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Bakalářská práce – posudek oponenta  

 

Jméno a příjmení studenta: Daniel Nováček 

 

Název práce: Rekonstrukce č. 5 

 

 

Slovní hodnocení: 

 

Zadáním bakalářské absolventské práce Daniela Nováčka bylo „vytvořit 

jednokanálovou videoinstalaci s důrazem na práci s hercem, přičemž video má 

evokovat rodinné konstelace, policejní rekonstrukci z místa činu nebo soubor 

alternativních autobiografií.“ 

 Za pozoruhodné považuji, že se autorovi povedlo naplnit a zkombinovat hned 

všechny možnosti zadání. Rekonstrukce č. 5 pracuje s osobním zážitkem, který je 

zároveň rekonstrukcí z místa činu a způsob, kterým se tato rekonstrukce realizuje, 

připomíná rodinné konstelace. Další hodnotou Danielovy závěrečné práce je 

schopnost hledat průnik osobní zkušenosti se společensko-politickými problémy. 

Ve videoinstalaci Rekonstrukce č. 5 se jedná o aktivizmus a vztah k represivním 

složkám v kontextu tématu identity, které považuji za velmi originálně nahlédnuté. 

Pokusím se zde uvést proč. 

 Po zdánlivém fukyamovském „konci dějin“  se pojem identity stal jedním z 

klíčových pojmů postmoderny. Díla posledních dekád hledala buď kořeny identity a 

nostalgicky nahlížela její nejasnost a ztrátu nebo se naopak snažila demonstrovat 

její konstruovanost a performativitu s odkazy na filozofii poststrukturalismu. To vše 

probíhalo z pohledu individua jakožto nejdůležitějšího činitele. Asi zde nemá smysl 
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moc  rozvádět tuto myšlenku, ale zmiňuji ji s cílem vysvětlit proč považuji koncept 

Daniela Nováčka za velmi osvěžující a originální v kontextu vývoje umění 

posledních let. V jeho absolventské práci identita ztrácí svoji fetišistickou magii a 

autor ji vrací zpátky do společenských kontextů. Autor ji vztahuje k mocenským 

strukturám (připomíná mi to pokus uvést opět subjekt do vztahu k pravdě a k 

politickému boji ve filozofii Alaina Badioua) skrze problém identity jakožto možnosti 

být rozpoznán represivním policejním aparátem. Osobně považuji toto subverzivní 

nahlížení identity a jedinečnosti za nejhodnotnější část Danielovy bakalářské práce. 

Zvolení formálních prostředků tomuto provokativnímu vyznění napomáhá. Za velmi 

šťastné považují autorovu práci s instagramovými filtry, šperkem, maskou, které v 

současném kontextu spíš amplifikují jedinečnost a originalitu uživatele v narcistním 

prostředí sociálních sítí a veřejného života (parties). V rámování které předkládá 

dílo Rekonstrukce č. 5 na sebe tyto artefakty nabírají  funkci mimikry, chránící 

uživatele před identifikací systémem rozpoznávání tváře. Vrcholem ironie je test na 

kvalitu maskování, který se vykonává skrze filtr přidávající prasečí nosánek a ouška 

- motiv spojovaný spíš s konzumeristickou než aktivistickou společností. A právě 

tyto kontrasty jsou  silným místem videoinstalace Rekonstrukce č. 5, kdy jak říká 

Slavoj Žižek, žijeme ve světě kde Starbucks a koncentrační tábory můžou existovat 

pár metrů od sebe. 

  Otázkou pro mě je, jestli v této subverzivní variaci na téma identity nemohl 

zajít autor ještě dál a to v konfrontaci jedinečnosti, kterou vyhledávají systémy 

represivních složek rozpoznávající tvář s jedinečností a originalitou autora 

uměleckého díla.  Skutečnost, že Daniel vystupuje ve videu rekonstruujícím jeho 

osobní zážitek  zadržení  policií na Klimakempu stejně odosobněně jako ostatní 

protagonisté videa, je zajímavým problematizováním potenciálně kriminalizovatelné 

autorské identity a ono v díle pouze velmi opatrně naznačené rozpouštění (skrývání 
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se) autora můžeme chápat jako prolog k dystopické budoucnosti, ve které 

umělecké instituce budou spolupracovat s represivními institucemi a prvky jako 

autorství a originalita můžou vést k rozpoznání a stát se tak potenciálně 

usvědčujícím důkazem. V případě že tato myšlenková vrstva byla vědomá, je ve 

videu Rekonstrukce č. 5 až příliš subtilní. Zvolená odosobněná forma rekonstrukce 

tak nabízí spíš interpretaci, ve které chápu formu jako autorovo hledání 

rozpoznatelnosti, čitelného rukopisu, o čem svědčí Danielova formulace z 

dokumentace závěrečné práce, kde píše: 

 „Využité vyprávěcí postupy jsou vyústěním mé práce v rámci bakalářského studia 

na Fakultě výtvarných umění VUT. Čtyřleté bádání –s cílem definovat (v rámci 

vyhranění si vlastního rukopisu) rozdíl mezi specifikami galerijního a filmového 

vyprávění, a s tím spojené otázky autentičnosti a možnosti zachycení „reality“ v 

pohyblivém obraze –dalo vzniknou několika různým vyprávěcím postupům, které 

jsem využil u svých předchozích děl spadajících do žánru rekonstrukce.“ 

 Chápu tedy toto odosobnění víc v intencích hledání rukopisu, než jako 

prodloužení myšlenkové subverzivity díla, kde odosobněné hraní a výměna rolí 

mohly sloužit jako vědomé skrývání se autora před represivními složkami. Tato 

strategie by pak vnesla do díla problém „bezpečí“ současných kulturních institucí a 

jejich konformistické ideologické pozadí.  

 V zadání práce je ovšem důraz na hereckou složku, čemuž bych se rád ve 

svém posudku věnoval. Osobně se domnívám, že právě toto koncepční domýšlení 

stylu hraní a zobrazování světa, které povyšuje  snahu o rozpoznatelný autorský 

rukopis směrem k potřebám tématu je tou nejvyšší disciplínou. Ovšem i v 

Danielově práci s hercem jsou pozoruhodné momenty - i když s jiným nábojem. 

Kontrast mezi  násilností předobrazu a statičností nebo až strnulostí ztvárnění, 
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který na jedné straně odpovídá zadání terapeutického, kontrolovaného prostředí 

rodinných konstelací, ale na druhé straně rozehrává imaginativní hru o násilném 

charakteru původní události. Daniel se tak vyhýbá hrozícím nástrahám patosu nebo 

vypjatosti, které by mohly působit komicky. Násilí je tak odkázáno do naší 

imaginace, kde má největší působnost. Připomíná mi to ztvárňování násilí ve 

filmech Miachela Hanekeho. Tento rozpor je nejcitelnější v části rozbíjení blokující 

formace demonstrantů. Absentuje zde spektakulární kostýmování policie i snaha o 

hodnověrnou agresivitu. Všechny tyto prvky jsou „pod“ zobrazením, finálními autory 

násilí jsme tak my jakožto pozorovatelé. 

 Vrcholem této zcizenosti je dlouhý záběr na podomácku (fixou) vyrobený 

nápis: POLICIE. Domnívám se, že Daniel tím chtěl umocnit tuto formu 

„rekonstrukce“, ovšem právě v tomto bodě je cítit snahu o trochu chtěný humor a 

nadhled, který imaginativní násilí v danou chvíli oslabuje  a působí spíš 

manýristitcky a kontraproduktivně. 

 Naopak za velmi funkční použití humoru považuji absurdní situaci, kdy aktéři 

rekonstrukce představující policisty žádají demonstranta aby si nasadil masku, 

protože bez ní je to méně on než v „jejich“ kódování reality. Princip rekonstrukce se 

tak zmnožuje a vazby mezi jednotlivými znázorněními vytvářejí komplikovanější 

podoby. Právě tento detail rozehrává paradoxnost a mnohovrstevnatost identity 

ještě z pozice „druhé strany“ a odhaluje další záhyb nesnadného pojmu identity v 

současném světě. Není to ovšem jenom taková nevinná formální sranda, ale projev   

pozorovacího talentu, Daniel ve své videoinstalaci předkládá závažnou otázku, ve 

které se mnohé pojmy současného umění odhalují v nových konotacích. 

 Zvolené prostředí a vizuální zpracování portrétními objektivy koresponduje ve 

svém chladu a studiovosti s již zmíněným odosobněným vystupováním 
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protagonistů, evokujícím rekonstrukci a kontrolovaný návrat do vzpomínky. 

Považuji toto řešení za koncepční a konzistentní vůči celkovému záměru. Daniel se 

tím vyhýbá samoúčelnosti a efektní vizualitě. 

 

Otázky k rozpravě: 

 Je pro autora při volbě formálních prostředků  důležitější zachování 

rozpoznatelného rukopisu nebo obsahové potřeby díla? 

 Bude formální rozpoznatelnost umělce v budoucím umění žádoucí? Není 

to zejména budování značky a tím umocňování principu komodifikace 

umění? 

 -  Důvěřuje Daniel českým uměleckým institucím? Nebojí se, že by jeho dílo 

     mohlo být důkazním materiálem pro Policii ČR? 

 Dá se tato případná nedůvěra v instituci zahrnout do díla nebo se podle 

autora jedná o čistě mimo-estetický prvek? 

 

 

 

Závěrečné hodnocení:  

 I když se z mého pohledu ve skvěle zvolené a nahlížené látce objevuje možnost 

rozšířit obsahové konotace formálních prvků, považuji toto vidění za moje a 

skutečnost, že mi ho Danielovo dílo vůbec vyvolalo shledávám jako důkaz 

podnetnosti a dobrého zvládnutí absolvetské bakalářské práce. 
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Návrh klasifikace: 

Doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnocení A. 

 

Posudek vypracoval(a): 

MgA. Ivan Buraj 

 

Datum: 

14.8. 2020 

 

 


