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ateliér  |  department  (označte symbolem X příslušný studijní program-obor-ateliér)

N 8206 Výtvarná umění/8206T086 Výtvarné umění–malířství-volná tvorba  |  Fine Art-Painting-Free 
creation (Painting 1-3)

Ateliér malířství 1 Ateliér malířství 2 Ateliér malířství 3

N 8206 Výtvarná umění/8206T094 Výtvarné umění–sochařství-volná tvorba  |  Fine Art-Sculpture-Free 
creation (Sculpure 1-2)

Ateliér sochařství 1 Ateliér sochařství 2

N 8206 Výtvarná umění/8206T075 Výtvarné umění–grafika  |  Fine Art-Graphics (Graphics)

Ateliér grafika

N 8206 Výtvarná umění/8206T074 Výtvarné umění–grafický design  |  Fine Art-Graphic Design (Graphic 
design and Paper and Book)

Ateliér grafický design Ateliér papír a kniha

N 8206 Výtvarná umění/8206T080 Výtvarné umění–konceptuální tendence  |  Fine Art-Conceptual Trends 
(Intermedia and Environment)

Ateliér intermédia x Ateliér environment

N 8206 Výtvarná umění/8206T099 Výtvarné umění–video-multimédia-performance  |  Fine Art-Video-
Multimedia-Performance (Video, Multimedia and Performance)

Ateliér video Ateliér multimédia Ateliér performance

N 8206 Výtvarná umění/8206T043 Průmyslový design  |  Industrial Design (Product design and Body Design)

Ateliér produktový design Ateliér tělový design

název kvalifikační práce  |  name of project  (vyplňte v českém a anglickém jazyce)

Krááááááárgh …

typ kvalifikační práce  |  type of project

netextové dílo  |  no text art

forma kvalifikační práce  |  form of project  (označte symbolem X příslušnou formu Vaší dokumentace)

a) Malířské, kresebné, grafické, digitální a jiné plošné dílo e) Video, videoinstalace, multimédia x

b) Sochařské dílo, objekt a jiné prostorové dílo f) Grafika a animace

c) Dočasná plošná a prostorová instalace g) Design

d) Akce, performance, happening h) Adobe Flash

titul, jméno a příjmení autora  |  title and full name of author

Markéta Cilečková

titul, jméno a příjmení vedoucího práce  |  title and full name of project leader

Miloš Vojtěchovský

titul, jméno a příjmení oponenta  |  title and full name of opponent

Mga.Jaroslav Šťastný, Mga.Tomáš Dvořák

město  |  town rok  |  year

Brno 2011
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poznámky  |  notes

Krátká anotace:

Markéta Cilečková studentka ateliéru intermédia na Fakultě výtvarných umění v Brně, se dlouhodobě zabývá 
fieldrecordingem a zvukovými instalacemi s jejich přesahy do elektronické hudby. Její bakalářský projekt s názvem 
Krááááááárgh je interaktivní zvuková instalace, technicky řešená jako kvadratický soundsystém - soustava čtyř samostatných  
zvukových zdrojů modelující zvukové prostředí. Prostorová nahrávka zvuků lesa s havrany pohybujícími se prostorem,  
využívá trackovacího systému.

…život v havraních peřinách, příběh o malé holčičce s velkýma ušima,kterak jí narostly na ručičkách peříčka… 

Do lesa jsem se dostala poprvé se záměrem, nahrát si zvuky havranů ve větším hejnu a zjistit kde usínají.
Ani jsem popravdě nečekala, jaký zážitek mne čeká.
A vždy se opakoval. vždy byl silný. Jako když stojíte uprostřed tmavého lesa, půl hodiny chůze od vesnice, a čekáte kdy to  
příjde, nikdy se nezpozdili, vždycky na čas, po večerníčku do hajan.
A teď tam stojíte na uších sluchátka a čekáte,... z dálky už se ozývají,jsou to oni, blýží se a blýží ..až už letí nad vámi a 
můžete slyšet to rozbouřené moře černých perutí.Je to síla, fakt. Celé to trvá asi tak hodinu až dvě než usnou. ale stále ve 
střehu, havran je člověk. Člověk je havran. Krááááááárgh !


