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Jirka Chlebus se už několik let zábývá tvorbou elektronické hudby, koncertuje po 
území Česka a věnuje tomu značné množství času a energie. 
Vzhledem k tomu, že se pohybuje ve značně vyhraněném okruhu příznivců, to 
co provozuje a poslouchá je výrazně vzdáleno tomu, čemu  se ze značnou 
shovívavostí říka střední proud. Vizuální ztvárnění vybraných elektronických 
stylů jsem ocenil jako zajímavé téma a záslužnou osvětu do končin hudebního 
světa, kde se obvykle nepohybuji a moje znalosti o produkcích této kategorie 
hudby jsou značné kusé.  
Autor se snažil vytvořit přehledný systém, jak funguje muzika nebo spíše rytmy  
a jak k jednotlivým hudebním linkám přiřazuje jejich výtvarné protějšky. 
Systém je jasný, přehledný a jednoduchý stejně jako princip předváděných 
hudebních žánrů. Autor rezignoval na složité animace a vyprávění příběhu, 
ponechal pouze vizualizovaný rytmus a obrazy zvukové charakteristiky tónů, 
které běží stejně monotónně jako hudba. Výtvarné principy, které používá  
už si vyzkoušel v řadě plakátů a jiných realizací /např. grafy/ 
Poté, co jsem prostudoval na webu v You Tube desítky videozáznamů koncertů 
elektronické hudby těchto a podobných kategorií, dal jsem autorovi za pravdu, 
že smyslem je tanec né nepodobný tranzu a náročnější děj nebo příběh nelze 
sledovat a pochopit. Aby nastoupila hypnóza hudbou, je potřeba monotónost 
zvukovou podpořit i stereotypem vizuálním. A to se autorovi zatím daří. 
Vědět to budeme ale až po zátěžové zkoušce na šnůře koncertů. 
  
Pro značnou část běžného a středním proudem odchovaného publika bude 
odtažitá nejen prezentovaná muzika, ale i její vizuální podoba. Autorský rukopis 
se jakoby vytrácí v kybernetických strukturách a princip nahradit tóny nebo 
akordy konkrétním obrazem také není nový.  Ale zdá se, že autor potenciál  
a možnosti žánru zdaleka nevyčerpal. 
Jeho pracovitost  v průběhu studia byla nadstandatní a věřím, že mu vydrží  
i v magisterském stupni. 
Navrhuji hodnocení A, výborně. 
Doporučuji k obhajobě. 
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