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akademický rok 2017/2018 

Diplomová práce – posudek vedoucího  

 

Jméno a příjmení studenta, vč. titulů: BcA. Tomáš Moravanský 

Název práce: Still Live 

 

Slovní hodnocení: 

Konceptuální série drobných choreografiií/scénářů Tomáše Moravanského mi v mnohém 

připomněla experimentální cvičení Ernsta Jandla, přestože výsledným médiem práce je pohyblivý 

obraz. Klíčovým pojmem, který diplomant zmiňuje v teoretické reflexi magisterské práce, je 

simulakrum (obraz, který skutečnost nezobrazuje, ale nahrazuje). Logika simulakra – slovy 

Václava Bělohradského – (…) nezobrazuje naše zkušenosti, nahrazuje je, a nabízí nám tak 

možnost uniknout před vždy zraňujícími (někdy nesnesitelnými) rozpory reality přimknutím se 

k fetiši. Právě fetiš je dalším pojmem, který je s prací Tomáše Moravanského často zmiňován (lež, 

ke které se lze přimknout, abychom vytěsnili nesnesitelnou pravdu). Při hlubších rozhovorech 

s diplomantem po čase společně vždy dospějeme k přiznání, že naše verbální vyjádření jsou 

zbytečnou hrou, kdy přestáváme rozumět, o čem ve skutečnosti mluvíme. Jakobychom se reality 

(i jejího obrazu) báli. Zatímco textové výstupy (reflexe vlastní tvorby) autora tak pro mě zůstavají 

v tomto smyslu neuchopitelné, samotné koncepty a jejich realizace (např. sport považuje za 

postkonceptuální umění pro každého, viz poslední Laibach), jsou srozumitelné, stručné 

a intenzivní. Předpokládám, že právě s tímto vědomím autor za tvar diplomové práce zvolil 

experimentální formu scénářů, tedy tvar určený teprve k dalšímu zpracování, k sehrání. Tvar, 

který musí být teprve oživen...  

Posudek práce Tomáše Moravského doplním po finálním provedení vícekanálové video 

instalace, která z prostorových důvodů může být realizována až v den obhajoby práce.  

 

Otázky k rozpravě:  

Bez otázek. 
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Závěrečné hodnocení:  

Předložená práce splňuje požadavky na úspěšné ukončení magisterského studia.  

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Návrh klasifikace: Výborně, A. 

 

Posudek vypracoval(a): F. Cenek 

 

Datum: 5. 5. 2018 

 

Podpis: 


