
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

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   X 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)

Vřídlo Well

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 X g) Design

c) Dočasná plošná a prostorová instalace 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

Václav Peloušek

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

Petr Zubek

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

Mgr. David Kořínek

město  |  town rok  |  year

Brno 2011



obrazová dokumentace / list 1

 

název: Vřídlo název: Vřídlo

materiál/technologie: Dřevo,sololit,látka,plast,kapal
-ina,elektronika,Standuino

materiál/technologie: Dřevo,sololit,látka,plast,kapal
-ina,elektronika,Standuino

výška x šířka x hloubka v cm: 160 x 200 x 280 cm výška x šířka x hloubka v cm: 160 x 200 x 280 cm

rok vzniku: 2011 rok vzniku: 2011

název: Vřídlo název: Vřídlo

materiál/technologie: Dřevo,sololit,látka,plast,kapal
-ina,elektronika,Standuino materiál/technologie: Dřevo,sololit,látka,plast,kapal

-ina,elektronika,Standuino

výška x šířka x hloubka v cm: 160 x 200 x 280 cm výška x šířka x hloubka v cm: 160 x 200 x 280 cm

rok vzniku: 2011 rok vzniku: 2011



obrazová dokumentace / list 2

název: Vřídlo název: Vřídlo

materiál/technologie: Dřevo,sololit,látka,plast,kapal
-ina,elektronika,Standuino

materiál/technologie: 160 x 200 x 280 cm

výška x šířka x hloubka v cm: 160 x 200 x 280 cm výška x šířka x hloubka v cm: 160 x 200 x 280 cm

rok vzniku: 2011 rok vzniku: 2011

poznámky  |  notes

Instalace Vřídlo je místo, které má stylizovaně reprezentovat vnitřní obřadní místo, ke kterému lze dojít 
ve vypjatých psychických situacích, kdy jsme schopni nazírat  do našeho nevědomí, když jeho taje 
vyvěrají napovrch. K nazírání tohoto stavu je nutno změnit stav mysli, pohybovat se nad hladinou 
reality. K překonání tohoto stavu slouží dvou stupňová lávka a pouze z této perspektivy studna divákovi 
zprostředkuje zjevení niterného strachu, něčeho co mohlo být tak strašné, že se psychika člověka 
bránila vytěsněním informace z vědomí do nevědomí, nebo tak archetipální, že se daná informace ve 
vědomí nikdy neocitla (kolektivní nevědomí). 
K ovlivňování vědomí nevědomím sice dochází pořád, ale k tomuto místu člověk dojde uvědoměním. 
Výjev viděný ve studně je nejasný a některým divákům může trvat déle, než vůbec rozkódují, že studna 
vyjevuje znaky a v čase text, který je obsahem zjevení. Tato zjevení jsou otevřená, obecná, volná k 
interpretaci a do značné míry manifestují samo zjevení jako takové. Text vybublává z černé kapaliny ve 
studně, je vzduchem, okamžitě se rozplyne jakmile opustí hlubinu nevědomí-přesně na jeho povrchu-na 
hladině. Každý divák dostane vlastní zjevení.


