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Posudek:
Autor bakalářské práce Zdeněk Ryneš předložil komplexní výstavní projekt, který je výstupem jeho 
doslova celoroční práce, kdy časosběrně zpracovával deníkově laděné „videopoznámky“. Ve výsledku 
se nejedná o prosté zprostředkování „konceptu“ sběrače pod zástěrkou tvůrčího vršení a třídění, ale o 
samostatně fungující systém, který je odvozen na základě metod výkladu a zprostředkování výchozího 
obrazového materiálu. Cílem autora bylo od počátku dojít k momentu, kdy deníkový obsah bude 
zastřen formálním principem nebo výkladovou zkratkou, která odpoutá diváka od primární obsahové 
schránky. Tou se může stát na jednu stranu vstřícná poetičnost „bezúčelnosti procházek“, nebo naopak 
prvoplánovost deníkových skic.  

Součástí procesu tvorby byly autorovy úvahy a pokusy se strojovým zpracováním pohyblivých 
obrazů, rozvíjel diagramy jako prostředky k řízenému střihu. Vznikly série grafických geometrických 
partitur, na základě kterých v intencích metričnosti pohyblivých obrazů přepracovával 
videopoznámky, přičemž pracoval vždy s původní stopáží. Tato fáze se stala důležitým mezičlánkem 
ke konečné podobě videí i celku instalace. Původní videa, která působí jako stylistická cvičení, 
hommage experimentálním filmařům, nebo jako vědecké pokusy v oblasti kognitivní psychologie jsou 
součástí „grafického motivu“, který je prostupný samotnou instalací. Motiv vrstvení na základě 
jednotné metody je součástí videa i fyzicky existujících balíčků s vytištěnými videopolíčky. 
Videopoznámky z „deníku“ převedené v kartotéku jednotlivých videopolíček se staly osnovou k 
volnému asociativnímu převyprávění výchozích záznamů. Autor pracuje s časoprostorovou proměnou 
a kontrapunktem mezi záznamem a osobním vyprávěním. 

Zatímco pomocí grafických partitur pracoval Zdeněk Ryneš s principy nahodilosti v zobrazení, tak 
asociativní vyprávění je výsledným dílem, skrytou narací za původní obrazovou poznámkou. Odvěké 
téma deníkových záznamů a osobních poznámek Zdeněk Ryneš nezpracovává skrze technologickou 
cizelovanost, zaujme naopak syrovostí a výraznou stopou autorské přítomnosti. 

Otázky autorovi práce:  
Děda koupil dvě krabice s filmem po jedné a půl minutě a šest dvou minutových videí. Kolik 
filmových políček dědeček nakoupil?

Návrh hodnocení: A
Vypracoval(a): Mgr. Martin Mazanec, Ph.D.
Datum: 8. 6. 2014

Podpis: 


