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Slovní hodnocení: 

Z nesystematického sledování práce Michala Žilinského mám dojem pomalého, časově 

náročného zkoumání poměrně jasně definovaného problému. Témata, která se v jeho tvorbě vrací, 

jsou přechody mezi světem uvnitř a venku a dále zvláštní topografie – intenzivní, vyčerpávající popisy 

míst. V precizních kresbách lze téměř pomyslně „zoomovat“, pohybovat se od jednoho detailu 

k druhému. Nekompromisní přístup k technickému řešení kresby má za následek, že každé místo, 

které kreslí, musí autor na nějaký čas pomyslně zabydlet. 

Žilinského diplomová práce má jednoduchý název Dom. Nacházíme zde známé prvky: 

ohledávání konkrétního místa, směřování k silné, téměř snové atmosféře. Nová je míra „historického 

detailu“ s pitoreskní i elegickou kvalitou věcí ocitajících se v „záběru kresby“. Dům, který Žilinský 

zachycuje, je podivný rodinný „památník“, místo, v němž se po vzoru mauzoleí zastavil čas, kam ale 

není přístup zcela zapovězen. Interiér autor zaznamenával pomocí digitální kamery v mobilním 

telefonu; jako zdroj světla při natáčení i focení posloužila LED dioda přístroje. Video sekvence 

spojené do asi čtvrthodinového filmu mají v sobě něco tísnivého. Pomalé „kamerové jízdy“ snímají 

interiér jako by po vrstvách, ovšem bez zjevného plánu – jednou jsou to celkové pohledy, jindy 

detailní záběry na jednotlivé kusy nábytku a věcí, některé jízdy sledují jen krátkou přímkou, jiné 

opisují kruh. Všem záběrům je společné to, že se v nich nemění hloubka ostrosti ani vzdálenost od 

snímané scény; světlo diody jen postupně z šera vytahuje další a další věci. Je to jako ujetý záznam 

z policejního spisu nebo terénního průzkumu, jehož jedinou zvukovou kulisu tvoří puštěné rádio. 

Rádio Slovensko s idiotskými průpovídkami komentátora a podivně starými a zároveň nadčasovými 

tracky elektronické hudby. 

Žilinský se v posledních dvou letech intenzivně zabýval otázkou, jak kresby, jež jsou v jeho 

případě časovým médiem par excellence, propojit do instalačního celku s dynamickým obrazem. 

V posledních klauzurách testoval limity divácké percepce, když vystavil kresbu tak, že jediným 

zdrojem světla pro její sledování byla postupně se stmívající videoprojekce. Video, které bylo 

s kresbou obsahově spojeno, se při prohlížení kresby stalo pouhým zdrojem světla. Princip uplatněný 

ve finálním instalačním řešení diplomové práce je podobný, a přece jiný. Videozáznam tentokrát není 

promítán na projekční plochu, ale běží na displeji smartphonu umístěného čtvrt metru nad šesticí 

perokreseb osvětlovaných identickou LED diodou, která v první fázi umožnila pořízení záznamu. 

Video a kresby se ocitají ve stejném zorném poli, jde je sledovat nezávisle. Postupně si uvědomujeme 

zásadní roli smartphonu, který je klíčem ke všemu – na něm byl obraz zaznamenán, na něm je obraz 

promítán, on je zdrojem světla pro kresby vytvořené podle fotografií „vyvolaných“ z jeho paměti. 

Vedle úvah o centrální roli chytrého telefonu jako multimédia bychom se mohli také pustit do 

filosofování o vztahu světla a tmy; o tom, co se vlastně děje, když autor dlouho spící věci na okamžik 

probudí a pak je opět nechá ponořit se do tmy. Něco tu připomíná spiritistickou seanci – ambientní 

zvuk, slabé, ale odlesky vrhající světlo, zvláštní chvění hmoty, která dává najevo, že možná není tak 

mrtvá, jak by se mohlo zdát. 



Instalace je dlouho promýšlená a dotažená víceméně do podoby, o jakou autor usiloval. Kresby 

jsou perfektní drobné variace na fotorealismus. Jsou umístěny ve skleněném boxu, vyrobeném na 

zakázku tak, aby je i slabý shora umístěný zdroj světla rovnoměrně nasvítil. I když se nyní ukazuje, že 

by možná bývalo stačilo mít nahoře hladkou plochu skla, na kterou by se telefon jen položil, stávající 

řešení s otvorem je také naprosto funkční. Zároveň nelze přehlédnout, že všechna ta preciznost tu 

není proto, aby mi jako divákovi zajistila komfort. Video má cca 15 minut (a určitě je dost zajímavé 

na to, aby se jeho stopáž „dala vydržet“), kresby si také říkají o svůj čas. Horizontální umístění ve 

vitríně, nad kterou je třeba se sklánět, odpovídá typickému muzejnímu nebo galerijnímu diapozitivu. 

Je to poloha, v níž jsou nám předkládány věci ke studiu. Poloha, která trvá na určité hierarchii. 

Můžeme se podívat, ale pak musíme jít. Snad si odnést silný zážitek. Skutečně ale proniknout 

k věcem pod sklem můžeme jen těžko.  

Nabízí se tedy otázka (kterou by člověk v galerii nepoložil, ale ve škole to udělat může), nakolik 

bylo vytvoření distance, jakou jsem popsal v předchozím odstavci, záměrné a jak máme tuto distanci 

interpretovat? Souvisí s námětem samotným – s Vaším vztahem k Domu a tomu, co se v něm 

nachází? Nebo spíše se statusem, jaký přikládáte samotným kresbám?  
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