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Jméno a příjmení studenta, vč. titulů: Viktor Jelen 

Název práce: Zahrada zahradníkova 

 

Slovní hodnocení: 

Viktor Jelen je výrazným autorem, který se pohybuje na hraně poučeného a intuitivního projevu. Má 

zkušenost s mediem malby, textem, videem, ale i s akcemi na pomezí divadla. Výrazným aspektem všech 

jeho projevů je poetický, místy naivistický humor. 

Sám svou tvorbu kdysi charakterizoval slovem groteska, které se mně ve vztahu k jeho práci vždycky 

vybaví. Kromě individuálních projektů se Viktor v průběhu studia podílel i na několika spolupracích. Za 

nejvýznamnějsí v tomto směru považuji video performance Tiché představení pro ztichlý už stadion, které 

vznikly v roce 2014 ve spolupráci s Ivanou Hrončekovou. A to v rámci společného ateliérového projektu, 

kdy se jednotliví studenti vyjadřovali v kontextu opuštěných, nevyužitých lokalit Brna. Ivana a Viktor si pro 

svou intervenci vybrali opuštěný Stadion za Lužánkami. Na kameru zde inscenovali jednoduché akce, jakési 

aluze na klaunská vystoupení. Na střihu a režii videí se myslím značně podepsal zájem Ivany o určitý systém 

a řád. Na poetiku jednotlivých dějství zase výrazně zapůsobil Viktor. Tato spolupráce je podle mě velmi 

důležitá pro vývoj obou autorů, na jejím základě vzniklo výrazné dílo. 

Viktorovo rozhodnutí ukotvit svou bakalářskou práci v dialogu se Zdeňkem Rynešem jsem i díky této 

zkušenosti vítala. Ke spolupráci si vybral umělce, jehož tvorby si vážím nejen proto, že jsem ji měla možnost 

sledovat v průběhu let studia na FaVU. Zdeněk Ryneš má bohatou zkušenost s mediem videa, zabývá se 

fenoménem archivování, archivem. Je také teoreticky vybaven ke koncipování a vnímání pohyblivého 

obrazu v současném umění. 

Inspirován Zdeňkovým přístupem ke světu a jeho současnou materiální situací napsal Viktor poetický text 

Zahrada zahradníkova. Ve svém obsahu mi připomněl jeho jiný, starší text Cesta z roku 2012. Jednalo se o 

cestopis. Popis cesty v několika dnech byl psaný z perspektivy člověka, který uvízl zabořen v asfaltové 

silnici. Podobně jako tato práce i Zahrada zahradníkova poeticky nahlíží subjektivní a objektivní rámce 

prožívání  jedince. 

Na základě textu Zahrada zahradníkova Viktor formuloval jednoduchá zadání pro Zdeňka, která měl naplnit 

videosekvencemi. Shromážděný materiál se Viktor rozhodl editovat a spojit ve výsledný tvar. 
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Vzhledem k univerzálnosti Viktorových zadání reflektují Zdeňem vytvořené videosekvence spíše oblasti 

jeho zájmu v rámci pohyblivého obrazu, než specificky Viktorem dané téma. Kameraman je zde zároveň 

pozorovaným, pozorovatelem / vypravěčem. Pokud by stál za kamerou někdo jiný, nebo dokonce Zdeněk v 

jiné době, předpokládám, že by byl obsah sekvencí zcela odlišný. To vnímám jako výraznou součást 

zvoleného principu a práci na univerzálním tématu. Neubráním se ale pocitu, že jednotlivé scény zachycují 

obrazy až příliš užívané v umění posledních řekněme deseti let (mám na mysli záznam kreslící ruky, animace 

květiny, jako odkaz subjektivní čas, ale i na vědecké dokumenty, promítání obrazu v obraze/na displayi 

fotoaparátu apod.) Naskládané za sebou, navíc proložené pohledem z letadla na mraky, mohou působit 

efektně, nebo dokonce vyprázdněně. 

Ve výsledné práci Viktor skládá videosekvence víceméně chronologicky, přičemž ale mísí prostřihy videí a 

audií. Velmi silně, ve smyslu ujasnění záměru, působí audio monolog Zdeňka. Verbálně se ale Zdeněk 

vyjádřil jen při kreslení, v reakci na jedno z Viktorových zadání: Otevření dveří pochopení sebe sama. Toto 

zadání možná pak trochu nepatřičně působí jako leitmotiv celku. Bylo myslím otázkou směřování zadání a 

koncipování celku, aby vyzněla všechna v nějaké jednoznačnější koncepci. Myslím si, že si Viktor až příliš 

okleštil roli na toho, kdo zadává jednoduchá předem daná, heslovitá zadání, a pasivně čeká, co se z toho 

vyvine. Podle mě se měl na základě vznikajícího materiálu více ohlížet zpět, a upřesňovat svou úlohu při 

koncipování celku. 

 

Otázky k rozpravě:  

 

Závěrečné hodnocení: Práci doporučuji k obhajobě. I přes výhrady ji hodnotím velmi kladně. 
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