
Vysoké učení technické v Brně  |  Brno University of Technology

Fakulta výtvarných umění VUT v Brně  |  BUT Faculty of Fine Arts

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 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)

… Krimi ART …KRIMI ART

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 f) Grafika a animace

b) Sochařské dílo, objekt a jiné prostorové dílo g) Design

c) Dočasná plošná a prostorová instalace h) Adobe Flash

d) Akce, performance, happening i) Design, objekt, audio

e) Video, videoinstalace, multimédia

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

…BcA.Dzmitry Kruhlou

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

… Prof.Ak.soch.Tomas Ruller

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

…Doc.Vaclav Stratil

město  |  town rok  |  year

…Brno …2011



obrazová dokumentace / list 1

Horní menu – vložit – obrázek – 
ze souboru ...

Horní menu – vložit – obrázek – 
ze souboru ...

název: inmstalace-enviroment název:

rozsah (délka trvání, 
počet zúčastněných):

délka trvání 1 hodina, počet 
zúčastněných performeru - 2(autor-
asistent)

rozsah (délka trvání, 
počet zúčastněných):

délka trvání, počet zúčastněných 
performeru - 2(autor-asistent)

popis akce (další údaje 
dle potřeby):

Pohled na instalace popis akce (další údaje 
dle potřeby):

Pohled na detail instalace

rok vzniku či další 
časové údaje:

2011 rok vzniku či další 
časové údaje:

2011

Horní menu – vložit – obrázek – 
ze souboru ...

Horní menu – vložit – obrázek – 
ze souboru ...

název: instalace-eniroment název: Instalace - enviroment

rozsah (délka trvání, 
počet zúčastněných):

délka trvání 1 hodina, počet 
zúčastněných performeru - 2(autor-
asistent)

rozsah (délka trvání, 
počet zúčastněných):

délka trvání 1 hodina, počet 
zúčastněných performeru - 2(autor-
asistent)

popis akce (další údaje 
dle potřeby): Poludetail instalace popis akce (další údaje 

dle potřeby): Detail instalace

rok vzniku či další 
časové údaje:

rok vzniku či další 
časové údaje:



obrazová dokumentace / list 2

Horní menu – vložit – obrázek – 
ze souboru ...

Horní menu – vložit – obrázek – 
ze souboru ...

název: název:

rozsah (délka trvání, 
počet zúčastněných):

rozsah (délka trvání, 
počet zúčastněných):

popis akce (další údaje 
dle potřeby):

popis akce (další údaje 
dle potřeby):

rok vzniku či další 
časové údaje:

rok vzniku či další 
časové údaje:

poznámky  |  notes

            ART–KRIMI = ART
ART+KRIMI = KRIMI
ART=KRIMI

            Enveroment- videoinstalace - performance. 

            O otázkách kmininality v současném umění. 
Uměle stoupající ceny umění, spekulace a investice obchodních a finančních organizací na uměleckém 
trhu. Akce performance a streetart nacházající se na hranici zákonů. Tetování, bodyart a umělecká 
romantika vězňů. Intriky a podvody financnich tunelaru-kurátorů a organizátorů výstav. Veškeré tyto 
aspekty mě inspirovaly k tomu zabývat se otázkami KRIMI v ARTu. Za poslední dva roky jsem zkoumal 
tuto tématiku a vytvořil řadu artefaktů, performance a výstav. Jako například: 1. „Pohádky děda 
Michala“ (Kriminální pohádky na téma ruského tetování), 2. Performance „Say goodbye to Vasil“ 
(Presumpce nevinnosti obvinenych), 3. Performance „KRIMI instalátor“ (Nelegální gastrbajtr), 4. 
Performance a instalace „Úchil úchilů“ (Výročí smrti masového vraha).

Přestupek-zodpovědnost. Morální aspekt tvůrce zabývající se překračováním hranic zákona. Do 
jaké míry zůstáva umělcem? Nebo už je zločincem? Stává se autor přemýšlející o zločinu pachatelem?
Tyto otázky se objevovaly v dílech uměleckého prostředí. Dostojevsky ve svém románu „Přestupek a 
Zodpovědnost“, dělal pokus, ve kterém rozebíral celý mechanizmus tohoto řetězce. V mé performance-
instalaci se pokouším zmodelovat a popsat konečnou zastávku, jak zločince tak i umělce. Jakousi temnou 
věznici, ve které se nachází umělec, monster, vězeň, jeho filosofie, jeho umění a jeho zlocin, kterého 
porodila fantazie a příroda zároveň. Tento prostor „konečná“ je přístupný každému, ale její míra není 
definovaná. 

Během obhajoby mé práce bude probíhat performance, ve které je kulisou instalace  a materiálem 
živá energie happeningu, za přítomnosti autora a asistentů.
  Instalace se bude nacházet v exteriéru, bude obsahovat videoprojekci, audionstalaci, mechanické objekty a sochy. 


