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Obrazová dokumentace VŠKP:
K obhajobě byla předložena videoinstalace skládající se ze dvou projekcí 
(první složená z deníkových záznamů, druhá ze záznamů akcí)

Bez názvu, video projekce, DV-PAL(25 fps) převedený na DVD, 22:08 min
2014
6 framů z videa
odkaz na video: http://archiv.ffa.vutbr.cz/vskp/video/2014-rynes-zdenek-zivot_zanamu



Bez názvu, video projekce, full HD, různé délky záznamů akcí
2014
6 framů z videí
odkaz na video: http://archiv.ffa.vutbr.cz/vskp/video/2014-rynes-zdenek-zivot_zanamu2



Bez názvu, tištěné framy používané během akcí
2014



Prostorové schéma inastalace

projekce složená z navrstvených 
deníkových záznam

ů

projekce záznamů akcí

tištěné framy používané během 
uskutečněných akcí



Písemná obhajoba:

Východiskem mé bakalářské práce je video deník, mapující přibližné poslední rok (9. května 2013 

- 21.duben 2014). Deník se skládá z průběžných záznamů, netrvám na striktním zaznamenání 

každého dne. Neustále u sebe nosím kameru a nahodile natáčím bezprostřední události. 

Formální podoba syrových záznamů stojí na pomezí videa a fotografie. Většinou jde o sled krátkých 

(maximálně několika vteřinových) záběrů, které důsledněji pozorují jednu situaci v proměnných 

úhlech pohledu, nebo procházejí nesourodým děním celého dne. Druhý způsob záznamu jsou delší 

statické záběry distančně zaznamenávající situace, které se mě přímo netýkají. Délky a obsah 

záznamů nemají předem daný scénář. Ten se odvíjí od chodu všedního dne. Vzniklé záběry řadím 

podle data vzniku a archivuji v podobě digitálních dat, ačkoli primární záznam vzniká na pásky 

(DV-PAL 25fps), které opakovaně přetáčím.

Z práce na sbírce osobních událostí vykrystalizovala tři samostatná témata (deník, sbírka/archiv, 

médium video), která prostupují výsledný tvar bakalářské práce. 

Deník mě zajímá jako činnost ze které se může stát všední rutina, jež je zároveň jeho hlavním té-

matem. Akcentuje drobné události. Zpětně se stává archivem osobní historie a utváří pohled na ni. 

Probírání se deníkem a patetické vzpomínání je ryzí formu jeho prezentace. Shromažďování, třídění 

a uchování nejsou ustálené procesy, ale od začátku se vyvíjejí a proměňují.

Sbírku/archiv chápu jako místo, kde se prvořadě kumulují a třídí shromažďovaná data. Za 

předpokladu používání nebo prozkoumávaní těchto materiálů se nabalují další vrstvy odkazující 

k procesům, kterými určitá část nebo celek za dobu svojí existence prošly. Zajímají mě samostatné 

souběžně vznikající linie archivu, které mohou existovat například na asociační bázi. Archiv jako 

záznam osobní historie  slouží ke konstruování jejích různých úrovní na základě propojení video 

záznamu a fragmentu vlastní vzpomínky. 

V první fázi práce jsem měl potřebu vytěsnit patos a nostalgii. Na základě odtažitých geometrick-

ých a jednoduchých matematických úkonů jsem vytvářel grafická schémata, která jsem aplikoval 

na střih záznamů. Důležitost spatřuji v budování odstupu od velice osobního materiálu. Jednotlivé 

struktury střihu stojí především na zkoumání pohyblivého obrazu jako média. Jejich obsah v nich 

téměř není zohledněn. Schématické grafy mi znemožnily kalkulovat s výsledným tvarem. Každá 

změna v systému střihu má vždy zásadní vliv na celkovou strukturu videa a zabývat se jednotlivostí 

není v podstatě možné. Práce přerostla ve snahu najít způsob, který by umožnil prezentovat sbírku 

jako celek. Velké množství videa (přibližně 15 hodin) kondenzovat do časové a obrazové struktury.



Další postup práce reagoval na fyzickou absenci archivu, potřebu zabývat se naopak fragmentem 

celku. Videosekvence jednotlivých dnů nebo jen jejich fragmentů jsem na základě subjektivního 

výběru postupně vyčleňoval ze sbírky a videa tiskl po jednotlivých políčcích jako fotografie. 

Vznikly tak série snímků, které jsem použil během performativních akcí vždy pro jednoho zvaného 

účastníka. Ten dostal instrukce podle kterých se měl chovat jako když pozoruje film. Rozdíl byl 

v tom, že framy videa jsem mu předával do ruky podle mnou zvolené rychlosti v zachovaném 

lineárním sledu a zvukovou stopu jsem vyměnil za vlastní asociační vyprávění. Prostor ve kterém 

se všechny akce odehrávají je uzpůsoben k tomuto účelu. Stane se prostorem pro instalaci doku-

mentující tyto akce, (umožňující jejich další provedení?).

Finální instalace se skládá ze dvou projekcí. První z nich je obrazová kompozice obsahující 

veškerý natočený materiál členěný na jednotlivé dny. Struktura napodobuje princip řazení karto-

téky. Délku videa určuje nejdelší pořízený záběr. Druhá projekce bude obsahovat sérii záznamů 

akcí. Součástí instalace budou páskou zalepené balíčky framů použité během akcí opatřené 

popiskou s datem záznamu, datem akce, místem kde byl záznam pořízen, počtem framů nebo 

proměnou délky videa převodem na vyprávění. Pro běžného návštěvníka budou nedostupné. 

Použiji je v případě, že se s někým osobně  dohodnu na opakování akce.


