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Petr Skala 
Experimentální film a proměna člověka v čase
Experimental film and the transformation of man in time



Petr Skala 
Experimentální film a proměna člověka v čase 
Petr Skala (1947,Písek) patří k průkopníkům non-objektivního filmu, který ho jako jeden z prvních 
v českém prostředí v 60. letech minulého století propojil s tradičními výtvarnými technikami. 
Zásadního docenění se Skalovi dostalo v roce 2006, když si jeho práce všiml přední světový 
teoretik Paolo Cherchi Usai. Ten uznal Skalovo prvenství v souvislosti s některými použitými 
přístupy i na zahraniční výtvarné scéně a jednoznačně jej zařadil vedle slavných Stana Brackhage, 
Len Lye a Harry Smithe. Použitím kresby, proškrábáváním média nebo jeho propalováním Skala ve 
své době film intuitivně přiblížil k abstraktnímu expresionionismu a informelu, o  nichž je 
převážně stále uvažováno především v souvislosti s klasickými malířskými nebo sochařskými 
postupy. Zatímco oba styly vždy počítaly s určitým prvkem náhody, vznikala Skalova abstraktní 
i figurální díla na základě předem daného scénáře-partitury. V tomto směru má autor také blízko 
ke konceptuálnímu umění, např. Johnu Cageovi a jeho audiovizuálním experimentům. Samotného 
umělce nicméně zajímaly možnosti media a jeho působení na diváka, kdy je pro něj důležité to,co 
se děje mezi obrazy. Skala dlouhou dobu nebyl znám širší veřejnosti, protože vznik většiny jeho 
“privátní” tvorby byl veden potřebou vyjádření osobní svobody. Jak sám jednou poznamenal, jeho 
vlastní experimenty byly vzpourou proti jakékoliv kultuře masmédií. 

S tvorbou filmových experimentů, které vznikaly takzvanou přímou nebo manuální metodou 
jsem začal někdy kolem šedesátéhošestého roku...Společenskopolitické události kolem roku 1968 
však rozmetaly veškeré představy o budoucnosti...V době, kdy jsem byl přijatý na FAMU, nastou-
pila normalizace. Naše generace se navíc ocitla v nesnadné pozici, dané konfrontací s předchozí 
generací, s představiteli tzv. československé nové vlny. Film se opět stal ideologickým prostřed-
kem, nástrojem k posílení komunistického režimu. V sedmdesátých letech  tedy logicky vzrostla 
moje potřeba umělecké realizace prostřednictvím filmového experimentu. Měl jsem celou řadu 
přátel mezi výtvarníky, kteří sice třeli bídu s nouzí, ale záviděl jsem jim jejich svobodný poměr 
k tvorbě. Stále více jsem se zabýval myšlenkou, že lze dělat film tak, jak přistupuje výtvarník 
k práci. 
Skalova experimentální tvorba vzniká bez jakékoliv obeznámenosti s děním na zahraniční filmové 
scéně. Podle jeho vlastních slov nebyly v Československu, vyjma tvorby Normana McLarana, žádné 

18

skala filmografie1.indd   18 8.9.2017   11:20:12



informace. Ke svým nezávislým prvotinám přistoupil inspirován svými přáteli výtvarníky, 
u nichž mohl spatřit klasické techniky.  
V praxi to znamenalo malování, rytí a škrábání do čistého nebo exponovaného filmového pásu. 
Některé filmy byly výhradně abstraktní, jinde jsem kombinoval snímání lidské ruky s abstraktním, 
ručně dokresleným okolím. Často jsem vymýšlel nové způsoby, jak zasáhnout do filmové emulze, 
používal jsem nejrůznější dostupné nástroje a chemikálie k leptání i fixaci obrazu. Jednalo se 
i o pokusy s úplně všedními věcmi, domácími čistícími prostředky, smirkovým papírem, manikú-
rou, propisotem, bílkem, lakem na vlasy… Většinou jsem využíval vyřazený filmový blank 16 mm 
formátu… Sestavoval jsem si různé technické pomůcky, např. optickou kopírku, bez které by většina 
mých filmů nemohla vzniknout... 
Princip ovlivnění prací výtvarných umělců je analogický i v díle amerických filmařů, u nichž 
je zjevný vliv tvorbou Jacksona Pollocka nebo Willema de Kooninga. Pro Petra Skalu byly inspira-
tivními především autoři českého informelu jako Mikuláš Medek, Vladimír Boudník nebo Robert 
Piesen. Na rozdíl od zahraničních autorů je Skalova tvorba podmíněna jinou životní zkušeností 
totalitního režimu, který autor neguje důrazem na ryzí individualismus v tvorbě. Zásadním 
projevem následně semiabstraktní východiska, která se projevují v několika vývojových fázích, 
lze rozdělit jako Informelní struktury (1969-1970), Barva jako emanace světla (1970-1975), Od 
abstrakce k figuraci (1972-1979), Spirituální exprese 1977 - 1979, Figurativní kompozice 1980 - 81 
a Obrazy kosmogonických vizí. 
V informelních strukturách vychází Skala z vnějších abstrahovaných motivů, které jsou založeny 
na spontánních gestech, jimiž usiluje o dotek s existencí života. Podobně je zajímavé sledovat 
v této fázi tvorby intuitivní důraz na barvu. Je málo známé, že český informel se na sklonku pade-
sátých let zrodil v konfrontaci na práce podobně uvažujících zahraničních umělců, jejichž kompo-
zice byly známé pouze z černobílých reprodukcí, což české umělce vedlo k tomu, že většinu svých 
děl vypracovali v monochromní škále. V případě černobílého filmu se proto vysloveně nabízelo 
zasáhnout do filmu barvou, jak činil právě Petr Skala. Český informel resp. strukturální abstrakce 
je podle teoretičky umění  Magdalény Nešlehové nepřesný a zavádějící,  neboť odkazuje k řádu 
světa,  který je strukturálně vnitřně uspořádaný. 
Informel, k němuž se Skala přiklání, se jeví jako výtvarné vyjádření stavu myšlení a vědomí člověka,  
který  je zatížený existenciálně i subjektivně ve společnosti doby „studené války“, proti níž se vymezuje 
výraznou individualizací vlastní tvorby. Existenciální východisko akcentuje Skala v reakci na tīhu doby 
snahou proniknout k hlubší podstatě tvoření, kdy reflektuje vědomí křehkosti lidské existence v bytí 
i vyprázdněnosti tehdejší nesvobodné společnosti. 
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Pocity úzkosti a ohrožení střídá odvaha čelit tíživé společenské situaci i za cenu osobního rizika, 
kdy tvorba je pro něj především únikem a vlastním bojem proti diktatuře masmédií. Princip 
permanentní  konstrukce a destrukce společně se skrytou stopou životního příběhu staví tvůrce 
na estetickém účinku skrytých i zašifrovaných, složitě tvarovaných sémantických systémů, které 
při recepci uměleckého díla vyvolávají stupňování emocí a podílejí se tak významnou měrou na 
celkovém účinku a prožitku. Destrukce zvyklostí formy, záznam a petrifikace, hledání i nacházení  
výrazových možností filmu formou experimentů způsobuje, že kompozice expanduje do prostoru 
vytržením z předvídatelných souvislostí. 
Obvyklá funkce filmového procesu je u experimentu popřena. Význam uměleckého díla je tak při-
souzen prázdnému, které obklopuje plnost. Estetická kultivace formy, úsilí za silným výrazem pře-
kračováním hranic je u Skály revoltou proti ztrátě svobody ve vymezeném prostoru společenského 
omezení. Snaha zachránit lidskou existenci ve struktuře filmového díla dokonalým zpracováním 
materiálu a výtvarných prostředků zrcadlí složitost umělcovy psychiky i záměru. 
Zraňovanou lidskost a tělesnost poznamenanou krutostí doby tak vyjevuje v paradoxní otevře-
nosti tvůrčího procesu, aby jej uzavřel do podoby díla se sakrálním i etickým obsahem. Umělec 
hledá cestu z odcizení a nachází oporu před tragikou životní každodennosti v jistotě vyšší duchovní 
struktury spirituálního světa, v krajině  absolutní nezávislosti a řádu. Světlo, s nímž autor ve 
zralejším období rád pracuje, k tomu významně  odkazuje.
Sféra umění generuje konflikty na platformě jednotlivce i politického či ekonomického systému. 
Konfrontace umělce s vizí a vírou ve smysl umění, nadčasového i aktuálního, koreluje s reálnou 
existencí tvůrce a jeho díla. Paradoxy uvnitř umění odhaluje až praxe a jeho recepce. Autonomie 
umění klade nároky na recipienta ve smyslu „otevřeného díla „ (U.Eco) i „smrti autora“ (R.Bar-
thes) spolu s ideou svobody a autonomií tvůrce a institucionální praxí v závislosti ideje umění na 
realizaci. Skalovo umění videoartu  je závislé na realizaci a kontextu a jeho existence se odehrává 
společně s recepcí - potřebuje svého diváka a posluchače ve společnosti doby, v níž žije. Paradox 
umělecké svobody díla konvenuje s porozuměním díla, přičemž nabízí protesty, pochyby a inovace 
za současného boření hranic, norem a konvencí v cestě za poznáním. Světelnou událostí, perfor-
mancí či  zvukovou intervencí vyjadřuje autor svobodně  svůj názor na svět a člověka v něm. 
Způsob aktualizace umělecké  svobody mezi fikcí a skutečností, onen ontologický paradox, který 
leží na úrovni bytí a prožitku díla, se přibližuje této svobodě  blíž a zároveň je i více sebou samým. 
Zrcadlově tak ukazuje i způsob vlastní existence. Imaginace zde zastává roli katalyzátoru myšlenek 
i emocí a v osobě recipienta i tvůrce se zároveň aktualizuje.  Brian Massumi o virtuální svobodě 

říká: „ Ten nejasný  pocit možného,  jejž nazýváme svobodou, silně bráníme nehledě na to, že  je 
vždy mimo náš dosah. Není totiž aktuálně zde, ale pouze virtuálně.  Pokud ale budeme rozšiřovat  
náš emocionální rejstřík a rozhýbáme naše myšlení,  možná budeme k jeho aktualizaci blíže. Mít 
více možností zintenzivňuje náš život,  nejsme již otroky situací.  Přestože  svobodu nikdy nemů-
žeme zcela mít,  můžeme zažívat její stupně.  Náš stupeň svobody vždy odpovídá tomu, s jak vel-
kou částí  naší zážitkové hloubky můžeme  přistoupit k dalšímu kroku, tedy jak intenzivně žijeme 
a pohybujeme se.“ In Zurnazi
Právě druhá fáze Skalova díla rozvíjī fantazijně orientovanou linii tvorby, v níž se naplno uplat-
ňuje umělcův zájem o barvu, která je pro něj nositelem a vyjádřením světla. Slovy Skalovy biograf-
ky Bohdany Kerbachové symbolizuje “neustálé přeskupování, prostupování a prolínání obrazu 
i forem působení energie v prostoru a pohyb kosmické hmoty“. Obrazy, kterými Skala pokrýval 
plochu filmového pole, nabývají podoby živého organismu. V tomto duchu se mohou divákovi 
vybavit podobné experimenty průkopníků abstrakce Františka Kupky a Vasilije Kandinského, pro 
něž barva neměla pouze symbolický význam, ale měla v jejich tvorbě i fyziologický synestetický 
charakter. Umělci jde o emocionální a estetické působení. Skala pracuje s plochou filmových polí 
homogenně a naplňuje je amorfními shluky barev. Barvou a jejími variacemi tak hledá duchov-
ní spřízněnost a provázanost mezi makrokosmem = vesmírem a lidskou bytostí v něm zakotve-
nou-neukotvenou, o tom nás  přesvědčuje  stále přítomný pohyb jako nedílný a všeprostupující 
element. Později se přidává světlo a zvuk, náznaky písmen i slov konfrontuje obraz s jazykem,  aby 
celkový dojem spojitosti člověka s kosmem zdůraznil jako spojité nádoby jednoho celku - gestaltu.  
Druhá polovina Skalovy tvorby využívala manipulaci s natočeným materiálem ženského aktu - 
s figurací, v níž uplatnil různé  výtvarné techniky. V sedmdesátých letech zejména asanací světla: 
v experimentech sleduje estetické a emocionální působení na člověka, kde světlo se stává samot-
ným výrazovým prostředkem, jímž pak  od  roku 1973 ruší v osobitém  filmovém experimentu 
prostorovou hranici. Figura siluety ženské postavy záhy vystupuje do univerzálního vesmíru, 
klade otázku postavení lidské bytosti do centra všeho dění. Universální princip lidské existence 
se stává absolutní ideou. Forma geometrizace tělesného pohybu figury v tanci filmového experi-
mentu odvádí od každodennosti pohybu lidského těla ke komplexnosti estetického projevu. Iluze 
pohybu postav tak přivádí autora a posléze vnímatele k přijetí expresivního výrazu s vlastní meta-
fyzickou zkušeností siluety své těhotné ženy v meditativním rámci  a spirituálním kontextu. Gesto 
je zde šifrou vyrovnání se s odcizeným světem.  Podvojnost života  a smrti, plod nového života 
jako znamení touhy po zrodu čehosi prostorově i významově hlubšího? 



Jedním z kořenů lidského poznání, jemuž se Skala touží přiblížit i výrazem  ve filmové tvorbě,  je 
i duchovní moudrost Kabaly a Strom života. Porozumět jim znamená chápat základní formuli existen-
ce, jejī strukturu stvoření v kosmologii. Proces obeznámenī se strukturou kosmu okolo i uvnitř 
nás, mapping mikrokosmu i makrokosmu propojuje Skala s duchovní a uměleckou praxí. Intuitiv-
ním kabalistou se stává ten, kdo se učí prostřednictvím zkušenosti vědomí. V tomto případě hledá 
autor vědomé pochopení cestou filmového experimentu. Prostředníkem na cestě k poznání je mu 
introspekce a meditace. Výrazem pak umělecké dílo,  které vzniká pod jeho rukama. Jen stabilní 
a tichá mysl se přiblíží k tajemství zrození. 

„...Strom života ve středu zahrady Eden… -Genesis 2:9.“
Strom života  je v Kabale spjatý se světlem a v mikrokosmu ho podle této duchovní nauky  obsahu-
je každý člověk podobně jako v biochemii DNA. Jeho střed je spojnicí mezi vyšším a nižším  já, dá 
se nazvat jakýmsi vnitřním vesmírem umělcova tvoření, bodem, kde čerpá z ideálu pravdy, krásy, 
lásky i světla.  V mystické tradici  představuje universální lásku ke všem živým bytostem. K této 
energii náleží smíření a vykoupení,  o něž  se umělec intuitivně celým svým životem uchází a pro-
střednictvím filmového experimentu formou světelného výrazu  i vyjadřuje. Celistvost vyzařující 
principy ve věčném pohybu světel. 
Prostřednictvím absolutního pohybu (obrazů,  barev a světla,  později i zvuků či náznaků písmen), 
jenž je universální charakteristikou vesmíru, se pokouší autor přiblížit hlubokému klidu a míru, 
který je ve spirituálním pojetí kosmu všeprostupujícím principem a lze ho nahlédnout kontem-
plací. Klid a pohyb jsou fyzikálně vždy relativní, vztažené ke konkrétnímu vnímateli, absolutnost 
pohybu pak v jazyce filosofie znamená jeho všudypřítomnost. Dynamické změny pohybu se proje-
ví jak ve struktuře samotného pohybu, tak i v průběhu percepce uměleckého díla v jeho vnímateli, 
recipientovi v čase reflexe, kdy vzniká umělecké dílo jako estetický objekt. 
Hudební projev se odehrává  v čase,  je tedy pohybem závislý na plynutí. Nemůže  existovat  
v jednom okamžiku - je událostí. Tvorba ojedinělých znaků hudby a jejich vztahů je limitovaná in-
venční schopností umělce. Netradiční způsob ovládání parametrů zvuku a intenzity světla je tím, 
co činí Skalu tak ojedinělým. K atraktivitě zpracování přispívá i modifikace jako je např.zaseknutí 
=  hudba v dané  chvíli neprobíhá dle očekávání (glitch art) a dochází tak k reprezentaci bezpřed-
mětného zájmu. Výtvarné a zvukové prvky se vzájemně prolínají a v relaci s elementem lidského 
těla reagují proměnou svého obsahu. Umění tak na základě daných algoritmů utváří samo sebe 
formou dialogu. Vztah vizuální interpretace a hudby tak může vlivem pohybu zavést pozornost 
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až k synergickému efektu, kdy je interakce činitelů oboustranná. Umělec i percipient jeho díla  tak 
v každém novém okamžiku vytváří personalizovaný tvar estetického objektu proměnlivého v čase. 
Použití  multimediálních prostředků umožňuje synestézii, nové spojení s novými významy. Spojení 
a vzájemné prolínání zvuků,  barev a světla, konečně i náznaků písmen či slov, propojuje vjemy 
na úrovni smyslového vnīmání do jiného senzorického celku. Výsledná světelná projekce se stává 
výraznou nositelkou subjektivních pocitů umělce demiurga na horizontu individuálního světa 
a v recepci  umožňuje jejich sdílení druhými.
Paměť neživé hmoty,  v tomto případě princip opakování, vyjevuje situace stěží uchopitelné slovem, 
na scénu vstupuje proces vzniku uměleckého díla resp. estetického objektu, kdy výrazové 
prostředky jsou nositelem významu díla. Cyklické řazení obrazů, řetězec jednotlivých  kompo-
nentů  chápeme chronologicky. Ztvárňují téma opakovánī a návratů.  Paměť v  nich obsažená je 
podmíněna existencí a reflexí člověka v umění i kultuře.  
Abstrakce, figurace, hra se světlem a elektroakustická  atonálnī  hudba (proto-tonalita podle Johna 
Cage uvádí, že základem kompozice je odhalování pole souvisejících zvuků) jako doprovod 
k záběrům tak může evokovat energii záření hvězd prostřednictvím všech dostupných interakcí 
s použitými informacemi a svébytnými výrazovými  prostředky ze světa filmu,  jehož experiment 
nám autor v ojedinělé a jedinečné  podobě předkládá. Elementy zvuků  technických světelných  
obrazů, odehrávající se v časoprostoru, zanechávají stopy v lidské mysli jako oduševnělī činitelé 
a člověk se tak stává součástí kódu estetického textu, který paradoxně  ulpí v intimní reflexivitě.
Pohyb jako dynamická změna, jako tok látky prochází řadou proměn a interakcí stále nových 
a nově vznikajících forem, aby prostřednictvím reflexe vnímatele vyústil  v komplexní tvar, jenž 
v estetickém prožitku rozšiřuje horizont poznání recipienta, lidské bytosti, která jedinečnost 
autorského filmu v komplexnosti své recepce dotvoří.

      Jolana Pastor - Adam Hnojil
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Petr Skala
Experimental film and the transformation of man in time

Petr Skala (1947, Písek) is one of the pioneers of non-objective film, which was one of the first in 
the Czech environment in the 1960s to connect it with traditional art techniques.  Ska received 
a major award in 2006 when his work was noticed by the world‘s leading theorist Paolo Cherchi 
Usai.  He acknowledged Skal‘s primacy in connection with some of the approaches used on the 
foreign art scene and clearly included him alongside the famous Stan Brackhage, Len Ly and Har-
ry Smith.  By using drawing, scratching the medium or burning it in Skala, the film intuitively 
approached abstract expressionism and informality in its time, which are mostly still considered, 
especially in connection with classical painting or sculptural techniques.  While both styles always 
took into account a certain element of chance, Skala‘s abstract and figural works were created on 
the basis of a predetermined script-score.  In this respect, the author is also close to conceptual 
art, such as John Cage and his audiovisual experiments.  However, the artist himself was interested 
in the possibilities of the media and his influence on the viewer, when what happens between the 
paintings is important to him.  Skala has not been known to the general public for a long time, 
because the emergence of most of his „private“ work was driven by the need to express personal 
freedom.  As he once remarked, his own experiments were a revolt against any culture of the mass 
media.
I started creating film experiments, which were created by the so-called direct or manual method, 
sometime around the sixty-sixth year ... However, the socio-political events around 1968 scatte-
red all ideas about the future ... By the time I was accepted at FAMU, normalization had begun.  
In addition, our generation found itself in a difficult position, given the confrontation with the 
previous generation, with the representatives of the so-called Czechoslovak new wave.  The film 
again became an ideological means, a tool for strengthening the communist regime.  In the 1970s, 
therefore, my need for artistic realization through a film experiment logically increased.  I had a 
number of friends among artists who, while rubbing misery with need, but envied their free rela-
tionship to creation.  I became more and more concerned with the idea that it is possible to make 
a film the way an artist approaches work.
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Skala‘s experimental work is created without any familiarity with what is happening on the foreign 
film scene.  According to his own words, there was no information in Czechoslovakia, except for 
the work of Norman McLaran.  He approached his independent first works inspired by his friends 
and artists, with whom he could see classical techniques.
 In practice, this meant painting, engraving and scraping into a clean or exposed film strip.  Some 
films were exclusively abstract, others combined the capture of a human hand with an abstract, 
hand-drawn environment.  I often came up with new ways to intervene in the film emulsion, using 
the various tools and chemicals available to etch and fix the image.  It was also an attempt with 
completely ordinary things, household cleaning products, sandpaper, manicure, propisot, protein, 
hair spray… I usually used a discarded film blank 16 mm format… I assembled various technical 
aids, such as an optical copier, without which  most of my movies couldn‘t be made ...
The principle of influencing the work of visual artists is analogous in the work of American film-
makers, in whom the influence of the work of Jackson Pollock or Willem de Kooning is obvious.  
The authors of the Czech informal, such as Mikuláš Medek, Vladimír Boudník and Robert Piesen, 
were especially inspiring for Petr Skala.  Unlike foreign authors, Skal‘s work is conditioned by a 
different life experience of the totalitarian regime, which the author negates with an emphasis on 
pure individualism in his work.  The fundamental manifestation of the subsequently semi-abstract 
starting points, which manifest themselves in several developmental stages, can be divided as In-
formal Structures (1969-1970), Color as Emanation of Light (1970-1975), From Abstraction to 
Figuration (1972-1979), Spiritual Expression 1977 - 1979  , Figurative Compositions 1980 - 81 and 
Paintings of Cosmogonic Visions.
In informal structures, Skala is based on external abstract motifs, which are based on spontaneous 
gestures, with which she strives to touch with the existence of life.  Similarly, it is interesting to 
observe an intuitive emphasis on color at this stage of creation.  It is little known that the Czech 
informal was born in the late 1950s in confrontation with the works of similarly thinking foreign 
artists, whose compositions were known only from black and white reproductions, which led 
Czech artists to produce most of their works on a monochrome scale.  In the case of black-and-
-white film, it was therefore explicitly offered to intervene in the film in color, as Petr Skala did.  
Czech informal resp.  According to the art theorist Magdalena Nešlehová, structural abstraction 
is inaccurate and misleading, as it refers to an order of the world that is structurally internally 
organized.
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The informal, to which Skala leans, appears as an artistic expression of the state of thought and 
consciousness of a person who is burdened existentially and subjectively in the society of the 
„Cold War“, against which he defines a strong individualization of his own work. Skala emphasizes 
the existential starting point in response to tīha  time by trying to penetrate to the deeper essence 
of creation, when it reflects the awareness of the fragility of human existence in being and the 
emptiness of the then unfree society.
Feelings of anxiety and danger are replaced by the courage to face a difficult social situation even at 
the cost of personal risk, when for him creation is primarily an escape and his own struggle against 
the dictatorship of the mass media.  The principle of permanent construction and destruction, 
together with the hidden trace of the life story, builds the creator on the aesthetic effect of hidden 
and encrypted, intricately shaped semantic systems, which evoke emotion escalation at the recep-
tion of the work of art and thus contribute significantly to the overall effect and experience.  The 
destruction of the habits of form, the recording and petrification, the search for and finding the 
expressive possibilities of film in the form of experiments cause the composition to expand into 
space by being torn out of predictable contexts.
The usual function of the film process is denied in the experiment.  The meaning of a work of 
art is thus attributed to the empty, which surrounds fullness.  The aesthetic cultivation of form, 
the effort behind the strong expression of crossing borders, is a revolt at Skála against the loss of 
freedom in a defined area of   social restraint.  The effort to save human existence in the structure 
of the film work by perfect processing of material and artistic means reflects the complexity of the 
artist‘s psyche and intention.
He thus reveals the wounded humanity and corporeality marked by the cruelty of the time in the 
paradoxical openness of the creative process, in order to enclose it in the form of a work with 
sacral and ethical content.  The artist seeks a way out of alienation and finds support for the tra-
gedy of everyday life in the certainty of the higher spiritual structure of the spiritual world, in a 
landscape of absolute independence and order.  The light with which the author likes to work in a 
more mature period makes a significant reference to this.
The sphere of art generates conflicts on the platform of the individual as well as the political or 
economic system.  The confrontation of the artist with the vision and faith in the meaning of art, 
timeless and current, correlates with the real existence of the creator and his work.  The paradoxes 
within art reveal only the practice and its reception.  The autonomy of art places demands on the 
recipient in the sense of „open work“ (U.Eco) and „death of the author“ (R. Bartes) together with 

the idea of   freedom and autonomy of the creator and institutional practice depending on the idea 
of   art for realization.  Skala‘s art of video art depends on realization and context, and its existence 
takes place together with the reception - it needs its viewer and listener in the society of the time 
in which it lives.  The paradox of the artistic freedom of the work coincides with the understan-
ding of the work, while offering protests, doubts and innovations while breaking the boundaries, 
norms and conventions in the path of knowledge.  Through a light event, performance or sound 
intervention, the author freely expresses his opinion of the world and man in it.
The way of updating artistic freedom between fiction and reality, that ontological paradox, which 
lies on the level of being and experience of the work, is closer to this freedom and at the same time 
it is more of itself.  It also mirrors the way of one‘s own existence.  Imagination plays the role of 
a catalyst of thoughts and emotions and is updated in the person of the recipient and the creator.  
Brian Massumi says of virtual freedom: „We strongly oppose the vague feeling of the possible, 
which we call freedom, even though it is always out of our reach. It is not currently here, but only 
virtually. But if we expand our emotional register and stir our thinking  , Maybe we will be closer 
to updating it.Having more options intensifies our lives, we are no longer slaves to situations.
Although we can never have freedom completely, we can experience its degrees.Our degree of 
freedom always corresponds to how much of our depth of experience we can go to the next  step, 
that is, how intensely we live and move. „  In Zurnazi
It is the second phase of Skala‘s work that develops a fantasy-oriented line of work, in which the 
artist‘s interest in color, which is for him the bearer and expression of light, is fully exercised.  In 
the words of Skala‘s biographer Bohdana Kerbachová, it symbolizes the „constant rearrangement, 
permeation and interweaving of images and forms of energy in space and the motion of cosmic 
matter.“  abstraction by František Kupka and Vasily Kandinský, for whom color was not only sym-
bolic, but also had a physiological synesthetic character in their work.The artists are emotionally 
and aesthetically pleasing.  Through variations, he seeks a spiritual affinity and connection be-
tween the macrocosm = the universe and the human being anchored-unanchored in it, convinced 
by the ever-present movement as an integral and pervasive element.  the overall impression of 
the connection between man and the cosmos was emphasized by j  as continuous vessels of one 
whole - gestalt.
The second half of Skala‘s work used manipulation with the filmed material of a female nude - with 
figuration, in which he applied various art techniques.  In the 1970s, especially by the remediation 
of light: in experiments, it follows the aesthetic and emotional effects on humans, where light be-



comes a means of expression itself, which since 1973 abolishes the spatial boundary in a separate 
film experiment.  The figure of a silhouette of a female figure soon emerges into the universal uni-
verse, asking the question of the position of the human being at the center of all events.  The uni-
versal principle of human existence becomes an absolute idea.  The form of geometrization of the 
body movement of a figure in the dance of a film experiment diverts from the everyday movement 
of the human body to the complexity of aesthetic expression.  The illusion of the movement of the 
characters thus leads the author and later the perceiver to accept an expressive expression with his 
own metaphysical experience of the silhouette of his pregnant wife in a meditative framework and 
spiritual context.  Gesture here is a cipher for coping with an alienated world.  The duality of life 
and death, the fruit of new life as a sign of the desire to give birth to something deeper spatially 
and semantically?
One of the roots of human knowledge, which Skala desires to approach with the expression in 
filmmaking, is the spiritual wisdom of Kabbalah and the Tree of Life.  To understand them is 
to understand the basic formula of existence, its structure of creation in cosmology.  The pro-
cess of getting acquainted with the structure of the cosmos around and within us, mapping the 
microcosm and the macrocosm, connects Skala with spiritual and artistic practice.  An intuitive 
Kabbalist becomes one who learns through the experience of consciousness.  In this case, the 
author seeks a conscious understanding through a film experiment.  He is mediated on the path to 
knowledge by introspection and meditation.  An expression is a work of art that is created under 
his hands.  Only a stable and quiet mind approaches the mystery of birth.

  „... The Tree of Life in the Middle of the Garden of Eden G -Genesis 2: 9.“
The tree of life in Kabbalah is connected with light, and in the microcosm it is contained by eve-
ryone according to this spiritual teaching, similar to the biochemistry of DNA.  Its center is the 
link between the higher and lower selves, it can be called a kind of inner universe of the artist‘s 
creation, a point where he draws from the ideal of truth, beauty, love and light.  In the mystical 
tradition, it represents a universal love for all living beings.  This energy includes reconciliation 
and redemption, for which the artist intuitively applies throughout his life and, through a film 
experiment, also expresses himself in the form of a light expression.  Integrity radiating principles 
in the eternal movement of lights.
Through absolute movement (images, colors and light, and later sounds or hints of letters), which 
is a universal characteristic of the universe, the author tries to approach deep peace and tranquili-

12

skala filmografie.indd   12 7.9.2017   8:47:37



ty, which is a pervasive principle in the spiritual conception of the cosmos and can be seen by con-
templation.  Calm and movement are always physically relative, related to a particular perceiver, 
the absoluteity of movement in the language of philosophy means its ubiquity.  Dynamic changes 
of movement are reflected both in the structure of the movement itself and during the perception 
of the work of art in its perceiver, the recipient at the time of reflection, when the work of art is 
created as an aesthetic object.
 The musical expression takes place over time, so it is motion-dependent.  It cannot exist at one 
time - it is an event.  The creation of unique characters of music and their relationships is limited 
by the inventive ability of the artist.  An unconventional way of controlling the parameters of 
sound and light intensity is what makes Skala so unique.  Modifications such as jamming = music 
does not take place as expected (glitch art) at the moment, thus contributing to the attractiveness 
of the processing.  The artistic and sound elements intertwine with each other and, in relation to 
the element of the human body, react by changing their content.  Art thus forms itself on the basis 
of given algorithms in the form of dialogue.  The relationship between visual interpretation and 
music can thus, due to movement, lead attention to a synergistic effect, where the interaction of 
factors is two-way.  The artist and the percipient of his work thus create a personalized shape of 
an aesthetic object that changes over time in each new moment.  The use of multimedia means 
enables synesthesia, a new connection with new meanings.  The connection and interweaving of 
sounds, colors and light, and finally the hints of letters or words, connects perceptions at the level 
of sensory perception into another sensory whole.  The resulting light projection becomes a strong 
carrier of the subjective feelings of the demiurge artist on the horizon of the individual world and 
in the reception allows them to be shared by others.
 The memory of inanimate matter, in this case the principle of repetition, reveals a situation that is 
difficult to grasp in words, the process of creation of a work of art resp.  aesthetic object, where the 
means of expression are the bearer of the meaning of the work.  We understand the cyclic ordering 
of images, the chain of individual components chronologically.  They portray the theme of repe-
tition and return.  The memory contained in them is conditioned by the existence and reflection 
of man in art and culture.
Abstraction, figuration, play with light and electroacoustic atonal music (proto-tonality according 
to John Cage states that the basis of the composition is to reveal a field of related sounds) as an 
accompaniment to shots can evoke the energy of stellar radiation through all available interac-
tions with used information and distinctive means of expression.  from the world of film, whose 

experiment the author presents to us in a unique and unique form.  The elements of the sounds 
of technical light images, taking place in space-time, leave traces in the human mind as soulful 
factors, and man thus becomes part of the code of an aesthetic text, which paradoxically clings to 
intimate reflexivity.
Movement as a dynamic change, as a flow of matter undergoes a number of changes and interac-
tions of ever new and emerging forms, to result in a complex shape through reflection of the per-
ceiver, which in aesthetic experience expands the horizon of knowledge of the recipient, human 
being.  .

                                                                                                        Jolana Pastor - Adam Hnojil
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