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Akademický rok 2018/2019 

Diplomová práce – posudek oponenta  

Jméno a příjmení studenta: Bc. Martin Koniar 
Název práce: VÄZBENIE 

Slovní hodnocení: 
Finální dílo nebylo během formování posudku k dispozici, při reflexi diplomové práce proto vycházím 

výhradně z dostupné dokumentace k závěrečné práci a ze setkání s diplomantem. V dané situaci proto 
považuji za důležité poukázat na obsah textových podkladů, které při absenci finálního díla během psaní 
posudku představovaly primární materiál k porozumění práce.  

Martin Koniar se rozhodl zakončit své studium malířství na FaVU zvukovou instalací Uroborus, ve které 
nabízí kontemplativní zvukovou krajinu vytvořenou rezonancí strun v prostoru. Diplomant vytvořil objekt ve 
tvaru dodecagramu - dvanácticípé hvězdy. Mezi jednotlivými vrcholy jsou natažené struny, které jsou 

rozvibrovány pomocí elektromagnetických snímačů umístěných na jednotlivých koncích/začátcích stran 
hvězdy. Takto dimenzovaný objekt zní a trvá v čase, je imersivní a umožňuje neomezené množství módů 
percepce díla, čeho se diplomant dotýká i v textové části. Dílem tak není výhradně objekt dodecagramu, ale 

celý prostor, ve kterém dílo zní a kterým rezonuje. Zvuk se odráží od stěn a reaguje na prostorové řešení 
místa, ve kterém zní a na objekty, které se v něm nacházejí. Rezonance jako zesílení, případně roztažení 
zvuku odrazem od povrchu, na který je reprodukován, představuje důležitý aspekt jeho šíření v prostoru. 

Zvuk jako komunikační prostředek, jeho význam v prostoru a samotná reakce prostoru na tento akt. Tyto 
aspekty hodnotím jako hlavní devizy představeného díla. Autor touto praxí navazuje na pionýry hudebního 
minimalismu a experimentální skladby, jako byli Alvin Lucier, La Monte Young, případně Tony Conrad. 

Pozitivně hodnotím snahu a zájem doktoranda o tvorbu díla, které je materiálně soběstačné, jednoduché na 
operaci a provoz. Estetické kvality díla podléhají autorské sebereflexi, ve které opouští kritéria originality a 
poukazuje na přesycenost symboly v kontextu kultury. Přesto považuje použitou symboliku jako schopnou 

výpovědi. V použitých symbolech a jazyku, se kterým diplomant formuje svá východiska, vidí podobnost s 
rétorikou současné kulturní politiky - postpravdy. V textové dokumentaci ale chybí konkrétní body, na základě 

kterých je možné tyto podobnosti určit. 
Diplomant odkazuje na možný význam díla vycházejícího ze systému dvanácitónové hudební techniky, tzv. 
dodekafonie. Mylně však uvádí jejího autora jako Pythagorase – dodekafonie byla definována až 

skladatelem a představitelem Druhé vídeňské školy Arnoldem Schönbergem jako specifická dvancátitónová 
technika. 
Diplomant jednotlivé struny díla neladí a nesnaží se o vytvoření harmonického zvuku. Takto postupuje z 

důvodu vymezení díla vůči antropocentrismu, jak uvádí - „pokud existuje Bůh, je vůči lidstvu indiferentní". 
Paradoxně při popisu finálního díla a toho, jak zní, využívá logiku definic vznešeno a krásno, jak je 
formuloval Edmund Burke. Tyto kategorie ale promlouvají o světě přes optiku antropocentrismu. 
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Uroborus je inspirované gotickými principy. Práce se světlem hraje v gotické architektuře významnou roli. Z 
tohoto důvodu se autor rozhodl dílo instalovat v prostorách galerie TIC, která - jak uvádí - představuje 
vhodný prostor hlavně díky své gotické klenbě, která má schopnost ve významové a estetické stránce 

doplňovat dílo. V tomto bodě se diplomant dopouští dalšího mylného tvrzení. Výstavní prostory brněnské 
galerie TIC mají valené klenby s lunetami, které jsou z období pozdní renesance a baroka. Zbývá při této 
skutečnosti práce se světlem nadále důležitým aspektem prezentace díla? 

Na finálním díle diplomanta je možné vidět stálý proces hledání ideální formy prezentace, což připouští i v 
textové části. Kladně hodnotím přesun k médiu zvuku a oceňuji vedoucího diplomové práce a ateliér, pod 
kterým je diplomant vedený, že tento přesun v rámci média umožnil a podporoval. Při další práci se zvukem 

diplomantovi doporučuji soustředit se na prostor, ve kterém zvuk zní a aspekty z toho plynoucí, což může 
přinést nové inspirační zdroje a módy porozumění práci se zvukem. Stejně doporučuji prozkoumáni tvorby 
umělců jako Alvin Lucier, Yuri Landman, Eli Keszler, případně kolektivu autorů zastřešených pod kulturní 

asociací Sonoscopia, kteří ve své tvorbě ve značné míře pracují s významem rezonance zvuku v prostoru. 
Textová část je prosáklá nelogickými strukturami a argumentací, generalizovaním, eklektickou selekcí 
termínů, významů a nepodloženými tvrzeními. Z tohoto elaborátu protichůdných postojů je komplikované 

formovat jednoznačné stanovisko, které je schopné být plnohodnotnou oporou pro pochopení a hodnocení 
práce. Navzdory výše uvedeným nepřesnostem doporučuji práci k obhajobě a navrhuji ji klasifikovat 
známkou "C". 

Otázky k rozpravě: 
Pokud diplomant uvádí, že zažitý formát prezentace v rámci institucionalizovaýnch struktur umění se pro něj 

stal „nezajímavým", proč se finální dílo rozhodl prezentovat v prostředí galerie? 

Diplomant uvádí zvuk strun díla jako hudební, zatímco přírodní zvuky definuje jako nehudební. Na základě 

jakých kritérií určuje hudebnost zvuku; může být přírodní zvuk hudební? 

V textové složce diplomant uvádí jako zdroj inspirace přírodu. Jakým způsobem je možné prostřednictvím 

média zvuku komentovat a komunikovat současná ekologická témata? 

Závěrečné hodnocení:  
Práci doporučuji k obhajobě. 

Návrh klasifikace: 

C 

Posudek vypracoval(a): Mgr. Ján Solčáni 
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Datum: 06.05.2019 

(Podpis oponenta)
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