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V roce 2011 jsem se v Madridu nechala vyfotografovat u stolku před kavárnou, kde si 
hlavní hrdina filmu Jima Jarmushe Hranice ovládání objednává dvě espresa 
v oddělených šálcích. Přesto, že jsem realitu i film vnímala totožně, srovnání 
obrazového pole filmu s mou fotografií mi umožnilo vidět propastné rozdíly nejen ve 
způsobu snímání, filmový záběr se mi rovněž vyjevil složitě komponovaný, 
vycizelovaný. Oproti němu tolik specifických rysů a nedokonalostí můj předchozí 
pohled na fyzickou skutečnost zastíral.  
Instalace Zdeňka Ryneše Uvnitř okolí motiv odlišného vnímání reality narativního 
filmu a videodokumentu civilní reality rozvíjí. Dvojitou projekci tvoří videozáznamy 
soukromých prostor snímaných podle vybraných záběrů z legendárních filmů. 
V instalaci ji doplňuje půdorysné schéma, které je zároveň scénářem díla.  
Práce hned v několika ohledech navazuje na předchozí projekty autora. Především 
na dlouhodobě prováděné „deníkové“ videozáznamy každodenní reality, které 
Zdeněk slučoval a třídil do jakéhosi archivu. Z toho čerpal materiál pro různé 
experimenty, kdy uplatňoval specifická schémata střihu a skladby pohyblivého 
obrazu (např. Život záznamu z roku 2014). Od začátku Zdeňkova tvorba odpovídá 
striktně vymezenému konceptu, stejně jako estetickému vcítění. S mainstreamovým 
filmovým příběhem dříve intervenoval např. v práci Still Alice z roku 2015. Ve 
shodnou dobu promítání v hlavním sále brněnského kina Art promítl na malé scéně 
svoji verzi tohoto příběhu. I v této práci použil grafické schéma pro překomponování 
sledu obrazů, které mj. podpořilo obsah filmu, pojednávající o ztrátě paměti a 
vědomí. Podobně jako v diplomovém projektu zde využil emblematickou formu 
dvojice obrazů. Zatímco se ale tehdy záběry jednoho filmu/narativní linie předbíhaly 
nebo pozdily, v případě předložené práce jde spíše o zdvojený obraz, přičemž 
způsobem snímání videa (volně i výběrem scény) napodobuje filmové předlohy, 
nutně se od nich odchyluje, interpretuje je.  
Právě pokus o interpretaci, novým zachycením atmosféry díla za jiných okolností, se 
Zdeňkova práce odlišuje od mého banálního zjištění zmiňovaného v úvodu. Zdeněk 
intuitivně vybral scény z filmů, které v poslední době zhlédl a které pohybem kamery 
vykreslují dramatický prostor. Brání se analytickému zkoumání, i výkladu vybraných 
filmových motivů. (V tom se ostatně také blíží jedné ze svých předloh. David Lynch 
v rozhovoru na téma Mulholland Drive odmítá překládat význam filmu do řeči. Říká, 
že: „Film je hotový tehdy, jestliže jsou všechny elementy správné a úplné.“1) 
Atmosféru filmových prostředí a zároveň pohyb kamery se pokusil napodobit 
v domácích podmínkách – bytě, který sdílí s kamarády, poloprofesionální kamerou. 
Dvojice takto vzniklých fragmentů sestavil chronologicky, tak aby odpovídaly pohybu 
v bytě. Snažil se i o dojem plynulého prostoru i návaznosti dějů. Vytištěný půdorys 
bytu doplnil půdorysným schématem zobrazujícím imaginární prostor, vzniklý 
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seskládáním filmů a videí. Paradoxně dispozice bytu v legendárním paláci Morava v 
Brně působí obrazově a neskutečně, podobně jako scéna filmu.  
Napodobování klasického filmu poloprofesionální videokamerou v prvním plánu 
odhalí rozdíl. Zdeněk je poučen o základech práce klasického filmového 
kameramana, resp. inspiruje se jimi, ovšem spíše laicky, nerespektuje pravidla 
jednoho oboru. V tom vidím obecně kvalitu přístupu umělce. Připadá mi cenné, že se 
pouští do expresivnější polohy (nespoléhá se jako v předchozích úspěšných pracích 
jen na předem vymyšlený, trefný logický systém). A to především výběrem 
charismatických záběrů. Zajímavé je také pocitové, nelogické kombinování 
zvukových stop, slučujících obrazové linie v celek.  
Zároveň váhám, jestli je rovnováha zvoleného automatismu a práce s narativní 
složkou uvážená. Problematický mi přijde např. náhodný výběr filmů bez hlubšího 
zamyšlení se nad jejich obsahy. Nelze nevnímat, že se jedná o filmovou klasiku, 
která asociuje významy. Zvlášť objevují-li se na scéně postavy. Na jednu stranu 
oceňuji Zdeňkův hodnotami nezatížený, intuitivní pohled. Ale samotnou by mě 
zajímalo, v čem jsou pro jeho generaci přitažlivé filmy klasických autorů, jako je 
Andrej Tarkovský či David Lynch. Nevytěžená pro mě zůstala i možnost zevrubnější 
sondy do bytu současných studentů umění. Pro snahu najít záběry odpovídající 
filmovým předlohám se ve většině záběrů nepodařilo zachytit vypovídající průhledy 
do dispozičně zajímavého bytu.  
I přes tyto výhrady považuji práci za velmi zdařilou. Zdeněk Ryneš v průběhu studia i 
v závěrečné práci prokázal schopnost uvědoměle zacházet s tvůrčím procesem. Přeji 
si, aby v prostředí, které bezesporu nebude tak jednoznačně pro umění, neztratil 
motivaci k tvorbě. 
 
Otázky k rozpravě: Jak by práce vypadala, co by autor změnil, na co by se zaměřil, 
kdyby stál nyní se získanou zkušeností na začátku celého procesu?  
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