
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně

akademický rok 2011/2012

Vysokoškolská kvalifikační práce (ateliérová práce) 
posudek oponenta 

Jméno a příjmení studenta: Jiří Chlebus

Název práce:  Vizualizace tanečních elektronických hudebních stylů

Posudek:

  Jiří Chlebus si zvolil pro svůj záměr vizualizace hudební struktury poměrně pracnou 
“ruční” metodu. V době, kdy lze analýzu zvuku provádět v reálném čase a  precizními 
nástroji detekovat jednotlivé frekvenční složky, které pak mohou řídit interaktivní 
animaci je to přístup vpravdě anachronický.
  Jeho metoda, kdy analýzu hudby provádí sám pomocí sluchu a pohledu na zákadní 
zvukovou vlnu mu ovšem dává velký prostor pro utříbení si vlastního vnímání 
hudební struktury a jejího následného zobrazení. Oním převodníkem mezi zvukem a 
obrazem se tedy stává on a nikoliv software, což hodnotím velmi pozitivně.  Oblast 
vizualizace hudby a audiovizuální synestézie se totiž v současnosti na můj vkus až 
příliš utápí do bezedných hloubek interaktivních kódů a technologie samotné, s cílem 
o co nejdokonalejší, nejefektnější a nejpřesnější převod zvukových dat do 
obrazových. Jiří Chlebus ovšem k tomuto převodu používá jen své oko, sluch a cit a 
tím navrací celou zodpovědnost do rukou umělce – sebe.
  Položil jsem si tedy otázku pro tuto práci zásadní: jak se s tímto úkolem vypořádal, 
jaký zvolil klíč a obrazový jazyk.
  Jiří, sám jako aktivní DJ velmi dobře vnímá  taneční elektronickou hudbu a dokáže 
její desítky stylů a podstylů  bezpečně rozlišit a identifikovat jejich základní znaky. 
Chápe atmosféru jednotlivých stylů a má ji dobře zažitou coby Dj i posluchač. To se 
promítlo i do jeho pojetí designu. Osobně se mi příliš nezamlouvá snad jen ztvárnění 
techna, které vidím mnohem minimalističtěji než jak Jiří.
  Se zvolením jednotlivých společných hudebních prvků ( basový buben, virbl, činely, 
clap, basová linka), na kterých demonstruje rozdílné rytmické struktury mohu 
souhlasit, byť je to rastr oklešťující bohatost elektronického zvuku a sloužící až příliš 
takřka edukativnímu charakteru práce. Nicméně na kompozici těchto základních 
hudebních prvků již lze dobře demonstrovat rozdílnost stylů – tedy to oč se Jiří snaží. 
V tomto je jeho volba správná.
 Otázkou zůstává tvar jednotlivých značek. Pokud beru v potaz plynutí času a snahu 
o přesnou vizualizaci hudby, pak se mi zdají tvary ne zcela vhodné, jelikož v prostoru 
časové osy existují již před samotným zazněním zvuku. Jsou to totiž „pouze“ 
imaginární vertikální osy objektů, které se stávájí přesnými signály. To je trochu 
matoucí, ale tato volba na druhou stranu umožnila Jiřímu volnější volbu tvarů, což 
bylo pro něj zjevně důležitější...

  Největší nedostatek práce a značnou nelogičnost celého zpracování ovšem vidím 
ve způsobu zobrazení sterea. Jiří chtěl v obraze ukázat, jak některé styly pracují s 
pohybem zvuku ve stereo panoramě – ve zvukovém prostoru zleva doprava atd...



Zvolil pro mne dosti nešťatsný způsob, kdy obraz po horizontální ose rozdělil na dvě 
poloviny – tedy levý a pravý reproduktor. Obrazové informace levého a pravého 
kanálu se tím v podstatě po většinu času pouze zrcadlí a zbytečně zahušťují obraz. 
To (alespoň pro mne) zásadně ztěžuje čtení rytmické struktury – rozmělňuje 
soustředění do dvou bodů nad sebou a zbytečně znehodnocuje zajímavé grafické 
pojetí na první pohled laciným a mnohokrát použitým zrcadlovým efektem. 
  Navíc je to v rozporu, jak je vnímána hudba – jeden úder je vnímán vždy jako jeden, 
byť hraje ze dvou, tří, či padesáti reproduktorů.... V Jiřího zpracování je ale jeden 
úder zobrazen dvěma body! Ty už člověk vnímá jasně odděleně. To se u zvuku ze 
dvou reproduktorů ale neděje – znějí v jeden okamžik. A nastává zde další 
nelogičnost a v podstatě nepochopení toho, co je mono :  ano basový buben a basy 
obecně jsou vesměs míchány mono – to ale neznamená, že hrají z jednoho 
reproduktoru – znamená to, že hraje stejná informace z levého i pravého. Pokud by 
toto Jiří vzal v potaz a důsledně na svém pricnipu trval, měly by basové bubny i 
basová linka býti zobrazeny dvakrát, stejně jako ostatní složky, protože i ony hrají v 
levém a pravém reprodukoru. To se ovšem v obraze neděje.... 
   Při konzultacích, které bral Jiří velmi zodpovědně a byl vždy pečlivě připraven, jsem 
mu navrhl řešení jak z této situace ven. Osobně bych zvolil kladení všech hudebních 
prvků přímo hlavní osu jdoucí ve směru plynutí času. Pokud by se nástroje začaly 
pohybovat ve stereu, tak by se vychýlily, či zcela umístily nad či pod  osu, tak aby 
zobrazily posun ve stereo panoramě. Celý obrazový jazyk by se ovšem musel 
radikálně přestavět, tak aby se prvky do obrazové kompozice vměstnaly.
Taková radikální změna již nebyla v časových možnostech Jiřího Chlebuse, a proto 
zůstal u svého pojetí vědom si mých připomínek. 
   Kromě této výtky se mi práce líbí a hodnotím velmi pozitivně. Jiří Chlebus si zvolil 
pro svou bakalářksou práci zajímavou aktuální oblast, kterou by zajisté  mohl dále 
rozvíjet. Našel si svůj vizuální jazyk, který by mohl propracovat ve svůj osobitý styl 
vizualizace hudby. Velmi dobře si dovedu představit toto téma ve formě interaktivních 
animací. Pokud Jiří Chlebus bude chtít v tomto tématu pokračovat, zdá se mi 
nejvhodnější  s externí pomocí vyvinout a naprogramovat vlastní software určený pro 
Vje, kteří by jeho práci a vizuální styl živě prezentovali na videoprojekcích tam, kde je 
toto téma doma – tedy v klubech a na tanečních festivalech po celém světě.

Otázky autorovi práce:  

Chtěl jsi být v této práci důsledně analytycký, nebo ti jde více o vyjádření atmosféry a 
pocitu z hudby?

Bereš tuto práci jako vysvětlení taneční hudby lidem, kteří se o tyto žánry nezajímají, 
nebo jsi chtěl vytvořit svůj styl, který bys pak rozvinul třeba do Vjingu?

Byla volba „ruční“ metody způsobena z důvodu neznalosti technologie analýzy zvuku 
a jejího propojení s interaktivním obrazem, nebo jako vědomý postoj negující tento 
přístup? Pokud je to vědomý postoj – proč ses k němu rozhodl?

Myslíš si, že statická forma tisku, je pro tuto práci vhodnější než animace?

Nevadí ti přílišné zjednodušení hudební informace jen do několika v podstatě 
rytmických informací?



Proč jsi nebral v potaz melodickou složku hudby?

Dovedeš si nyní představit jiné grafické řešení? Chceš v této oblasti pokračovat?
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