stale maji svuj vliv. V klauzurni praci letniho semestru 2014 

se  vyrovnavam se  smrti  svého otce  a  vzdavam mu hold  v  podobe 

obejktu. Zadani klauzurni prace znelo – socha do verejného prostoru 

na téma Uplatek do nebe. Protoze nebe (v nabozenském slova smyslu) 

je pro me osobne velmi diskutabilni pojem (nikdy jsem nebyl veden 

k zadné vire a sam sebe tedy povazuji za ateistu). Nebe a veci s nim 

spojené vnimam tedy pouze jako jednu z teorii  o tom, kam po smrti 

smerujeme.  Presto  se  asi  jako  kazdy,  kdo  v  zivote  ztratil  nekoho 

blizkého  utesuji  myslenkou,  ze  se  nyni  nachazi  na  miste,  kde 

neexistuje nic jiného nez klid a blaho. A pokud tomu tak doopravdy je, 

verim, ze sance jak se dostat na ono misto je predevsim v udrzovani 

pamatky  lidi,  kteri  tam  jiz  odesli.  Mého  tatu  budu  vzdy  videt  jako 

neskutecne silnou osobnost, jako nejlepsiho cloveka, jako skalu, jejiz 

pevnost  narusilo  zemetreseni  v  podobe nemoci a ona se tak i  pres 

velky vzdor zacala kamen po kameni rozpadat. Zustaly po ni ovsem 

vzpominky,  neznicitelné a silné,  jako byla kdysi  ona sama. Onu silu 

jsem  se  snazil  vyjadrit  pouzitym  materialem  –  kamenem  a  kovem 

(kamenna konstrukce symbolizuje padajici skalu a kovovy podstavec 

pevnost, ktera pretrvala). 

V  klauzurni  praci  letniho  semestru  2013  se  zabyvam  svymi  sny  – 

nocnimi  murami,  v  nichz  se  dusim,  topim,  padam  a  rozdvojuji  se. 

Vysledkem je soubor videi, popisujici jednotlive kazdy z techto snu / 

pocitu.
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Na zacatku studia jsem si ujasnil,  jakym smerem se bude ubirat mé 

snazeni, tedy nezustavat pouze u prostorové a objektové tvorby, ale 

vyzkouset si i dalsi média, jako je fotografie, ci video.

Téma  klauzurni  prace  zimniho  semestru  2014  Odlozené  pripady  – 

konec v  nedohlednu.  Zde jsem vychazel  z  kauzy,  ktera  se stala  na 

prelomu let 2007-2008 v Rusku. Samozvany knez Pjotr Kuznecov zde 

dal dohromady jakousi sektu, skupinu lidi spolu s nimiz se povazoval za 

jediné pravoslavné krestany a sdelil jim, ze se blizi konec sveta a ze 

prave  oni  jsou  ti  “vyvoleni”,  kteri  tuto  apokalypsu  preziji.  Jako  své 

utociste, misto, kde onu udalost ve zdravi preckaji si zvolili jeskyni 

v ruskych horach, do které se na konci listopadu 2007 nastehovali 

a kterou v kvetnu pristiho roku posledni clenové a prezivsi (dva lidé 

behem  pobytu  v  jeskyni  zemreli)  opustili.  Konec  sveta  se  pro 

prekvapeni vsech zucastnenych nekonal. Byl odlozen na jindy. 

Vysledkem této prace byl video zaznam, natoceny dokumentarni “found 

footage”  formou  (video  bylo  natoceno  na  kazetovou  kameru  se 

zapnutym nocnim rezimem),  na  kterém je  zobrazena moje  skupina, 

behem zivota ve své “jeskyni”. 

Video konci scénou, kdy se lidé zvednou a odejdou mimo zaber. Tato 

scéna symbolizuje navrat (skupina se vzdala svych zameru a vraci se 

zpet do civilizace z duvodu hladu a zimy). 

V  predchozich  pracich  jsem se  zabyval  tématy  jako  Čaj  o  paté,  ci 

Predmet filmového hrdiny, kde slo o vztah, ktery mezi sebou meli dve 

hlavni postavy filmu The Master (2009, r. P.T. Anderson).
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2. Tema a důvod jeho volby

Ze zadanych témat jsem si vybral Ekologicky projekt,  na kterém me 

lakala  rozmanitost  zadani  (moznost  zvolit  si  libovolnou  techniku 

provedeni atd.)  ale také samotné téma – ekologie,  presneji  ekologie 

cloveka. Pod timto pojmem si predstavuji osobnost, okoli ve kterém se 

pohybuje a které na ni ma v mnoha pripadech vliv. 

Toto vybrané téma jsem se snazil  zkombinovat  s  nejakym vlastnim, 

stejne aktualnim. Zameril jsem se na soucasnou spolecnost, na “moji” 

generaci,  ktera byva casto oznacovana jako Generace Z  (nazev pro 

skupinu lidi narozenych od poloviny 90. let 20. stoleti do soucasnosti. 

Navazuje na Generaci X – sem spadaji napriklad moji rodice), nebo tzv. 

Internetova generace. 

Žijeme v dobe, ve které je internet hlavnim zdrojem informaci a pro moji 

generaci  se stal  fenoménem,  kazdodenni  soucasti  zivota.  Mladi  lidé 

dnes ziji v rychlejsim tempu nez predeslé generace – lidé, kteri vyrostli 

pred rozsirenim internetu.  Generace Z je  znama pro zivot  “online”  - 

okamzité sdileni myslenek a poznatku na ruzna témata pomoci médii, 

produktu a socialnich siti jako je FaceBook, Twitter, Skype aj.

Online komunita se pro nas stava druhym domovem – pokud resime 

problém, ci chceme pouze sdelit nejakou zpravu, cinime tak vetsinou 

pres tyto socialni site (drive bylo preferovano mluvené slovo). Internet 

je  v  dnesni  dobe  spjaty  prakticky  se  vsim  i  s  vytvarnym  umenim. 

Vznikaji  internetové  galerie  (napriklad  Galerie  09)  i  nové  umelecké 

styly, jako je post-internetové umeni. Tento styl patri mezi mé oblibené. 

Rad sleduji  jeho vyvoj  a tvorbu oblibenych umelcu,  kteri  se radi  do 

mych oblibenych subkultur  (viz.  Kapitola 3).  A prave subkultury jsou 

pojem, ktery je s ekologii umeni / cloveka v mnoha ohledech spjaty. 
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A rekl bych, ze se tyka kazdého z nas, protoze vsichni jsme, nebo jsme 

nekdy  byli  soucasti  nejaké  subkultury  at  uz  vedome,  ci  nevedome. 

Protoze byt soucasti subkultury se da povazovat mnoho aktivit 

a momentu, které behem zivota prozivame a které jsou po urcitou dobu 

jeho soucasti, at uz se jedna o navstevovani krouzku v detstvi, ci 

o vkus a nazory na hudbu, kulturu a umeni.

Dalsim  duvodem,  proc  jsem  se  rozhodl  téma  subkultur  rozvést  do 

bakalarské prace, byla moznost poradat sympozium na toto téma (viz. 

Kapitola 4.) , diky kterému jsem objevil mnoho inspirativniho k nasledné 

realizaci BP. Predevsim jsem ale vice pochopil,  jak siroky a aktualni 

pojem subkultury jsou.
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3. Cil prace

Subkultury v kontextu ekologie umeni prirovnavam k recyklaci. 

V ekologii recyklujeme predevsim z duvodu ochrany zivotniho prostredi 

-  vyhodime pouzity produkt jako je napriklad flaska, obal ze kterého 

vznikne novy produkt urceny k pouziti. Se subkulturami je to podobné. 

V soucasné dobe je jich nespocet a mnoho z nich cerpa ze subkultur / 

trendu, které jiz existuji (viz. Normcore – móda 90. let).

To znamena, ze clovek se inspiruje minulosti, cerpa z ni, recykluje ji. 

Moje prace vychazi také z nazoru, ze existuji mista, urcena k recyklaci 

subkultur. 

Jedna  se  o  bazary  a  zarizeni  podobného  typu,  urcena  k  odkladu 

nepotrebnych veci a predmetu. Tuto myslenku mi pomohl rozvést prave 

moment,  kdy  jsem mel  moznost  prohlédnout  si  jednu z  bazarovych 

vyloh. (foto priloha)

Nejprve jsem si prohlizel vse, co v ni bylo vystaveno (zameril jsem se 

na kazdy predmet, ktery obsahovala zvlast), poté jsem ji zacal sledovat 

jako jeden celek a od toho okamziku jsem vystavené predmety, jejich 

tvary  videl  jako  pouhé  siluety,  zgeometrizované  predmety,  jako 

fragmenty minulosti cloveka, ktery je tam prinesl. 

Jednalo o predmety, které drive nekdo vlastnil, nejakym zpusobem pro 

nej byli potrebné a po nejaky cas byli soucasti jeho zivota. Dulezita je 

zde predevsim myslenka, ze vse ma své umisteni, tedy kazdy 

z vystavenych predmetu se da povazovat za soucast nejaké subkultury. 

To znamena, ze v momente, kdy predmety prestanou byt pro cloveka 

potrebnymi,  ma  moznost  “poslat”  je  dal  prostrednictvim  podobnych 

zarizeni, kde si jich mohou vsimnout lidé, kteri  prave neco takového 

hledaji. 
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V mé “vyloze” lze spatrit prakticky to samé. Jedna se o objekty, které 

predstavuji predmety a myslenky s nimi spojené. Tyto predmety mi byli 

v zivote blizké, ale nyni je nechavam za sebou a vkladam je do své 

vylohy a v tuto chvili ma cely proces otevreny konec, mozna se k nim 

nekdy v  budoucnosti  vratim,  mozna uz navzdy zustanou ve vyloze, 

kterou zde povazuji za jejich uschovnu. Snazil jsem se také nevybocit 

ze svého dosavadniho smerovani v ateliéru - opet jsem chtel alespoň 

z casti vychazet ze svého vlastniho ja.

Zaroveň jsem se chtel dotknout i soucasnych umeleckych stylu, jako je 

post-internetové  umeni,  které  me  fascinuje  nejen  svoji  prostorovou 

tvorbou (mam rad tvorbu Anezky a Jakuba Hoskovych, jejich obrazové 

instalace a jejich originalni rukopis), ci grafickym designem (v soucasné 

dobe  se  mi  libi  dilo  britského  umelce  Steva  Smithe,  znamého  pod 

pseudonymem  Globodigital,  jehoz  3D  obrazy  me  fascinuji  svoji 

“nekonecnou” fantazii), ale predevsim tim, jak rychle se siri a presahuje 

do dalsich médii jako je hudba (zde bych zminil predevsim svédského 

umelce Yung Leana, ktery post-internetové hudbe vstipil mnoho novych 

prvku – napriklad jeho nezamenitelny akcent).   

Hudbu post-internetu nevnimam jako novy styl  (ackoliv jim v dnesni 

dobe jiz  je),  spise jako chytrou kombinaci  ruznych hudebnich zanru 

(napriklad Cloud Music s klasickym hip hopem, ci Trap Music 

s Chillwave), ze které vznika jeden celek.

Tento smer je mi sympaticky, vidim v nem zpusob jak neustale ozivovat 

upadajici  hudebni  styly  –  i  zde  se  tedy  da  hovorit  o  ekologickém 

procesu.

Rozhodl jsem se proto vytvorit vlastni hudebni projekt,  ve kterém se 

odrazeji ruzné zanry (Cloud, Sea Punk aj. – vice v kapitole 7).
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4. Proces připravy

Priprava zacala vyberem tématu. Poté prislo na radu zvazovani toho na 

co se konkrétne zamerit.  Od doby, kdy jsem si  vyjasnil  vse ohledne 

zakladni myslenky, (subkultury v kontextu ekologie) se zacali rodit prvni 

napady, vznikaly prvni skicy a navrhy od myslenkovych map k prvnim 

nacrtum tvaru,  ze kterych postupnym “otesavanim” vznikla soucasna 

podoba objektu. Problém byl ujasnit si kam konkrétne chci celou praci 

smerovat, na co klast nejvetsi duraz. Puvodne jsem planoval vytvorit 

vlastni subkulturu se vsemi nalezitostmi jako je móda, graficky vizual, 

vlastni historie – duvod proc ma byt povazovana za subkulturu.  

V zimnim semestru jsem poradal sympozium o subkulturach. Aktivne 

se ho zucastnilo nekolik studentu naseho ateliéru. Kazdy mel za ukol 

pripravit  prednasku o libovolné subkulture. Program tak byl pomerne 

ruznorody. Hovorilo se o post-internetovém umeni (jak je vnimano 

a o jeho presahu do filmu, hudby a módy). Na toto téma navazovala 

soucasna módni odvetvi – Health Goth (propojeni sportovniho a gothic 

stylu)  a  Normcore  (inspirace  trendy  90.  let).  Dale  byli  na  programu 

trampové (jejich zvyky,  slangové vyrazy atd.),  skateboardisté a BMX 

jezdci  u kterych se probiral  predevsim jejich zivotni  styl,  ci  oblibené 

techniky jizdy. 

Behem procesu pripravy jsem neustale sledoval mé oblibené stranky 

o umeni, oblibené labely a umelce. Napriklad new yorsky hudebni label 

Mishka (spojitost s post-internetovou hudbou viz. Kapitola 3), ci britsky 

projekt Activia Benz, ktery me ucaroval svoji napaditosti a originalitou 

v  hudebnim  kontextu  (jejich  skladby,  mi  byli  behem  priprav  mého 

projektu velkym zdrojem inspirace  –  jejich rytmika, volba vhodnych 

samplu atd).
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5. Proces tvorby

U instalace byl proces tvorby odstartovan jejim finalnim modelem. Po 

jehoz odprezentovani jsem se presunul do truhlarské dilny, kde jsem 

zacal pracovat na objektech do své vylohy.

Drevo, se kterym jsem pracoval se nejprve rezalo, hoblovalo, brousilo, 

cepovalo a lepilo k sobe dle nakresu. Po dokonceni objektu prisla na 

radu  vyloha  u  které  jsem  zvolil  jeji  linearni  podobu  kvuli  lepsimu 

vyniknuti objektu.

V  kazdé  skladbe  mého  projektu  bylo  zamerem  vychazet  z  jiného 

oblibeného hudebniho stylu.  V jedné pro mne byla dulezita  rytmika, 

pohraval  jsem si  s  variabilitou  a  pomoci  niz  budoval  atmosféru.  Ve 

druhé odkazuji na oblibeny televizni serial (Ocean Girl) a soucasnou 

subkulturu  Sea  Punk.  V  posledni  se  vracim  ke  starsim  hudebnim 

stylum – klasicky hip hop. (Podrobnejsi  popis jednotlivych skladeb – 

kapitola 7).
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6. Technologicka specifika

V  instalaci  jsem  pracoval  pouze  s  jednim  materialem  –  drevem 

(smrkovym), které se nejprve rezalo, hoblovalo, brousilo, cepovalo 

a poté lepilo k sobe dle nakresu. Vsechny casti instalace se v zaveru 

lakovaly. Objekty jsou zamerne ruzne veliké, coz ma podporovat fakt, 

ze  se  jedna  o  rozdilné  artefakty,  (viz.  Kapitola  3.)  ale  také  protoze 

mnohé vychazeji ze skutecnych predmetu a snazi se kopirovat jejich 

puvodni rozmery (napriklad hokejka je stejne dlouha jako ta skutecna, 

housle maji podobnou velikost jako ty pravé).

Druha cast prace obsahuje tri hudebni nahravky – mixtape. 

Programy,  ve kterych vznikly jsou -  Fruity Loop (FL Studio),  Garage 

Band a Ableton Live.  Pouzité  zvuky byli  nahrany na mobilni  telefon 

iPhone 5 a nahravaci  mikrofon.  Zvuk je  post-produkcne upraven ve 

zvukovém  studiu.  V  instalaci  je  pouzit  fotoramecek,  ve  kterém  je 

nahrany cely mixtape, ktery si lze poslechnout, libovolne pretacet 

a menit skladby. U tohoto ramecku je také umistena info tabulka na 

které je mimo zakladnich udaju (nazvev skladeb a jejich délka) také 

internetovy  odkaz,  na  kterém  bude  mozné  si  vsechny  skladby 

poslechnout a stahnout. (https://soundcloud.com/firm-3).
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7. Popis dila

Bakalarska prace je  slozena ze dvou casti  /  casovych rovin.  Jedna 

zachycuje moji minulost, ta druha pritomnost. 

Prvni  cast  (minulost)  je  slozena  z  objektu,  umistenych  v  pomyslné 

vyloze,  které  vyobrazuji  aktivity,  postoje,  zvyky,  ale  predevsim 

predmety,  které  mi  byli  driv  blizké  a  meli  neco  spolecného  se 

subkulturami. 

Pred tim, nez zacnu popisovat jednotlivé objekty, je dulezité uvedomit 

si, ze byt soucasti subkultury muze znamenat mnoho veci, které jsme 

v zivote delali,  ci  stale delame, které jsou nedilnou soucasti  naseho 

zivota a davaji mu smysl. 

Prvni  predmet  mé  vylohy  je  florbalova  hul.  Tomuto  sportu  jsem se 

venoval par let na zakladni skole. Kazdy tyden jsem chodil na trénink, 

casto  jsem  se  ucastnil  ruznych  turnaju,  diky  kterym  jsem  poznal 

spoustu pratel, da se tedy rict, ze jsem patril do této komunity, byl jsem 

soucasti  této subkultury.  Dalsi  objekt  vypovida o mé detské vasni  – 

asijskych animovanych serialech (je vytvoren podle tehdejsiho trendu – 

hracky  Beyblade.  Jedna  se  vlastne  o  takzvanou  “kacu”.  Na  nej 

navazuje objekt predstavujici jakousi (dnes jiz ztracenou) energii, jako 

napriklad  vstat  brzy  rano  prave  kvuli  temto  oblibenym  televiznim 

serialum. Dalsim, velmi dulezitym predmetem mé vylohy jsou housle, 

na  které  jsem hral  pet  let.  Podobne  jako  u  florbalu  i  zde  jsem byl 

clenem kolektivu,  zamereného na urcitou  aktivitu  (studoval  jsem jak 

teorii  –  nauku o  notach,  tak  samotnou hru  na nastroj).  Dale  je  zde 

divadelni krouzek, ktery jsem pravidelne navstevoval po celou stredni 
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skolu  a  ktery  je  zde  vyobrazuji  v  podobe  pomyslného  stolu,  ktery 

odkazuje na jednoduchost nasich her – v kazdé jsme pracovali pouze 

s minimem rekvizit (stul se objevil v kazdé z her). Nachazi se zde 

i objekty, které nevychazi z zadného konkrétniho predmetu, ci aktivity. 

Napriklad  jde  o  uvahu  o  tom,  ze  ackoliv  jsou  obe  obdobi  vizualne 

odlisna, stale se jedna o stejného cloveka. 

Pokud prvni polovina popisuje moji minulost – predmety, myslenky 

s nimi spojené a aktivity, které jsem nechal za sebou, ta druha musi byt 

o mém aktualnim postoji, o tom cim se nyni zabyvam a co me bavi.

U druhé casti (soucasnosti) jsem zvazoval moznosti finalniho vystupu 

tohoto obdobi. Priklonil jsem se k médiu, kterému se v posledni dobe 

snazim venovat – komponovani hudby.

Hudbu jsem zvolil také protoze je soucasti kazdé subkultury, ze kterych 

vychazim.

Vysledkem je projekt  /  mixtape slozeny ze tri  skladeb (jejichz nazvy 

jsou:  Test  Time,  Last  Survivor  a  Canaries).  Nyni  kazdou  z  nich 

podrobneji popisi:

Test  Time  –  Řekl  bych,  ze  se  jedna  o  nejatmosferictejsi  skladbu 

projektu. Ma variabilni tempo, do kterého zni klavesové tóny podporené 

tahlymi  beaty,  typickymi  pro  hudebni  styl  Cloud  (spojitost  s  Yung 

Leanem, viz. Kapitola 3), kterym je skladba inspirovana.

Last Survivor – Skladba vychazi ze Sea Punku (Soucasna subkultura, 

pochazejici z Kalifornie. Je orientovana predevsim na hudbu, módu 

a graficky design. Jejim hlavnim motivem je ocean a vse s nim spojené 

–  od  zivocichu  po  exotické  lokace).  Hudba této  subkultury  se  neda 

presne definovat. Jedna se spise o velmi energickou hudbu, cerpajici 

predevsim z house music devadesatych let, jejich energickych rytmu, 

15



které jsou zde doplňeny bohatou skalou zvuku, typickych pro Sea Punk 

(zvuky oceanu – sumeni more,vlny, zpev delfinu atd.)

Ve své skladbe tento styl zamerne zbavuji své energie a dynamicnosti. 

Atmosféru  se  snazim  budovat  pouze  klavesovymi  tóny,  doplnenymi 

rytmickym cvakanim. 

Velkym  zdrojem  inspirace  mi  byl  také  australsky  serial  Ocean  Girl 

(1994), jehoz uvodni znelka je slozena na podobném principu. Ackoliv 

serial vznikl dlouhou dobu pred zalozenim této subkultury, ona sama 

z nej v mnohém vychazi – inspirace serialovym podmorskym svetem, 

móda postav atd.

Canaries – Postupne gradujici skladba, cerpajici ze stylu osmdesatych 

let.  Jedna  se  o  zaverecnou  skladbu  projektu,  ve  kterém  vychazim 

predevsim z mého soucasného hudebniho vkusu / smerovani. Presto 

se v ni symbolicky vracim ke svym “hudebnim korenum” - klasické hip 

hopové hudbe, kterou jsem preferoval drive a z niz se nyni postupne 

transformuji do experimentalnejsich hudebnich stylu.
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8. Přinos prace pro dany obor

Prinos prace vidim v inspiraci subkulturami, které u nas v dnesni dobe 

stale nejsou prilis popularni (Sea Punk, Cloud atd.) Snazil jsem se tyto 

subkultury zmapovat a poskytnout svuj pohled na ne. 

Doufam, ze ma prace zaujme divaky a ze v nich probudi zajem o tyto 

subkultury a pozdeji se k nim sami vrati.
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9. Silne stranky

Téma subkultur ma v dnesni dobe neustaly vyvoj.  Do dnesniho dne 

existuje také minimum teorii / clanku, které by je dukladneji rozebirali 

(predevsim v kontextu ekologie). Jak jiz bylo zmineno, pozitiva vidim 

také v inspiraci subkulturami, které u nas v dnesni dobe stale nejsou 

prilis popularni (Sea Punk, Cloud atd).
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10. Slabe stranky

Behem procesu vyroby bakalarské prace jsem se spoléhal na vlastni 

technické  zazemi,  které  mi  skola  neumoznila  -  programy  na 

komponovani hudby (Fruity Loop, Garage Band, Ableton Live).

Vyloha a objekty vznikali v rodinné dilne za pouziti vlastnich nastroju.
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12. Resume

The topic of my bachelor thesis is an ecological project more precisely 

ecology of man. My whole work is focused on subcultures, which I 

chose because of their actuality in context in contemporary art. My work 

is mainly based on my personality and my own attitude to subcultures. 

The outcome of my work is the installation, which consis of two parts – 

past and present. 

Past – It´s the intallation, which describes my relationship to 

subcultures. In an imaginery shop window I am displaying the objects 

describing the individual subcultures, which played an important role in 

my life (floorball, violin, theater group, anime tv-shows). Whole 

installation is made from one material – timber. 

Present- In this part I switched from objective pruduction to another 

medium – music. This part contains music project- mixtape. This 

mixtape consis 3 songs (Test time, Last survivor and Canaries). I chose 

music also because it´s part of every subculture. 

Because my thesis is about two different time periods I wanted these 

two parts to be different visually too. 

21



Seznam přiloh

Přiloha 1

Bazarova vyloha v Tylove ulici v Plzni

Přiloha 2

“Puls” skladeb hudebniho projektu

Přiloha 3

Bakalarska prace (cast minulost) - fotografie

Přiloha 4

Model konstrukce vylohy

Přiloha 5

Kresby objektu

vsechny prilohy – foto vlastni

22



 

23



    

 

24



     

25



26



   

27


