
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně

akademický rok 2011/2012

Vysokoškolská kvalifikační práce (ateliérová práce) 
posudek oponenta 

Jméno a příjmení studenta: Petra Hermanová

Název práce: Spal to, co netvoje je

Posudek:  Pohyblivý obraz, příběh muže, vzpomínky, cizí vzpomínky, cizí příběhy, 
kde cizí rovná se můj? Kde vztah prožívání, vztah subjektu se transformuje v jiný 
subjekt. Co máme spálit? To, co nenaše je? 

Studentka Petra Hermanová rozehrála ve své diplomové práci příběh, který si 

zakládá na ambivalenci a zaměnitelnosti osobních a cizích příběhů skrze 

poetizovanou až tekutou vizualizaci pohyblivého obrazu. Setkáváme se tady 

se složkami, které spolu na první pohled nesouvisí, které jsou autonomní a 

nespojitelné. Máme zde pohyblivý obraz jako základní zobrazovací metodu. 

Odkrývá se před divákem příběh, který příběhem není, je neidentifikovatelný, 

má dokládat určitou cizost, což autorka deklaruje použitými (jí nevytvořenými) 

zdroji z Youtube a textem vypravěče, kterému on sám nerozumí. Pak je zde 

otázka času či časovosti samotného videa, které se snaží popřít samotný 

pohyblivý obraz. Autorka toho docílila použitím Streetview prostředí, kdy 

využila efektu „zamrzlého času“. Tímto postupem se snaží popřít samotnou 

osu obrazu, příběhu a času ve filmové řeči. Jedná se tedy spíše o zasunuté 

identifikační modely, které se dají číst zprostředkovaně. Narace je opět 

popírána skrze samotný text vypravěče. Takto problematicky konstruovaný 

obraz si zakládá na kontextualizaci nejenom samotného filmového příběhu, 

ale především na postupech, které jsou známy v umění 20. století. Je to 

strategie přivlastňování si již vytvořených vizuálních či jiných reálných forem, 

které mohou být základním konstitučním prvkem díla. Jedná se tedy o 

označené, o použité a nevytvořené. Struktura videa působí tedy mírně 

nepatřičně pro samotný význam narace. Je jasné, že autorka se snaží spíše 

poodhalit metodiku nemožnosti vyjádření relevantních pocitů a obrací se ke 

své přirozenosti, k potlačení racionálních postupů. Obrací se spíše 

ke strukturálním podvědomým formám, jež jsou jakoby vzdáleny, 



neuchopitelné či cizí. Je tady dána do protikladu forma znejistění a jakési 

metanarativní symboliky obrazu. Tuto práci můžeme brát a vnímat pouze 

v symbolickém významu. Já, jako divák, neznám důvod, proč bych se měl 

ztotožnit s vypravěčem příběhu.  Autorka se nám snaží naznačit otázku, zda-li 

jsme schopni číst cizí příběhy a ještě k tomu s emocionálním zaujetím. Video 

působí ve své vizualitě velice přesvědčivě, všechny formální stránky 

nezakrývá, nepředstírá a tím uskutečňuje možné čtení příběhu. Práce působí 

velice aktuálně. Autorka je obeznámená se současnou filozofií a 

společenskými jevy, které jsou v sociologii definované jako „tekuté“ [Z. 

Bauman, Tekuté časy].  Doporučuji diplomovou práci Petry Hermanové 

k obhajobě a navrhuji jí udělit známku C.

MgA. František Kowolowski

Otázky autorovi práce:  

1. Jak dalece převážila vizualita obrazu samotný příběh?

2. Jaké může mít Vaše diplomová právě konsekvence pro Vaši práci budoucí?

3. Jakou roli hraje zvuková stopa ve Vaší práci?

Návrh hodnocení: C

Vypracoval(a): MgA. František Kowolowski

Datum: 7. 5. 2012

Podpis:


