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Rekompozice 1, 3x A4, 2015

Rekompozice 2, 3x A4, 2015
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Rekompozice 3, 2x A4, 2015

http://sendvid.com/m3z4jdp31

Videozáznam volné interpretace Rekompozice 3, 1:47, 2015

1 Ke spuštění  videa je nutné internetové připojení a internetový prohlížeč podporující Adobe Flash Player
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Rekompozice 3, titulní list, A4, 2015
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Patent drtičky papíru, US 929960 A, 1909
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Dělící schéma
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Ve  své  bakalářské  práci  se  zabývám  problematikou  dekonstrukce  a  fraktalizace 
tištěné hudební informace. 

Téma jsem volil  na základě zkušenosti  s akademickým způsobem výuky hudební 
teorie a praktické hry na klávesové nástroje. Bakalářská práce má být variací 
a  mashupem  vědomostí  nabytých  studováním  variabilních  přístupů  osobností 
experimentální, hudební a audiovizuální scény devatenáctého a dvacátého století. 
Důležitou inspirací byl i kontakt s nadměrnou produkcí papírového odpadu 
v tiskovém průmyslu, fascinace její technologií a ekologických dopadů. 

Cílem práce je nalezení nových uměleckých východisek kombinováním faktických 
prvků objevujících se ve zpracovávání hudebního média statickou formou na papíře 
i  technologií  jejího  následného  převedení  na  odpad.  Výsledkem  je  kompoziční 
koncept a pracovní postup, které poskytují obrazový materiál a obsaženou informaci 
v notaci pro sólovou klavírní skladbu. 

Projekt  Ex nihilo nihil  fit  myšlenkově navazuje především na prvky rozkladu, které 
jsou  obsažené  v  Technique  of  My  Musical  Language,  napsané  Oliverem 
Messiaenem roku  1944.  Logicky  jsem tedy  jako  základní  stavební  kámen použil 
soubor jeho skladeb. Nejužším výběrem prošla tři díla vytvořená mezi lety 
1932 -1952. Důvodem výběru jsou jejich transcendentální kvality a osvobození 
od rytmických a melodických konvencí, které svazují proces tvorby klasické hudební 
skladby pro akustické nástroje od vzniku hudebního zápisu. Dalším důvodem byla 
i jejich fascinující, vizuálně-kompoziční funkčnost na notovém papíře formátu A4.

K rekompozici byly využity následující skladby:

1. Apparition de l'église éternelle, 1932
2. Rondeau, 1943 
3. Le merle noir, 1952

Hudební notace, vnímaná jako vizuální objekt, si s sebou nese množství statických 
atributů opakujících se ve všech standartních klasických dílech.

• Horizontální členění
• Nelineární znázornění času
• Repetice totožných vizuálních prvků
• Uložení informace nejen ve tvaru znaku, ale i v jeho pozici
• Text využívaný pouze v názvu a v komentářích
• Vysoká míra vertikální symetričnosti
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Prvek vertikální symetrie nutně přináší určitou míru horizontální návaznosti. 
V konkrétním případě hudební notace zakcentované horizontálními liniemi, 
tedy notovou osnovou. Jednotlivé listy hudební notace k Messiaenovým skladbám 
jsem pomocí skartovacího zařízení rozdělil do 30 vertikálních segmentů2. Každý 
segment získal svoji logickou číselnou adresu. Čtyři levé krajní segmenty zůstávají 
vždy zachovány, jelikož ve svých značkách a klíčích obsahují obecná pravidla 
stanovená pro celou skladbu, protože fragmentování těchto obecných informací by 
znehodnotilo výsledné dílo. Tělo hudební kompozice ve standartním formátu 
obsahuje 22-26 vertikálních jednotek hudebního obsahu. Pomocí duplikace, 
skartování a následné asambláže na kopírovacím zařízení jsem jednotlivé segmenty 
komponoval na základě číselného kódu. Tento kód vychází z katalogového značení 
historických patentů, využívaných k přeměně průmyslového nebo kancelářského 
listového papíru na papírovou drť tzv. skart. Ke kompozicím byly chronologicky 
využity všechny kódy vývojové linie od původního vynálezu drtičky papíru z roku 
19093. Dokumentace jednotlivých patentů jsou volně dohledatelné pod kódovým 
označením a pod ochranou kanceláře USPTO4.

US929960 2. únor 1909 
US2686466 15. květen 1951
US2691338 7. srpen 1950
US3330399 21. říjen 1965
US3620461 11. únor 1970
US3651755 21. říjen 1969
US3682402 6. říjen 1969
US3711034 26. říjen 1970
US3724766 14. květen 1971
US3754498 17. prosinec 1971
US3762312 6. prosinec 1971
US3882770 31. srpen 1973
US4102263 3. srpen 1977
US4124169 13. červen 1977
US4192467 16. srpen 1978
US7293810 25. leden 2006
US7360731 23. červen 2006
US7762486 30. leden 2008
US20040129810 8. leden 2003
DE2636742A1 14. srpen 1976
EP1669187A2 12. prosinec 2005
EP1741490A1 20. červen 2006
WO2008094596A2 30. ledna 2008

2 Obrazová příloha na straně 8
3 Obrazová příloha na straně 7
4 http://www.uspto.gov/
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Jednotlivé kódy jsem chronologicky uspořádal za sebe, odstranil  z nich doplňující 
prvky identifikující zemi původu a poté rozdělil do osmi unikátních, 21místných čísel 
sloužících pro rekompozici osmi listů původní Messianenovy notace. 

Rekompozice 1

929960268646626913383

330399362046136517553

682402371103437247663

Rekompozice 2

754498376231238827704

102263412416941924677

293810736073177624862

Rekompozice 3

004012981026367421166

721741490120080945962

Ke skartování původních notových listů jsem použil přístroj odpovídající patentu 
WO2008094596A2 tzn. poslední z evoluční řady. Během procesu práce 
s decimálním číselným kódem v 21místné řadě nutně dochází k opakování totožných 
adres. Skartováním jednoho listu papíru jsem získal 2-3 vzorky, které odpovídají 
stejné adrese. Poté jsem volil vzorky v orientaci zleva doprava. U všech listů byly 
využity minimálně dvě skartované kopie pro vytvoření výsledku odpovídajícího 
instrukci. 

Soubor kompozicí byl soukromě prezentován v Brně ve dnech 14.-15. srpna 2015. 
Během vernisáže soukromé prezentace byla jedna z kompozic živě zinterpretována 
a byl pořízen odpovídající videozáznam5. 

5 Obrazová příloha na straně 5
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