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UNTITLED TOY

Ve své bakalářské práci navazuji na práce předešlé, ať už to byla klauzura v ateliéru malba 2 , 
nebo klauzura v letošním roce, zpátky v ateliru video. Na stáži v malířském atelieru jsem 
tehdy přišel s tím, že bych chtěl malovat munumentální objekty, které svým vzhledem měli 
připomínat velké památníky.Závěrečná instalace se skládala z 6-ti navrstvených skel opírající 
se o jednoduchou konstrukci, která svou subtilností podporovala lineární kresbu na sklech. 
Tyto konstrukce, které slouží jako piedestaly, jsem užil i v následujícím roce a jsou pro mě 
oním památníkem, protože pozdvyhují věc na něm postavenou.
Do dalšího roku jsem přišel jíž s rozpracovanou prací, na které jsem začal dělat o 
prázdninách. Jde o videa na kterých byl hlavní motiv vždy můj obličej. Pozadí tvořili obrázky 
které jsem našel na internetu, obrázky jsem vybíral podle pocitu z toho dne.
Pro tuhle práci jsem si vytvořil alter ego SCREENBOY, pod kterým stále funguji na sociální 
síti TUMBLR, která se stala online portfoliem vlastní práce a také zároveň jediným místem 
kde mé věci člověk muže spatřit.
   Šlo mně spíše o kvantitu než o kvalitu. V základu byly videa všechny podobné, na každém 
je můj obličej většinou ve statické pozici. Tento způsob práce mi dlouho vyhovoval, protože 
všechno vznikalo na počítači nepotřeboval jsem kameru, vyhnul jsem se tak stahování dat z 
kamery. počítač se tedy pro mě stal vším.
  Závěrečná práce je instalace, která vychází z 2D formátu, transformace předešlých videí do 
reality. V instalaci jsou užity věci z běžného života, které svým zakomponováním do prostoru, 
vytvářejí součást instalace. Stavájí se z nich samotné objekty s estetickou hodnotou. Účelem 
je vytvořit v divákovi pocit že se nachází na místě, které připomíná svým plánovaným 
rozmístěním památník. Zajímám se o instalaci po formální stránce. Ideální rozvržení 
jednotlivých objektů, kde každý má svou podstatu. Hlávním bodem istalace je stůl, který 
společně s počítačem tvoří dvojici, které je tahle práce zasvěcena.
Do instalace  se prolíná postinternetová estetika, konkrétně plantwave, kterou v instalaci 
představují rostliny, které považuji za nezbytný estetický doplněk. Tenhle směr jsem začal 
používat z důvodu popularity na internetu. Fotky džunglí a ruzných tropických prostředí 
míšenou s prvky postinternetové estetiky, ve mě vyvolávají nadšení k přírodě které taktéž 
zažívám.
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K obhajobě byly předloženy návrhy instalace v prostoru a snímky z videí.

Předběžný návrh instalace v prostoru, 3D vizualizace



Snímky z videa MRBL2K14, nedokončená práce

snímek z videa TAZREENBOY, součást semestrální práce, 1:22
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