
Vysoké učení technické v Brně  |  Brno University of Technology

Fakulta výtvarných umění VUT v Brně  |  BUT Faculty of Fine Arts

ateliér  |  department  (označte symbolem X příslušný studijní program-obor-ateliér)

N 8206 Výtvarná umění/8206T086 Výtvarné umění–malířství-volná tvorba  |  Fine Art-Painting-Free 
creation (Painting 1-3)

Ateliér malířství 1 Ateliér malířství 2 Ateliér malířství 3

N 8206 Výtvarná umění/8206T094 Výtvarné umění–sochařství-volná tvorba  |  Fine Art-Sculpture-Free 
creation (Sculpure 1-2)

Ateliér sochařství 1 Ateliér sochařství 2 x

N 8206 Výtvarná umění/8206T075 Výtvarné umění–grafika  |  Fine Art-Graphics (Graphics)

Ateliér grafika

N 8206 Výtvarná umění/8206T074 Výtvarné umění–grafický design  |  Fine Art-Graphic Design (Graphic 
design and Paper and Book)

Ateliér grafický design Ateliér papír a kniha

N 8206 Výtvarná umění/8206T080 Výtvarné umění–konceptuální tendence  |  Fine Art-Conceptual Trends 
(Intermedia and Environment)

Ateliér intermédia Ateliér environment

N 8206 Výtvarná umění/8206T099 Výtvarné umění–video-multimédia-performance  |  Fine Art-Video-
Multimedia-Performance (Video, Multimedia and Performance)

Ateliér video Ateliér multimédia Ateliér performance

N 8206 Výtvarná umění/8206T043 Průmyslový design  |  Industrial Design (Product design and Body Design)

Ateliér produktový design Ateliér tělový design

název kvalifikační práce  |  name of project  (vyplňte v českém a anglickém jazyce)

Obyčejné věci Basic Things

typ kvalifikační práce  |  type of project

netextové dílo  |  no text art

forma kvalifikační práce  |  form of project  (označte symbolem X příslušnou formu Vaší dokumentace)

a) Malířské, kresebné, grafické, digitální a jiné plošné dílo f) Grafika a animace

b) Sochařské dílo, objekt a jiné prostorové dílo g) Design

c) Dočasná plošná a prostorová instalace x h) Adobe Flash

d) Akce, performance, happening i) Design, objekt, audio

e) Video, videoinstalace, multimédia

titul, jméno a příjmení autora  |  title and full name of author

Mgr Oldřich Morys

titul, jméno a příjmení vedoucího práce  |  title and full name of project leader

Prof. Jan Ambrůz

titul, jméno a příjmení oponenta  |  title and full name of opponent

Mga Dominik Lang

město  |  town rok  |  year

Brno 2011



obrazová dokumentace / list 1

Horní menu – vložit – obrázek – 
ze souboru ...

Horní menu – vložit – obrázek – 
ze souboru ...

název: žebřík název: žebřík-detail1

materiál/technologie: Hrábě, kousek šuplíku, 
lampička, pánvička, tkanička, 
prupiska, šroubek, pilník, 
svorka, hřebík, teleskopická 
hůl, vodováha, zajímavá 
kniha, shrnovadlo na sníh, 
dřevěná socha, lyža, krabice 
od džusu, větvička, rašplička

materiál/technologie: Hrábě, kousek šuplíku, 
lampička, pánvička, tkanička, 
prupiska, šroubek, pilník, 
svorka, hřebík, teleskopická 
hůl, vodováha, zajímavá 
kniha, shrnovadlo na sníh, 
dřevěná socha, lyža, krabice 
od džusu, větvička, rašplička

výška x šířka x hloubka v cm: 400x55x35cm výška x šířka x hloubka v cm: 400x55x35cm

rok vzniku: 2011 rok vzniku: 2011

Horní menu – vložit – obrázek – 
ze souboru ...

Horní menu – vložit – obrázek – 

ze souboru ...

název: žebřík-detail2 název: hrníček

materiál/technologie: Hrábě, kousek šuplíku, 
lampička, pánvička, tkanička, 
prupiska, šroubek, pilník, 
svorka, hřebík, teleskopická 
hůl, vodováha, zajímavá 
kniha, shrnovadlo na sníh, 
dřevěná socha, lyža, krabice 
od džusu, větvička, rašplička

materiál/technologie:

Hrníček, provázek provlečený 
dírkou na kliku,
který znemožňuje vstup do 
ateliéru, ve kterém je 
umístěný zbytek instalace, 
viditelný pouze klíčovou 
dírkou. Celá instalace drží na 
tomto provázku, při snaze 
otevřít dveře se zhroutí.

výška x šířka x hloubka v cm: 400x55x35cm výška x šířka x hloubka v cm:

rok vzniku: 2011 rok vzniku: 2011



obrazová dokumentace / list 2

Horní menu – vložit – obrázek – 
ze souboru ...

Horní menu – vložit – obrázek – 
ze souboru ...

název: Plánek atelieru název:

materiál/technologie: Kresba tužkou materiál/technologie:

výška x šířka x hloubka v cm: a5 výška x šířka x hloubka v cm:

rok vzniku: 2011 rok vzniku:

poznámky  |  notes

Obrázky žebřík, žebřík 1 a 2 ukazují princip se kterým bude instalace DP provedena, tedy skladba věcí do celků, které mění 
jejich význam, dávají různým věcem novou funkci. Každý komponent má v instalaci svou nezastupitelnou roli a tak rohlík je 
stejně důležitý jako prsten, nebo hrábě, zároveň se, doufám, dostávají do nových, absurdních souvislostí a vytvářejí příběh. 
Z podobného myšlení o funkci prostoru atelieru vychází finální instalace realizovaná den před obhajobou DP. Mým cílem je 
nesplnit očekávání diváků, tedy neumožnit jim vstup do prostoru ve kterém běžně pozorují umění, ale obrátit jej naruby. 
Vzniknou tak dvě instalace s cílem zamezit vstupu do atelieru(v plánku označeno2, 3) a třetí, která mi umožní výstup ven 
střešním oknem. Ateliér se stane akváriem, pozorovatelným okny, které jsou na plánku popsány a klíčovou dírkou 
dveří,jejichž otevření zamezí instalace napnutá na šňůrce a zajištěná hrníčkem ve vedlejším ateliéru(hrníček v obrazové 
příloze).


