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Posudek: 

Příchod digitálních animačních softwarů do filmového průmyslu znamenal pro odvětví 

minimálně stejnou revoluci, jako tomu bylo v případě zavedení postupů limitované animace 

americkými animačními studii na přelomu 40. a 50. let 20. století. Široké uplatnění techniky 

limitované animace souviselo s rozvojem a s masovým rozšířením televizního vysílání. 

K významným průkopníkům animovaných seriálů určených pro televizní formát patřilo také 

studio Hanna – Barbera. Rané seriály jako Dexter Laboratory nebo Powerpuff Girls vzniklé 

pod hlavičkou tohoto studia na počátku 90. let byli díky kabelové televizní stanici Cartoon 

Network dobře známé i českému publiku. 

Kabelová televize se stala v 90. letech jedním ze symbolu znovunabyté svobody. Nicméně 

příslušnost Československa k východnímu bloku v dobách studené války měla za následek 

pozvolnější uplatnění nejnovějších technologií nejen ve filmovém průmyslu, ale jednalo se o 

jev patrný ve všech patrech vizuální kultury, s jehoţ následky se ostatně vypořádáváme 

dodnes. S touto skutečností souvisel také pomalejší nástup a rozšíření internetu v porovnání se 

státy západní Evropy během poslední dekády 20. století.  

Marek Delong patří k první generaci současných autorů, pro kterou byla kabelová televize a 

později také internet automatickou součástí jejich dětství a dospívání. Příslušníci jeho 

generace nejsou zatíţeni politickou a společensko - historickou situací předlistopadového 

Československa. Z velké části se na jejich formování podílely tytéţ prvky globální 

popkultury, jako tomu bylo v případě jejich vrstevníků ze západu nebo například jiţní 

Ameriky. Díky tomu lze Delonga, stejně jako například amerického umělce Ryana Trecartina, 

na něhoţ se ve svojí práci často odvolává, označit jako příslušníky „MTV generation“. 

Finálním výstupem Delongovy bakalářské práce je pilotní díl seriálu s názvem „Gliese first 

art high“. Rozsahem zhruba 7 minutová animace vytvořená pomocí 3d animačních softwarů 

přibliţuje příběhy studentů umělecké školy nacházející se na fiktivní planetě Gliese. Ţánrově 

se seriál pohybuje na hranici mezi komedií a dramatem, ale závěrečný monolog jedné 

z hlavních hrdinek posouvá výsledný tvar blíţe spíše k závaţnější formě. Kromě základní 

dějové linky, které sleduje vztahy mezi jednotlivými hrdiny, je seriál protknut velkou řadou 

odkazů týkajících se současné globální vizuální a hudební kultury. Animační postupy, které 

Delong pouţil během práce na seriálu, vyuţívají ve velké míře přednastavení a defaultních 

moţností animačního softwarů. Autor také pracuje s určitou mírou formálních nedokonalostí. 

Tento rys Delongovy práce souvisí s jeho pouţíváním vizuálního jazyka a postupů 

souvisejících s tzv. „tumbrl generation“. Autoři spojení s tímto fenoménem ve svojí práci 



často upouštějí od tradiční práce s kompozicí a záměrně narušují zaběhlé formy současné 

vizuální komunikace předkládané současnou globální popkulturou. Rezignace na pouţívání 

formálních estetických norem souvisí s vymezením vůči oficiálním trendům a hledáním 

nového vizuálního jazyka. Samotné vymezení „tumbrl generation“ se tak symbolicky blíţí 

oblíbenému Delongovu námětu teenegerské rebelie.  

Pokud mohu autorovi něco vytknout, tak je to poněkud těţkopádná práce s filmovým 

jazykem. Domnívám se však, ţe se během vytváření naplánované první série „Gliese first art 

high“ autor více zaměří na jeho dramaturgickou strukturu a úvodní díl seriálu jiţ nebude 

uvedené nedostatky obsahovat. 

Práci hodnotím jako výbornou a hodnotím jí známkou A. 
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