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akademický	  rok	  2017/2018	  

Diplomová	  práce	  –	  posudek	  vedoucího	  	  

	  

Jméno	  a	  příjmení	  studenta,	  vč.	  titulů:	  Bc. Aneta Willertová	  

Název	  práce:	  Dokument o Du Du	  
	  

Slovní	  hodnocení:	  

Aneta Willertová je v tomto roce jedinou diplomantkou, která absolvovala bakalářské studium v našem 

ateliéru. V rámci studia podnikla několik stáží v ateliérech FaVU a také v zahraničí. Silnou stránkou jejího 

přístupu k umění je bezprostřednost. Podle mě nejlépe vyznívají její práce, při jejichž vytváření se příliš 

nesnažila. V roce 2016 vznikla např. videokoláž, v níž reflektuje 4 roky strávené v budově FaVU na Údolní 

19. Byla sestavena z videí stažených z internetu na základě autorkou vymezených hesel. K těm úpornějším 

pracím patřila bakalářská práce Zaklenutí, v níž se Aneta snažila formou velkorysé instalace zhmotnit 

prostředí uvnitř své hlavy. Narazila přitom mj. na nemožnost zprostředkovat vlastní obraz bez sebestylizace 

– aniž by zobrazovala, co si o sobě myslí. Vzhledem k tomuto neúspěšnému pokusu o autoportrét jsem byla 

velmi ráda, když mi Aneta naznačila svůj záměr dokumentovat svoje alter ego, tzv. Du Du, prostřednictvím 

toho, jak se sama zrcadlí ve svém okolí, především v lidech, kteří ji obklopují. Soustředila se na jejich 

pohyby a ústa. Dokumentovala ty z kolegů z taekwonda, kteří ji svým pohybem iritují. Nahrávala ústa lidí, 

kteří ji přitahují. I když by se škála možných sebereflexí dala rozšířit, pro Anetu nebyly jiné alternativy 

uspokojující. Videonahrávky v poslední fázi doplnila narativem, přítomným v němé nahrávce jednak 

v podobě titulků, jednak záběrů na mluvící ústa. Aneta v textu (ve třetí osobě) popisuje svůj vztah k zubům a 

jejich otisku. V rovině vyprávění tedy opouští původní záměr mluvit o sobě prostřednictvím pohybů a 

mimiky druhých, což možná komplikuje porozumění. Pokud by mělo jít skutečně o dokument na první 

pohled neviděných rovin vlastního já, za nevyužitou považuji např. možnost sledovat toho, jak se autorka 

zrcadlí ve vyprávění o druhých. Podobný problém mám s výběrem videí. Aneta kombinuje záběry na 

různorodá ústa mnoha osob. Vedle cvičení jednotlivců nahlížíme i kolektiv cvičenců taekwonda. To mi 

naznačuje spíš fascinaci jakýmikoli křivými zuby, a ne zcela profesionálními pohyby adeptů teakwonda, než 

že by mě nutily hledat nějaké příbuznosti.  

Myslím si, že by videu prospěl omezenější výběr sekvencí a zároveň formální čistota. Vnímání komplikuje 

ne úplně záměrná, různorodá kvalita záběrů ze dvou odlišných objektivů a zároveň nutnost sledovat jak 

titulky, tak i obrazy na dvou paralelních plochách. I když mi zpočátku forma tzv. splitscreen připadala 
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samoúčelná, považuji nakonec rozdělení na dvě plochy, a možnou asociaci na dvě poloviny lidské tváře, za 

kladnou stránku práce.  

Otázky	  k	  rozpravě: Je video mezinárodně srozumitelné? Jak by vypadala anglická verze?  

 

Závěrečné	  hodnocení:	  Práci doporučuji k obhajobě	  

 

Návrh	  klasifikace:	  B	  

	  

Posudek	  vypracoval(a):	  MgA.	  Barbora	  Klímová,	  Art.D	  

	  

Datum: 1. 5. 2018 

	  

Podpis:	  


