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DOKUMENTACE VŠKP

K obhajobě je předloženo jedno video ve formátu full HD.
http://archiv.ffa.vutbr.cz/vskp/video/2014-walter-frantisek-maso_kosti_zbytecnosti
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PÍSEMNÁ OBHAJOBA

Ve své práci, Maso, kosti, zbytečnosti, předkládám svou osobní filozofii. 
Založenou na představě, že od počátku světa se vše rozkládá a hnije, tak aby na tomto 
kosmickém humusu mohlo vybujet něco dalšího ( odkazující k manifestu Spiral Tribe: 
„… Staré  dává vzniknout novému. ...“). Předkládám ji ve formě Videa kombinujícího 
jak narativní tak dokumentární prvky. 

Název práce vznikl při intenzivním navozování stavů blízkým smrti. Po dobu tří 
dnů, kdy jsem v roce 2011 experimentoval s Ketaminem (disociativní anestetikum), 
jsem zažíval mimotělní zážitky a „Maso, kosti, zbytečnosti“ jsou jediným verbálním 
projevem jenž si pamatuji. Je to slogan hlásající pomíjivost hmoty a naši malost v rámci
Vesmíru.  

Kromě experimentů s psychotropními látkami se snažím experimentovat i 
formou prožití života. Do teď jsem se nestal majitelem postele. Svůj majetek složím do 
krosny a to ostatní jsou zbytečnosti, loňský rok jsem strávil po návštěvách, dočasně 
vypůjčených příbytcích či na cestě (sedm karavanů jsem vystřídal za jeden rok).

Inspiraci čerpám většinou z nejbližšího okolí tj. : Rave a punkové subkultura, 
pickeři (sezónní nádeníci, většinou sběrači ovoce), tuláci, alkoholici a narkomani. Právě
jejich životní přístup je mi vlastní. Nehledět do budoucna, žít okamžikem. Je jen jedna 
jistota a tou je smrt, která stejně jako třeba oheň, přemění hmotu na energii. 

Dále jsem poznamenán literárními autory jako: Philip K. Dick, Jack Kerouack, 
Jack London, John Lilly, William S. Burroughs, Ken Kesey, Timothy Leary. Ve 
filmové tvorbě je mi blízký Jan Švankmajer.

Video je nahráno na fotoaparát Sony NEX 5-R, ve full HD rozlišení. Některé 
sekvence jsou tvořeny animací fotografií, u jiných používám střihových či časových 
efektů.  Rekvizit a herců používám co nejméně, stejně tak finančních prostředků. 
Snažím se vytěžit co nejvíce z věcí, jenž mě obklopují v každodenním životě či z 
přírodních jevů.

Takto vzniklé sekvence doplňuje audio nahrávka autorských textů, načtených 
mým hlasem, jenž přímo či oklikou koresponduje s videem. Tématy těchto textů jsou 
pojmy: láska, závislost, fekálie, domov, cesta, sebevražda, budoucnost. Tyto texty jsou 
fragmenty zápisků posbíraných za poslední rok. Některé jsou střízlivé, jiné psané v 
euforii, způsobené cestou, láskou nebo drogami. Samotná práce pak, zpracováním i 
obsahem, volně navazuje na díla: Ovčí Syn, Apocalypsa, Řeřavá Bažina a Jáma Smrti: 
prolnutí (spolupráce s Janem Smutným) a Di. V těchto dílech jsem si osvojil jakýsi 
primitivní vizuální jazyk a neopouštím ho ani zde. 

Masem, kostmi, zbytečnostmi nenabízím žádné řešení problémů, pouze zobrazuji
subjektivní realitu. Jestli ji divák přijme či ne, je jen na něm. Nemám potřebu nic měnit 
či posouvat hranici žánru dál. Jen otevřeně mluvit o věcech, které jsou laické veřejnosti 
často předkládány v obalu něčeho špatného či přecitlivěle tabuizovány. Je to jen další 
výkřik do tmy bez naděje na odpověď.

František Walter


