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Diplomová práce – posudek vedoucího  
 

Jméno a příjmení studenta: BcA. Martin Koniár 

Název práce: Vazbení 

 
Slovní hodnocení:  

Martin Koniár byl přijat do navazujícího magisterského stupně do ateliéru Malba 2 se zjevnou 

tendencí přesáhnout médium malby. Byl přijat na základě předložené malířské, převážně kresebné 

práce, vycházející z prostředí hudební hardcore, metalové a experimentální scény. 

Zpočátku byla jeho práce a přístup ke studiu poněkud vágní a zdálo se, že změna prostředí 

nebude mít kýžený efekt na akceleraci myšlení a umělecký přístup k fenoménu hudby a jejího 

propojování s výtvarnými principy. Rozpačité výsledky klauzurních prací a podprůměrná účast na 

ateliérových schůzkách podporovaly představu o budoucím neúspěchu. Na konci prvního ročníku 

magisterského studijního programu se Koniár v klauzurní práci pokusil o vytvoření modelu 

uměleckého díla, které mělo mít některé aspekty diplomové práce.  Práce se však nepovedla a 

tak byla klauzura obhájena náhradním řešením. 

Loňská diplomová práce byla na základě chybějícího portfolia vrácena k přepracování. Po 

formální stránce by mělo jít o méně nábožensky zatíženou zvukovou instalaci omezující se na 

samotnou podstatu vytvářerní náhodné či jemně programované harmonie zvuků. 

Protože diplomová práce Vazbení je specific instalací, nedá se k němu vztáhnout zcela a v tomto 

textu budu vycházet z ideální představy o díle budoucím, se kterou jsem byl seznámen. 

Jestliže se podařila poměrně složitá instalace, a my právě stojíme u hlučně dronícího objektu ve 

tvaru dvanácticípé rozety o průměru kolem jednoho metru, je pravděpodobné, že dílo bude 

působivé a emotivní. Bude to příspěvek do rodiny uměleckých instalačních objektů – nástrojů, ke 

kterým se diplomant hlásí ve své obhajobě. Hudební instalační objekty nejsou novým fenoménem 

a výběr autorů dává tušit snahu vymezit se na výseč strunných objektů- nástrojů, pracujících s 

magnetickou resonancí a kytarovými efekty. Dílo se vztahuje k osobnostem, vesměs Američanům, 

kteří vytváří kineticko-akustické objekty kombinující staré klasické technologie s elektronikou. Jejich 

těžiště je dané otázkou technologie a proměny světa jejich aplikacemi. Na rozdíl od minulé 
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instalace by mělo dílo být zproštěno náboženských významů a poněkud zbytečných světelných 

efektů. Vytvořením objektu vycházejícího z rozety chrámového okna se Koniár dále zabývá 

samotnou podstatou vznikající eletro-akustické vazby. Mimo toto dílo konstruuje dronové elektrické 

kytary, se kterými dále experimentuje. Nahrává a produkuje vlastní noisové skladby.  

V textové části Martin Koniár prokazuje vhled do problematiky na základě nástinu vývoje 

hudebních experimentů šedesátých a sedmdesátých let.  Zde bych ocenil hlubší ponor, který by 

lépe osvětlil diplomantovy záměry a pohnutky. 

Martin Koniár se snažil vymanit z klasických uměleckých forem a sjednotit své zájmy do jednoho 

celku. To se mu po formální stránce podařilo. Závěrečné hodnocení si kvůli charakteru práce 

nechám na den obhajob.  

Otázky k rozpravě: Jaký je rozdíl mezi noisovou produkcí americké skupiny Sun ()()() a hudební  

produkcí diplomanta. 

Závěrečné hodnocení:  

Rámec výtvarného umění v potřebách Martina Koniára je evidentně překročen, nicméně jsem 

přesvědčen že v nalezeném segmentu na pomezí hudby, hluku a designu strunných nástrojů má 

velký potenciál.  

Doporučuji k absolutoriu.  

Návrh klasifikace: B 

Posudek vypracoval: Doc. MgA Luděk Rathouský 

Datum: 25. 4. 2018 
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