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PÍSEMNÁ OBHAJOBA

Jedná  se  pilotní  díl  seriálu  ze  střední  umělecké  školy.  Postavy  se  pohybují  ve 

specifickém prostředí, které spíše odkazuje k mé vizuální tvorbě, než k vytvoření kulis 

reálného  prostředí.  Seriál  je  tvořen  sítí  odkazů  na  populární  hudební  a  seriálovou 

kulturu,  umělecké  subkultury,  svět  středoškoláků  a  internetovou  undergroundovou 

vizuální a módní scénu. Nesnažím se zachytit objektivní stav umělecké komunity nebo 

střední  školy,  jedná  o  subjektivní  pohled  vycházející  z  mých  vlastních  inspiračních 

zdrojů, které jsem popsal výše. Jedná se o 5 min.  Formát pilotního dílu. Jedná se o 

animaci v softwarově vytvořeném trojrozměrném prostředí. 

Stejně jako jeden z pro mě zásadních umělců, Ryan Trecartin, si uvědomuji, že 

jsem člověkem, který vyrostl při sledování kabelové televize a posléze internetu, a který 

bere za samozřejmost, že ústřední roli v dnešní společnosti hraje obrazovka. Jsem také 

součastí „MTV generation“. A především klipy ovlivnily moji obrazovou představivost. 

Nemůžu také vynechat počítačové hry z období mého dospívaní, např. Quake, GTA 

nebo Sims jejichž vizualita je přímým inspiračním zdrojem mé práce.

Je pochopitelné, že můj zájem se spíše než k oblasti profesionálního uměleckého 

provozu ubírá k vizuální kultuře jako celku, přesněji k oblasti internetové kultury. Celou 

mou práci prostupují odkazy citujicí internetovou kulturu: blogové vlny, např. Seapunk, 

Molly  Soda,  nebo  převládající  trend  reeditování  90.  let  a  nostalgie  z  raných  časů 

internetu,  ke  které  patří  i  fascinace  starými  3D  animacemi.  Ve  své  tvorbě  pak 

upřednostňuji poněkud pozdější a dokonalejší vizualitu 3D, která odpvídá spíše období 

po roce 2000, což byla doba mého dospívání, kdy jsem hrál nejvíce. Princip vývoje 

kultury  na  blozích,  kde  nehraje  tak  silnou  roli  individualita  a  originalita,  ale  spíše 

kolektivní pocit radosti ze sdílení společných znaků a trendů, nepovažuji za negativní – 

právě naopak. 

Když  opustím oblast  internetu,  dalším mým přímým inspiračním zdrojem je 

film, a to konkrétně filmy Gregga Arakiho, když zůstaneme v 90. letech. Jde konkrétně 

o film Nowhere, z něhož se snažím okopírovat Arakiho způsob navržení pokojů jeho 

postav. Stejně jako v mém seriálu se jedná o studenty střední školy.  A i ve filmu je 

hojně  využívána  antiestetika  a  populární  odkazy,  hlavně  témata  a  klišé  teenagerů  a 

mládí. Je to pro mne zásadní téma, které na mne působí přímo hypnoticky. Podobně 

mluvi o svém aktuálním filmu např. režisér Harmony Korine. Je to pro mě svět svět sám 



pro sebe - krystalicky jasný, ba přímo bájný. Možná právě proto zasazuji svoje postavy 

do prostředí cizí planety,   určitě je to ale jedna z dalších reakcí, tentokrát na braque 

nebo scifi.

K práci však také využívám encyklopedicky popsané modní trendy, například 

Serial killer chic (obdiv k vrahům v popularní kultuře) z knihy Encyklopedie kultury 90. 

let. Ten se snažím oživit v podobě mladistvého reálného vraha T.J.Lane, jehož obraz 

ikonicky  visí  v  seriálové  kavárně.  Zároveň  je  pro  mě  jeho  použití  připomenutím 

plochosti  mého  oblíbeneho  mediálniho  obrazu  teenagera  a  jeho  rebélie,  která  je  v 

podstate neškodná. Ne však v tomto případě, i když by se tak vlastně na něj pohlížet  

dalo - také se jednalo o vzpouru proti autoritám atd. 

Období  dospívání  je  pro  mě  také  zajímavé  proto,  že  pokud  jde  o  kulturni 

produkci dospívající člověk si často v tomto věku začíná osvojovat zvyklosti dospělých, 

a je to také doba, kdy se snaží zbavit trapnosti a nakonec uspět a souznít s kulturou 

dospělých. Tvorba dospívajících už není tak nevinná a spontánní jako dětská, protože 

má již konkrétnější ambice. Zároveň je nejzranitelnější. Miluji tuto fázi a rád bych svou 

práci udržoval v jejím duchu. 

V budoucnu bych rád  spolupracoval s dalšími autory na hudbě k seriálu, tak 

jako nyní. A rád bych, aby tento seriál byl virutalním vystavním prostorem. Jelikož do 

3D světa se dá přesunout cokoliv, rád bych oslovoval umělce, pořádal jím výstavy a v 

podstatě vytvářel recenze, ne však osobně, ale skrze své seriálové postavy.

 Práce je realizována v profesionálních 3D softwarech. Nesnaží se ale naplno 

využívat jejich potenciál. Spíše, jak jsem uváděl výše, se snažím software nastavit na 

úroveň  připomínající  mi  určitou  vizuální  zkušenost  z  mládí.  Dále  byl  v  mé  práci 

odjakživa přítomen obdiv k D.I.Y. pracem a především D.I.Y. popu. V žádném případě 

tedy pro mě nejsou vzorem práce profesionálních animátorských  studií,  ale  naopak 

práce amatérské, povětšinou schované v zákoutích internetu. 


