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Multimediální instalace s názvem „Hoře“ kombinuje dvě média, a to fotografii a zvuk. Dílo složené 
z pěti samostatných fotografií o rozměrech 13 x 18 cm, umístěných v černých lightboxech je 
doplněno o pět individuálních zvukových stop přiřazených k jednotlivým fotografiím.   

Tématicky se jedná o vztah mezi vrahem a obětí. Celek je provázán symbolickým příběhem v pěti 
částech, jež jsou stěžejními prvky ve vztahu mezi postavami. V první části sledujeme setkání postav, 
následuje únos oběti, uvěznění, zabití a nakonec pohřbení těla. Nejedná se ovšem o explicitní 
vyjádření daných situací, nýbrž o znázornění míst, kde se tyto situace odehrávají či odehrávaly 
(časové vymezení zde neexistuje). Tyto místa jsou znázorněny ve fotografii z perspektivy oběti a 
evokují útržky vzpomínek. Vizuální půlka instalace nabízí část k dekódování příběhu, jeho prostorové 
zařazení.  

Zvuková čast obsahuje další indicie ke čtení,  a to ruchovou stopu, jež objasňuje jednotlivé děje. Stále 
se ale jedná spíše o nejednoznačné informace, stejně jako záblesky vzpomínek. Proto je slyšet jen 
občasný lomoz, zastřený hluk, útržky běhu v lese, atp. Důležitější složkou zvukové kompozice je 
hudba, která všechny části spojuje a navozuje v divákovi potřebný pocit smutku, který mu dopomůže 
k úspěšnému čtení celého „příběhu“. Hudba se nese spíše v minimalistickém duchu, jsou to 
ambientní drone skladby, které vznikaly převážně ze samplů vážné hudby a vlastních nahrávek. 
Zvuková část díla je divákem přijímána pomocí sluchátek, jež jsou umístěny pod jednotlivými 
fotografiemi (dohromady tedy pět sluchátek).  

Dílo je záměrně vytvořeno jako symbolický a univerzální příběh vraždy, proto je, co se týče 
konkrétních detailů, ohlodáno na úplnou dřeň. Není zde čas, nejsou zde jména, hlasy, genderové 
rozlišení postav, jsou zde jen nejasné náznaky informací a místa, kde se odehrává zlo. K určité 
konkretizaci zde sice dochází, co se týče zobrazených  prostředí, avšak ty jsou potřebné k začlenění  
do kontextu příběhu. Důležitou roli hraje intimní atmosféra, jež je zvýrazněna malým formátem 
fotografií, poslechem ze sluchátek a samotným umístěním instalace v tmavé místnosti. 

Hudba a zvuk je mým prioritním zájmem, proto jsem zvolil tuto formu pro svou diplomovou práci, 
fotografii jsem si zvolil kvůli snaze vizualizovat hudební kompozice, umístit do nich příběh. Statická 
fotografie navíc má podobu potlačené vzpomínky, okolo je tma a v mysli zůstává vyrytý jen ten jeden 
konkrétní obraz, v případě tohoto díla pět obrazů znázorňující pět stěžejních momentů.  
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