
Posudek na bakalářskou práci Tomáše Kouby.  
 
 
Shlédl jsem většinu předložených perfoklipů, i když se značnými technickými 
potížemi. V jednom , dvou případech dokonce došlo k roztržení synchronizace 
obrazu a zvuku natolik, že z celého videa jsem viděl jen několik resp. jedno úvodní 
okénko. Tyto videa , pokud je takto skutečně autor koncipoval, bych považoval za 
nejlepší  z předložené kolekce.  
Záměr a cíle autora jsem pochopil v přiložené obhajobě a přimlouval bych se za 
uvedení celého konvolutu navrhovaným způsobem "bez ladu a skladu- nahodilým 
výběrem, byť systém úvodního okna sugeruje (falešně) nějaký řád. Akce na videích 
se pohybují žánrově od videoklipu přes sociální etudu, skrytou kameru, generační a 
postojovou filipiku až  zášť,  po videoart ( způsobený pravděpodobně technickou 
poruchou)... 
Přikládám přehršel mých apriorních dojmů při prvním shlédnutí pro pobavení komise 
a obecenstva. 
 
1. HIFI - videoklip o tom, jak tři maníci hodí ze střechy laciné hifivěže. jsou nazí, jak 
jinak, a hraje stupidní hudba. Chybí jim vůdce... 
 
2. Já- Za urážku Černých jezdců se odsuzuje Jarka Metelka (V.Klaus) ke dvaceti 
ranám tennisovým míčkem. Hyperego mladého umělce žádá satisfakci od hyperega 
politika, kterého tajně obdivuje...více by dodal S. Freund 
 
3. UkraJINÁ- Čuk a Gek ztraceni v Oděse. Podprahové slidesahow (závada na mém 
přijímači?- viděj jsem jen dest milisekundových okének). V této "porouchané " formě 
je tento opus samonosný a mohl by být prezentován samostatně. 
 
4. Kryptofašismus- Týrání spřáteleného Vietnamce. Fuj, to se nedělá !  Brněnská 
specialita: viz Zdenek Plachý: Umělci pro NATO 
 
5. Palmo a želvo- někdoí se válí po zemi, pak video selhalo a poslouchal jsem jen 
zvuk a šedou plochu. Takto by se mi to líbilo, dtto UKRAjiná. 
 
6. The wire- Krátká parodie s Romy. Asi to má být osobní message to me or not tu 
me, but to place of birth? Soudím dle loga galerie Jáma 10 na zavřenou galerii 
Rubrum. Jo, obě galerie jsou díry v sociálně vyloučené oblasti ostravského 
Montmartru Noire-od centra k hlaváku. Asi jako v Brně od hlaváku k centru.... A už 
se blížím k cejlu: 
 
7. Žádná práce- žeby skrytou kamerou natočená výmluvná sociální etuda o 
nezaměstnanosti na Karvinsku? Kolohnát, co by mohl skály lámat , se opije do 
němoty a v pravé pledne se válí bez užitku po zemi. Kolikrát jsem to sám prožil a 
pozvedlo mě jedině Umění , mocná berle všech outsiderů. 
A to bych doporučil i kandidátoví bcA  T. Koubovi : Více umění do toho umírání ! 
 
Závěrem doporučuji předloženou bc práci k obhajobě a navrhuji za sebe hodnotit 
"dobře", byť s výhradami ke zvolené metodice obhajoby a komunikace s oponentem 
ve stylu za pět minut dvanáct až dvanáct patnáct !  
 
V Ostravě, dne 10. 6. 2014             
doc. Mgr. Jiří Surůvka                


