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Praktická ást.

Autorovi Bc. práce se poda ilo najít takov  zp sob realizace grafické ásti projektu,

kter  má logickou vazbu na obsah a téma. Od zvolené formy, p es techniku tisku a

nalezení takového zp sobu realizace, kter  by byl v místních podmínkách akceptován

a kter  by byl v na em kulturním prost edí bude dostate n  evokativní, Aby

charakterizoval ideu s autorskou grafickou licencí a pat i n m nadhledem. Poda ilo se

vytvo it a zdokumentovat proces, postup, vznik neobvyklého p ístupu k princip m

grafického designu.  

Plakát ur en  komunikaci ve sv t  kter  krom  autora bakalá ské práce nikdo nezná

z vlastní zku enosti a pokud ano tak zprost edkovan  je segment grafického designu

poskytující s novou zku enost. U  samotné medium  - plakát - musí b t nahlí en z jin ch

pozic ne  evropsk . Afrika je jiná ne  konzumní Evropa, kde je skoro v echno instantní

a na jedno pou ití. Plakát na plátn  m e slou it i poté co pominul as jeho informativní

role. Propagace africk ch re isér  prost ednictvím jejich portrét  opírá Berjovu o svou

kreslí skou  zku enost a schopnost osobit  ji modulovat. Ani  by opoustil pole reálného

zobrazování, dr í si sv j rukopis.

Tri ko je dnes  symbol (také symptom) doby, je sou ástí image nejen mladé generace

a jako nosi  informace nab vá v Africkém prostoru v znamy shodné s jeho klimatick m

prost edím, je trvalej í p ipomínkou na n m zobrazen ch události..

P ipínací bro e z jmen re isír  jsou dal ím, z logiky souvislostí p ímo ar m e ením a

formou p enosu informací. P írodní materiál nem e b t nahrazen ádn m jin m.

V echny ásti práce mají spole nou ideu, mají logiku v motivaci, ve zp sobu

zpracování a ve volb  pou it ch prost edk .



Vy ádal jsem si od studenta specifick  materiál mimo zadání. Dokumentace celého

procesu vzniku praktické ásti práce byla mo ná a snadn  realizovatelná díky moderním

technologiím záznamu obrazu a zvuku. V tomto projektu má v znam a hodnotu

odkazující na filmové principy vizuální antropologie a na první pokusy, které vznikaly na

za átku XX. století ve  Francii jako první etnografické dokumenty pro v decké ú ely.

Prezentace procesu vzniku bakalá ské práce je napln ním konceptu a dokladem

oborov ch  p esah , které musí dne ní grafick  designér ovládat.
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