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Um"ní pam"ti

Vasulkovi v ateliéru na Agua Fria
v Santa Fe, polovina 80. let.

Od osmdesát!ch let dochází s nástupem Ronalda Raegana do prezident-
ského ú"adu k radikálnímu útlumu podpory um#ní a k nástupu neolibera-
lismu. Vytvo"ení autonomního prostoru a zp$sobu fungování nezávislého
na institucích získalo na naléhavosti. Vasulkovi si k tomu vybrali prost"edí
s bohatou um#leckou historií. V nedalekém Taosu fungovala v druhé p$li
%edesát!ch let hippie komunita, vábená sem z"ejm# p"ízniv!m klimatem
i p"ítomností domorod!ch kultur. V oblasti pob!vali ve dvacát!ch a t"icá-
t!ch letech minulého století spisovatelé D.H.Lawrence &i Aldous Huxley,
malí"ka Georgia O’Keefeová &i fotograf Ansel Adams; v poslední dob# je
Santa Fe oblíben!m místem filma"$. P"íznivé klima a odlehlá poloha roz-
hodly také pro v!b#r Los Alamos jako místa pro soust"ed#ní v!zkumného
t!mu v#dc$, jejich' úkolem byl vynález atomové bomby. Národní labora-
to" Los Alamos (LANL) je dosud zam#"ená na v!zkum t!kající se národní
obrany a ve zdej%ím Bradburyho v#deckém muzeu je%t# stále promítají do-
kumenty o tom, jak dob"e se mlad!m bystr!m v#dc$m v Los Alamos 'ilo
a jak nekone&n# %(astní byli farmá"i a indiáni, 'e mohli své pozemky poskyt-
nout ve prosp#ch amerického boje proti nep"íteli.1 Jedná se tedy o nanejv!%
p"íznivou oblast ke zkoumání antropologie války.

V samotném Santa Fe dnes p$sobí celkem 'ivá um#lecká komunita.
V dob# mé náv%t#vy v &ervenci 2008 byla v Centru pro sou&asné um#ní v!-
stava Thomase Ashcrafta Codices: Heliotown sestávající z model$ imaginár-
ního kosmického m#sta; um#lec se zab!vá také „elektrorecepcí“ s vyu'itím
upraven!ch rádiov!ch teleskop$, pomocí nich' p"ijímá elektromagnetickou
energii, vyza"ující periodicky z Jupiteru.2 V centru Santa Fe Complex3 se
sna'í o propojení um#lc$ a v#dc$, po"ádají v!stavy, p"edná%ky, koncerty,
performance.

Vasulkovi objevili v Santa Fe prost"edí p"ízniv# naklon#né kontemplativ-
nímu 'ivotnímu stylu, „kreativní ne&innosti“, jak se Woody sv#"il v rozho-
voru s Kenem Ausubelem:

„P"íchod do Santa Fe je ústupem ze sv#ta povinností. Zjistil jsem, 'e
to není komunita k soupe"ení, n!br' spí%e k zam!%lení se nad vlastním
'ivotem, av%ak kontemplovat je obtí'n#j%í ne' jednodu%e produkovat.“4

1 | Viz <http://www.lanl.gov/>
a muzeum <http://www.lanl.gov/
museum/>. V oblasti okolo Los Ala-
mos je také mimochodem hlá%en nej-
v#t%í v!skyt UFO v cel!ch Spojen!ch
státech.

2 | Více informací o instituci viz
<http://ccasantafe.org/> a o dílu
T.Ashcrafta viz <http://heliotown.
com/>.

3 | Viz <http://sfcomplex.org/>.

4 | Ausubel, Ken. Woody Vasulka: Ex-
perimenting With Visual Alternatives.
News & Review. 11. 5. 1983, s. 8–9.
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Woody a Steina Vasulka v Novém
Mexiku.

Stejn# jako jejich p"ede%lé ateliéry, jejich' podoba se zachovala na &etn!ch
fotografiích a v popisech5, také santafesk! za&ali okam'it# sdílet se sv!mi
p"ístroji. Peter Cobel, spisovatel z Nového Mexika, popsal náv%t#vu u Va-
sulkov!ch v roce 1981 takto:

„Ateliér videoum#lc$ Steiny a Woodyho Vasulkov!ch m$'e p"ipomínat
v#deckou laborato" spí%e ne' um#leck! ateliér, kdyby tu nebyl nepo"ádek
a zjevn! zmatek, typi&t#j%í pro um#lce. Vybavení pochází p"ímo z labo-
rato"e: kamery a monitory, zvukové syntezátory, po&íta&e pro zpracování
obrazu.“6

Okouzlení vizuálními stimuly z pou%tní krajiny se otisklo do d#l vytvo"e-
n!ch v prvních letech zdej%ího pobytu. Dosavadní prostor ateliéru, v n#m'
se odehrávala v#t%ina experiment$, se náhle roz%í"il na cel! prostor Nového
Mexika. V díle Summer Salt (Letní s$l, 1982) jsou p"edchozí aspekty perfor-
mance a strojového vid#ní dále rozvinuté uvnit" novomexické krajiny. Steina
si proplétá kameru opat"enou sklen#nou trubi&kou s konvexním zrcadlem –
tak'e poskytuje 360stup)ov! záb#r – mezi nohama &i ji p"eskakuje (&ást
nazvaná Somersault/Kotrmelec), v dal%í &ásti (Sky High/Obloha vysoko) je

5 | Anthony Bannon popsal náv%t#vu
bu*alského ateliéru ve Franklinov#
ulici jako místo, kde „visí kabely ze
st#n namísto maleb a sady obvod$
a monitor$ jsou nakupené namísto
nábytku“. Bannon, Anthony. Vasulkas:
See Not Say. Bu!alo Evening News.
Bu*alo, New York, 7. zá"í 1974, s. 12.

6 | Kobel, Peter. Artist’ Studio Achie-
ves Look Of Science Lab. Albuquerque
Journal. 15. b"ezna 1981, s. 1, sekce
D.Autor pak pokra&uje s mírn!m va-
rováním, 'e se opravdu nejedná o to,
na co jsme zvyklí: „V p"ípad# um#ní
Vasulkov!ch dichotomie dvou kultur
C.P. Snowa, v#dy a humanitních obor$
neexistuje. Ov%em pro b#'ného &lo-
v#ka m$'e b!t jejich ateliér se v%í tou
vysp#lou technologií tak neur&it# za-
stra%ující. Vasulkovi pou'ívají ve své
práci po&íta&ové mikro&ipy a video-
pásku spí% ne' tradi&ní materiály, jako
je plátno a malba.“
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kamera se zrcadlícím objektivem umíst#na na st"e%e auta a zobrazuje hori-
zont ubíhající oblohy, v &ásti Low Ride (Nízká jízda) projí'dí autorka pou%tí
s kamerou na nárazníku, p"i&em' vestav#n! mikrofon zaznamenává zvuky
jízdy. V sekvenci nazvané Rest (Odpo&inek) nechává kameru pohoupat se
v houpací síti a zaznamenávané záb#ry strom$ digitáln# upravuje. Poslední
&ást s názvem PhotographicMemory (Fotografická pam#() je vrstvením r$z-
n!ch krajinn!ch záb#r$ a pracuje s kontrastem pohybliv!ch a zastavovan!ch
analogov!ch a digitálních obraz$.

Summer Salt (Steina, 1982, 18:48 min.,
barva, zvuk).

V multimonitorovém, dvoukanálovém Steinin# díle The West (Západ,
1983), k n#mu' Woody vytvo"il zvuk, se vyjevuje dvojakost novomexické
krajiny: záb#ry rádiov!ch teleskopick!ch systém$ astronomické observato"e
Very Large Array (VLA)7 se st"etávají se sekvencemi skalních indiánsk!ch
obydlí v Chaco Canyonu. Jsou navíc dopln#né videonahrávkami vznikl!mi
s vyu'itím zrcadlové koule, motivu z p"edchozích instalací. Steina rozd#luje
obrazovky sériemi stíra&ek, por$znu vrství kolorované záb#ry a tím je &iní
je%t# nereáln#j%ími. Obraznost dvou videokanál$ je rytmicky prost"ídávána,
nap"íklad do %achovnicového seskupení; proud#ní obraz$ z monitoru na mo-
nitor je dovedené do vy%%í roviny preciznosti ne' kdykoli p"edtím a p"edzna-
menává dal%í díla Steiny, vynikající práv# obrazovou rytmizací aplikovanou
v#t%inou na záb#ry krajin a p"írodních proces$. Steina se s p"íchodem do
Santa Fe za&ala v#novat vícemonitorov!m kompozicím, které vytvá"í coby
analogie kompozic hudebních, tedy pracuje s vizuálním materiálem podob-
n!m zp$sobem jako p"i komponování hudebního díla. Klí&ovou roli u ní
hraje proces natá&ení; pou'ívá v!hradn# vlastní nahran! materiál, nicmén#
&asto ji' p"i natá&ení modifikovan! pou'ívan!mi pom$ckami &i postupy.
Následn# s materiálem pracuje a &iní z n#j audiovizuální prostorové in-
stalace, pracující se zrytmizovan!mi, zmno'en!mi a opakujícími se obrazy.
V#t%inou vyu'ívá nahrávek p"írodních proces$ (proudy vody, láva, ohe))
natá&en!ch v Santa Fe a na rodném Islandu, které p"evrací, zrychluje &i
zpomaluje a nov# tak organizuje audiovizuální materiál. Na p"elomu osm-
desát!ch a devadesát!ch let Steina vytvá"í mno'ství multikanálov!ch insta-
lací, jejich' základem jsou p"írodní záb#ry, r$zn# rozmís(ované v prostoru:
mezi n# pat"í Geomania (Geománie, 1989), kombinující záb#ry vulkanic-
k!ch a oceánsk!ch proces$ z Islandu s t#mi z pou%tí Jihozápadu, Borealis8

(1992–93), velkoformátová dvoukanálová instalace umís(ovaná do ztemn#-
lého prostoru a tvo"ená &ty"mi zav#%en!mi plátny s projekcemi (ze dvou
projektor$, rozdvojen!ch zrcadlov!m za"ízením) „digitáln# p"eorganizova-
n!ch“9 záb#r$ vodních proud$, anebo dílo Pyroglyphs (Pyroglyfy, 1995), vy-

7 | Observato" tvo"í 27 diskov!ch antén,
které p"ijímají rádiové vlny z planet,
hv#zd a galaxií.

8 | Aurora borealis je v p"ekladu
severní polární zá"e. Boreas je "eck!
b$h ledového severního v#tru, k jeho'
ozna&ení se termín také pou'ívá.

9 | Dílo popisuje Marita Sturkenová
v eseji Exploring the Phenomenology
of the Electronic Image. Viz Steina
e Woody Vasulka (s. 98 | 4), op. cit.,
s. 40.
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tvo"ené ve spolupráci s ková"emTomem Joycem a zobrazující práci s ohn#m,
p"i&em' zpracované zvuky se staly vodítkem pro vizuální kompozici díla.10

Steina a Woody v ateliéru na Old Pecos
Trail v Santa Fe.

Krajina se na n#jakou dobu objeví i v dílech Woodyho, jen' pou'ívá kra-
jinného prost"edí pro zobrazení spole&ensk!ch traumat a konflikt$. Ze stej-
ného roku jako The West pochází dílo The Commission (Zakázka), které je
v kontextu Woodyho tvorby pon#kud p"ekvapující; narativní opus, vypráv#-
jící o konfliktu dvou um#leck!ch individualit, houslového virtuosa Niccoly
Paganiniho a skladatele Hectora Berlioze, t!kající se zprost"edkování za-
kázky na skladbu, jakoby proti"e&il dosavadnímu odmítání filmové narativity
a kamerové obraznosti a etické zásad# soust"ed#ní se na vnit"ní vlastnosti
média. Sv#d&í o touze vytvo"it, za pomoci dosud vynalezen!ch a vyzkou%e-
n!ch video postup$, narativní dílo jako'to alternativu klasickému vypráv#ní
a p"edvést tak tyto postupy aplikované na „jin!“ materiál. Zárove) vychází
z okouzlení pou%tní krajinou, podn#cující k vypráv#ní konfliktních p"íb#h$,
jejich' témata, a to zejména v p"ípad# pozd#j%ího protivále&ného opusu Art
of Memory, vychází z Woodyho d#tsk!ch vále&n!ch zku%eností.

Téma pam#ti a historie je ve Woodyho díle p"ítomné od po&átku, i kdy'
se jedná o pam#( nástroj$ a historii vlastní práce s nimi. The Commission je
také pojednáním o um#lecké individualit# a vyrovnává se s tématem fungo-
vání um#lce ve spole&nosti. Snad je i poctou vystudované houslistce Stein#,
která m#la velk! vliv na Woodyho hudební vzd#lání a která v tomto p"ípad#
stála za kamerou. Hlavní role v The Commission ztvárnili videoum#lec Er-
nest Gusella (Paganini) a skladatel Robert Ashley (Berlioz), kte"í si také
sami napsali texty sv!ch rolí. V díle se objevují postupy známé ji' z prací vy-
tvo"en!ch pomocí Artikulátoru: za&íná rychle p"ibli'ovan!mi zmno'en!mi
záb#ry detail$ rukou a t#la Paganiniho na smrtelné posteli. Strojov! hlas
vyprav#&e recituje popis Paganiniho bizarního zjevu a zvyklostí. V dal%í sek-
venci se objevuje Paganini se sv!m synem, kterému %eptá nez"eteln# do ucha
poeticky %ílené v#ty, které chlapec opakuje:

„Vid#l jsem bílého psa, jak o'v!kává m#síc. M#síc. Vid#l jsem d$m upro-
st"ed oceánu, uvnit" byly drobounké chobotni&ky, které (ukaly zobá&ky
na okna...“11

Po tomto preludiu následuje &ást v#novaná Berliozovi; ten stojí v bílém
obleku a klobouku s %álkem kávy v rozpixelované krajin# a hovo"í o po-
vahov!ch typech. V následující &ásti nazvané Paganini se virtuos nalézá
v temném ateliéru, jeho vychrtlá postava je ozá"ená, teatráln# a beze zvuku

10 | O díle nap"íklad v katalogu Steina
& Woody Vasulka, Video Works. Ka-
talog NTT InterCommunication
Center (ICC) Theater, 17. &ervence a'
30. srpna 1998, s. 27.

11 | +esk! p"eklad libreta k The
Commission byl publikován v &asopise
Iluminace (s. 9 | 1), s. 209–216 (p"eklad
Ivan Vomá&ka).
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hraje na housle, p"i&em' vyprav#& sd#luje podrobnosti o jeho chorob#. Zde
se objevuje p"epínání dvou obrazov!ch zdroj$ a op#t rozpixelovaná plocha.

Summer Salt (Steina, 1982, 18:48 min.,
barva, zvuk).

V &ásti nazvané stejn# jako dílo samotné The Commission dochází k p"e-
dání obálky (anonymní dárce si nep"ál, aby se Berlioz dozv#d#l, k!m je,
a pov#"il Paganiniho jejím zprost"edkováním), kamera se obtá&í okolo obou
um#lc$, dochází k p"epínání mezi záb#ry jejich rukou a obálkou, opat"e-
n!mi ironick!m komentá"em o dvojzna&nosti zakázky a moci pen#z. Dal%í
sekvenci uvád#jí stíra&ky, za&ínající uprost"ed obrazovky a v obdélnících se
roz%i"ující do stran. Berlioz klepe holí na skálu, na záb#r jsou navrstvené
záb#ry mrtvého Paganiniho stoupajícího vzh$ru. Ve scén# Paganiniho smrti
se objevují typické obrazy z "ádkovacího procesoru Rutt/Etra. Italsky mlu-
vící z"ízenec m#"í Paganiniho t#lo a hovorov# tuto svou &innost komentuje.
Záv#re&nou &ást tvo"í rozpixelovan! záb#r Berlioze, kter! st"ídav# hraje
na harmoniku a vypráví banální v#ci o okolnostech vlastní snídan#. Dílo
dále rozvíjí postupy, s nimi' Woody experimentoval v p"edchozích letech,
zejména práci s p"ístrojem Rutt/Etra a Artikulátorem, které zde získávají
nov! v!znam sv!m vyu'itím ve vztahu k dramatické struktu"e díla.

Stejné nástroje pou'il Woody p"i tvorb# svého druhého rozsáhlej%ího na-
rativního díla, Art of Memory (Um#ní pam#ti, 1987). Název vychází ze stej-
nojmenné knihy histori&ky Frances A.Yatesové (1966) pojednávající o pa-
m#(ov!ch systémech od klasického starov#ku.12 Um#ní pam#ti, ars memo-
riae, je technika memorování, mnemonick! systém zalo'en! na vytvá"ení
imaginárních míst v pam#ti, v#t%inou v podob# rozlehl!ch budov, do nich'
si "e&níci umís(ovali jednotlivé „objekty“ k zapamatování. Pak jen sta&ilo
budovou procházet a ulo'ené segmenty sbírat. Historická pam#( se m$'e
podobat fluidnímu prostoru vzájemn# propojen!ch a prom#nliv!ch obraz$-
-objekt$, vzná%ejících se v pou%tní krajin# video opusu. Ji' úvodní titulky
p"ijímají strukturu k"ivek a vlní se nap"í& obrazovkou. Dílo obsahuje his-
torické záb#ry z válek, které se objevují na video objektech, vzná%ejících se
v krajin# Nového Mexika. R$zné zp$soby stíra&ek – v díle se neobjevují kla-
sické st"ihy – prom#)ují záb#ry, se zm#nou krajiny se zm#ní i tvar a „povlak“
objekt$, vytvo"en!ch pomocí "ádkovacího procesoru (jedná se o objekty stej-
ného rodu, jaké byly nap"íklad ve videu C-Trend). Na za&átku se objevuje
postava and#la sedícího na skále (kter! se bude znovuobjevovat a seshora
„pohlí'et“ na rotující vále&né objekty) a postava „vyprav#&e“. P"i jejich prv-
ním setkání vyprav#& &i snad alter ego (v podání Daniela Nagrina) metá po
and#lovi kameny, chechtá se mu a fotografuje ho; krajina se poté elektro-
nicky „zatáhne“, and#l prolétne okolo a vyprav#& bezmocn# padá do trávy.

12 | Yates, Frances A. The Art
of Memory. University of Chicago
Press, 1966. ISBN-10 9780226950013,
ISBN-13 978–0226950013.
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Klí&ov!mi archivními záb#ry jsou ty dokumentující projekt Manhattan,
sestrojení atomové bomby. Los Alamos, kde se se%li nejlep%í sv#toví v#dci,
aby na projektu pracovali, se nachází pouze dvacet mil od Santa Fe. Ve
videu se objevuje roz"ádkovaná tvá" „otce atomové bomby“ Roberta Oppen-
heimera, kter! proná%í sv$j slavn! v!rok o tom, 'e první atomov! v!buch jej
p"im#l k citování Bhagavadgíty: „Nyní jsem se stal Smrtí, ni&itelem sv#t$.“
Za detailním záb#rem Oppenheimera se objevují nahrávky v!buchu, které
and#l sleduje ze skály. Opakované v!buchy se promítají jakoby na plátno
zav#%ené v krajin#. Vyprav#& získává podobu rozpixelované masky.

Art of Memory (Woody, 1987, 36:34 min.,
barva, zvuk)

Objekty v pr$b#hu „vypráv#ní“ získávají rozmanité tvary: diagonálních
pás$ vinoucích se p"es obrazovku, zavíjejících se do ruli&ky, plujících kraji-
nou jakoby se jednalo o stránky knihy. Krajinné sekvence, pokr!vané záb#ry
z r$zn!ch válek, jsou „roztrhávané“ stíra&kami po&ínajícími uprost"ed &i
na stranách rámu. Postava-vyprav#& se náhle objevuje na objektech, mluví
bez hlasu, zmno'ená a roz"ádkovaná, s d#siv!m %klebem. V záv#re&n!ch
scénách se pozadím stává záb#r oceánu a objekt s vyprav#&em dopl)ují dal%í
vzná%ející se objekty, z nich' n#které „nesou“ roz"ádkované tan&ící postavy,
pocházející ze star%ích dokumentárních nahrávek Vasulkov!ch z newyor-
ského období. Zlat! and#l se ty&í za stále zoufalej%í postavou, propukající
v plá&.

Art of Memory, dílo nato&ené na formát U-matic a krom# záv#re&n!ch
%estikanálov!ch zvukov!ch mix$ celé vytvo"ené ve vasulkovském ateliéru, je
snad Woodyho nejdiskutovan#j%í videopáska, které si jako jedné z mála po-
v%imli také filmoví historici; asi proto, 'e se jedná o del%í (36 minut dlouhé)
a dá se "íci, 'e narativní dílo – i kdy' se samoz"ejm# nedá tvrdit, 'e obsa-
huje n#jaké klasicky rozvíjené vypráv#ní. Spí%e fragmenty historie odkazu-
jící k mnemotechnice, v tomto p"ípad# vále&né záb#ry, které do zna&né míry
ovlivnily Woodyho d#tství trávené sledováním vále&n!ch t!deník$. Krom#
záb#r$ z druhé sv#tové války (filmy z n#mecké produk&ní spole&nosti UFA)
se jedná také o filmová zpracování ruské revoluce &i t!deníky ze %pan#lské
ob&anské války. Detailní anal!zu videa provedl filmov! teoretik Raymond
Bellour v &lánku The Images of the World, kde mimo jiné pí%e:

„Obrazy sv#ta se vrátily, ka'd! z nich. Ty Historie i ty legendy. Stejn#
jako ty stroje-t#la, která je p"ijímají a vysílají. P"icházejí s násilím, které
zvy%uje ná% smysl pro naléhavost. Pot"ebujeme v#d#t, &ím se tyto obrazy
staly a jak k nám p"icházejí – dnes, kdy sv#t zmizel, vytratil se a byl
pohlcen – „uvnit"“ sebe sama a se'rán svou vlastní expanzí.“13

13 | Bellour, Raymond. The Images
of the World. In Renov, Michael;
Suderburg, Erika. Resolutions: Con-
temporary Video Practices. Univer-
sity of Minnesota Press, 1995, s. 149.
ISBN 0816623309.

154 S A N TA F E : P R O S T # E D Í P R O K O N T E M P L A C I



Woody Vasulka s Danem Nagrinem
v pr$b"hu natá%ení Art of Memory, 1986.

V díle rozli%uje &ty"i roviny pam#ti: 1) um#lce-dít#te, navracejícího se do d#t-
ství díky pam#ti filmu; 2) dosp#lého um#lce, meditujícího o síle vále&n!ch
stroj$; 3) performera-postavy (alter-ega), která vyz!vá bytost (nabízí r$zné
v!klady jejího v!znamu: and#l, ,ábel, Duch historie, Ikaros, Superman-dvoj-
ník); 4) a kone&n# pozorovatele, kter! je nucen zaujmout aktivn#j%í postoj.
Nám#tem díla je podle Belloura jeho vlastní zp$sob zpracování. Zatímco
film je sv#dkem válek, video je nástrojem sna'ícím se tuto pam#( roz%í"it
a obnovit. Dílo nazna&uje p"echod od filmu jako'to rozhraní mezi star!m
a nov!m zp$sobem zaznamenávání vále&n!ch konflikt$ k videu a po&íta&o-
vému zobrazování. „Stíra&ky“, kter!mi se m#ní jeden obraz v jin!, pova'uje
Bellour za alternativu filmového st"ihu. Video zde tedy nazna&uje mo'nost
nového vztahu k pam#ti:

„Síla tohoto díla spo&ívá v jeho schopnosti obnovit pro nás, v reálném "ase,
podmínky pam#ti, práv# v ten okam'ik, kdy letmo spat"ujeme abstraktní

S A N TA F E : P R O S T # E D Í P R O K O N T E M P L A C I 155



&as zbaven! ve%kerého spojení s d"íve existující fotografií, je pam#( dosud
látkou pro historii a film je stále chycen v pr$b#hu svého v!voje.“14

Steina a Woody Vasulka. P!i natá%ení Art
of Memory. Las Vegas, Nové Mexiko,
1985.

Také Marita Sturkenová na díle zd$raz)uje nov! zp$sob zacházení s archiv-
ními obrazy:

„V t#chto páskách není na pam#( pohlí'eno jako na depozitá" obraz$,
je' mají b!t odkryty, n!br' jako na amorfní, neustále prom#nlivé pole
obraz$. Tato pam#( se net!ká tolik znovunabytí jako spí% p"evypráv#ní
a rekonstrukce.“15

Video je snad posledním Vasulkov!m pokusem, jak pro sebe je%t# pro jed-
nou objevit víru ve sv#t obraz$ prost"ednictvím postup$, jim' se nau&il p"i
zkoumání média videa. P"i jeho vytvá"ení vycházel z detailní „partitury“, vi-
zuálního kódovacího systému pro st"íhání obraz$ a zvuku, k &emu' pou'íval
podomácku sestrojen! videosynchronizér.16 Zvuková stopa vyu'ívá sampl$
a smy&ek, p"i&em' neustálé opakování dotvá"í celkové nostalgické vyzn#ní.
Toto dílo souzní s postmoderním um#ním, pro n#' je charakteristické vy-
u'ívání p"evzaté historické obraznosti. Craig Owens se v eseji Alegorick!
impuls: k teorii postmodernismu17 z roku 1980 pokou%í o'ivit modernou
zapov#zen! koncept alegorie, kter! pou'ívá jako model pro sou&asné um#-
lecké p"ístupy. K hlavním impuls$m alegorie pat"í touha vysvobodit vzdále-
nou minulost a u&init ji sou&ástí p"ítomnosti. Alegorick! modus p"irovnává
k palimpsestu (rukopis napsan! p"es star%í zmizel! text), nebo( ru%í v!znam
p"ejaté obraznosti a nahrazuje jej v!znamem nov!m:

„Alegorická obraznost je p"evzatou obrazností; alegorik nevynalézá ob-
razy, ale konfiskuje je. V'dy si &iní nárok na to b!t kulturn# signifikant-
ním, pasuje se do pozice interpreta. A v jeho rukou se obraz stává n#&ím
jin!m (allos = jin! + agoreuei = mluvit). Nerestauruje p$vodní v!znam,
kter! m$'e b!t ztracen &i zatemn#n: alegorie není hermeneutika. Spí%e
p"idává obrazu dal%í v!znam. Pokud n#co p"idává, &iní to v%ak jen proto,
aby nahradila: alegorick! v!znam vytla&uje ten p"ede%l!; je náhra'kou.“18

Alegorickou metodu apropriace (p"ivlastn#ní) vyu'ívají tv$rci videoinsta-
lací zejména od devadesát!ch let, kdy ji' technologie umo')uje zacházet
s p"evzat!mi obrazy se zna&nou volností.

14 | Tamté'.

15 | Sturken, Marita. Steina and
Woody Vasulka: In Dialogue with
the Machine. In Steina and Woody
Vasulka: Machine Media. Katalog
v!stavy organizované Robertem R.Ri-
leym a Maritou Sturkenovou pro San
Francisco Museum of Modern Art
(2. února – 31. b"ezna 1996), s. 40–41.

16 | Woody Vasulka v rozhovoru
s Chrisem Meigh-Andrewsem
ze zá"í 2000, citovaném v &lánku
The Vasulka Tapes. In Baig-Clif-
ford, Yasmeen (ed.). Vasulka Lab
1969–2005: Live Archive. VIVID,
2006, s. 27. ISBN-13 9780955248306
ISBN-10 0955248302.

17 | P$vodn# oti%t#n v &asopise Oc-
tober roku 1980. Znovu potom v sou-
boru Owensov!ch esej$ Beyond Re-
cognition: Representation, Power, and
Culture. Berkley and Los Angeles,
1992, s. 52n. ISBN-10 0520077407,
ISBN-13 978–0520077409.

18 | Tamté', s. 54.
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Steina Vasulka, 1985.

V roce 1981, tedy pár let p"ed t#mito video opusy a krátce po p"est#ho-
vání do Nového Mexika, vzniklo ve spolupráci Woodyho a Steiny jiné po-
zoruhodné dílo vyu'ívající stejn!ch postup$ a mo'ná p"edjímající p"íklon
k vypráv#ní. Ji' zmín#né video In Search of the Castle (P"i hledání hradu)
je sv!m zp$sobem originální road movie tvo"ená záb#ry nato&en!mi z auta
objektivem rybí oko. M#stská krajina je kontinuáln# stále víc a víc deformo-
vaná a video m$'e ve své jednoduchosti slou'it jako shroma'di%t# postup$
naru%ujících video obraz: objevuje se tu zmno'en! p"ibli'ovan! a oddalovan!
záb#r, rozpixelované &ásti obrazu, p"epínání mezi dv#ma zdroji. Obrazy, ale
i zvuk hu&ení motoru jsou stále více deformované, a' je tém#" celá plocha po-
krytá abstraktní strukturou. Pixelace je zde pou'itá jako svébytn! grafick!
prvek, je aplikovaná na r$zné &ásti obrazu, a' p"ipomíná animaci. Záv#-
re&né no&ní záb#ry ukazují objekt, kter! vskutku p"ipomíná jak!si hrad.
Název je z"ejm# ironick!, odkazuje k hledání um#leckému a sou&asn# jako
jistá rekapitulace souvisí s faktem p"est#hování se do Nového Mexika, od-
kud záb#ry pocházejí.
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V následujícím díle The Brotherhood, ji' v oblasti robotick!ch instalací,
rozvíjí Woody dal%í varianty svého osobního „archeologického“ p"ístupu,
zhodnocuje odli%n!mi zp$soby vlastní vále&né vzpomínky, vyu'ívá sb#ratel-
ské nutkání a jist!m zp$sobem se navrací k tradici „ru&ní práce“. Jeho
inspira&ní zdroje v tomto p"ípad# sahají od rusk!ch konstruktivist$ p"es
tradici sci-fi a' po teorie komplexity. V textu Digital Space: A Summary
(Digitální prostor: shrnutí), sepsaném spole&n# s Davidem Dunnem, auto"i
nazna&ují mo'nost propojení „digitální synestezie“ s v#dou o komplexit#:

Woody Vasulka p!i natá%ení v oblasti
Galisteo v Santa Fe.

Vasulkovi p!i natá%ení Art of Memory,
1986.

„Je zjevné, 'e z tohoto percep&ního prost"edí by mohl povstat n#jak!
druh digitální synestezie, kter! by mohl poskytnout zku%enost konceptu
nelineární komplexity, je' byla tak hluboce zásadní pro v#dy obecn#.“19

Tvrdí, 'e kreativita a filozofické vize um#lc$ ovliv)ují koncepty po&íta&ové
interaktivity, ov%em v!voji dominují v#decké p"edpoklady o v!zkumu um#lé
inteligence. V#deck! ideál spo&ívá v tom, optimalizovat n#jak! druh auto-
nomního spárování mezi &lov#kem a strojem prost"ednictvím simulace lid-
ské inteligence a behaviorální komplexity. V novém percep&ním prost"edí
poskytovaném po&íta&em ji' organizace není v!hradní doménou autora;
vzniká zde tak zcela nová syntax. Role um#lc$ je podle nich v tomto pro-
cesu zásadní. Koncept po&íta&ové interaktivity obsahuje „potenciál hluboké
strukturální interakce mezi r$zn!mi smyslov!mi mody lidského vnímání“.
Události jsou nelineární, „vypráv#ní obrazu a zvuku“ m$'e b!t „polychro-
nické a polytopické“.20 Auto"i v%ak tvrdí, 'e aktuální implementace interak-
tivity mají v#t%inou podobu pouze roz%í"ení u'ivatelsk!ch mo'ností v rámci
tradi&ních koncept$ systémové kontroly. Komplexní systém instalací The
Brotherhood m#l mimo jiné nazna&it i neb#'né zp$soby zapojování interak-
tivních systém$ v oblasti um#ní.

19 | Dunn, David; Vasulka, Woody.
Digital Space: A Summary. [Strojopis].
[online]. Dostupn! z <http://vasulka.
org/>.

20 | Tamté'.
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Steina Vasulka v oblasti Galisteo
v Santa Fe, 1985.
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Od dialogu s nástrojem k Bratrství

Po narativních video dílech osmdesát!ch let The Commission a Art of Me-
mory, shrnujících jist!mzp$sobem vynalezené analogové a digitální postupy,
dochází Woody k pokus$m o propojení virtuálního a aktuálního prostoru.
Za&áná konstruovat instalace vyu'ívající 3D projekce ve vztahu k fyzické,
„divadelní“ instalaci. Od zájmu o rámec obrazu p"echází k „bezrámcovému“,
„v%e-sm#rovému“ prostoru, propojujícímu fyzické a imateriální. A&koliv se
instalace objevují ve Woodyho díle zdánliv# náhle, vycházejí z experiment$
%edesát!ch let a p"ímo navazují na cykly „strojového vid#ní“ vytvá"ené ve
spoluprácí se Steinou v letech sedmdesát!ch. Rozvíjejí také od d#tství prak-
tikované sbírání sou&ástí letadel; nyní se pouze sb#ratelská vá%e) posouvá
k vy"azené vále&né technologii. Mezi (mo'n!mi) inspiracemi lze zmínit tra-
dici &eské sci-fi literatury, pova'ujeme-li za její p"edch$dce díla Karla+apka,
která obsahují charakteristické znaky 'ánru, i kdy' vznikala p"edtím, ne' sci-
-fi v +echách zdomácn#lo. +apek se proslavil slovem robot (ze slova robota,
ve v!znamu práce poddan!ch), které pou'il v divadelní h"e R.U.R. (Ros-
sumovi univerzální roboti, 1920) ve v!znamu samostatn# fungujícího stroje,
kter! vykonává ur&ité úkoly. O'ivil tak dávné téma stroje-androida, kter! je
vynalezen, aby nahrazoval lidskou práci, ale nakonec se proti lidem vzbou"í;
ve zdánliv# bezduch!ch strojích se pak ne&ekan# objeví náznak citu.1 Pob!-
vání v oblasti poblí' vynálezu atomové bomby mohlo snad p"edstavu &apkov-
sk!ch zkázonosn!ch vynález$ evokovat. V americkém prost"edí je také víc
ne' z"ejmé propojení po&átk$ po&íta&ové kultury a reáln#&asov!ch interak-
tivních technologií s vojensk!m kontextem, a vyu'ívání vojenského odpadu
a jeho p"eorientování na kulturní ú&ely tak získává nov! rozm#r. Milo% Voj-
t#chovsk! navrhuje propojení divadla Woodyho Vasulky s evropskou tradicí
patafyziky, zejména dílem jejího zakladatele Alfreda Jarryho. Instalace Bro-
therhood mu evokuje ambivalentní my%lenky spojené nejen s vojensk!mi
aspekty technické inovace, n!br' také s tradicí tajn!ch (pseudo)v#deck!ch
spole&enství.2

+ást v#cí, pou'it!ch k instalaci, si Vasulka p"ivezl z Bu*ala, dal%í do-
koupil na r$zn!ch aukcích. N#které sou&ásti pocházejí z +erné díry, bazaru
s vále&nou a jinou technologií, le'ící v samotném srdci Los Alamos. Cel! cyk-
lus byl dohromady vystaven pouze jednou, na expozici v NTT (Nipponese

1 | !apek, Karel. R.U.R. (Rossum’s
Universal Robots): Kolektivní drama
o vstupní komedii a 3 aktech. -torch-
-Marien, 1920. Woody se k tématu
+apkovy hry vrátil pozd#ji, v roce
2004, kdy se zú&astnil p"ípravy díla
R.U.R., opera pro orchestr, po"íta"
a elektronické nástroje, v rodném Brn#.
Premiéra opery, kterou produkoval
Media Archiv Praha Petra Vrány,
se uskute&nila v Mahenov# divadle
30. 9. 2004. Viz <http://www.r-u-r.eu>.

2 | Vojt"chovsk#, Milo%. Woody
Vasulka. [Nepublikované, nedatované].
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Woody Vasulka p!i práci na instalaci
The Brotherhood.Telephone and Telegraph) InterCommunication Center (ICC) v japonském

Tokiu v roce 1998.3 Kdy' p"i%la zakázka z Japonska,Woody ji'm#l základ t"í
instalací, které objednal Peter Weibel pro festival Ars Electronica v Linci,
tak'e za&al rychle vyvíjet dal%í t"i stoly. Uv#domil si, 'e se nechce pustit
do oblasti softwarového programování, a&koliv vytvá"ení 3D grafiky by bylo
v jistém smyslu logick!mvyúst#ním jeho p"edchozích pokus$. P"iznává v%ak,
'e k tomu nem#l ani nástroje ani pot"ebnou znalost. Ve videu Binary Lives
mluví o tom, 'e se op#t rozhodl zapojit do fyzického konstruování a insta-
laci doplnit 3D programem, kter! je vsazen! do fyzického prost"edí s vírou,
'e bude mo'né ob# sféry propojit. Zárove) cht#l zkoumat novou interakti-

3 | The Brotherhood: A Series of Six
Interactive Media Constructions. Kata-
log v!stavy. NTT InterCommunication
Center, Tokyo, Fall 1998. Obsahuje
texty v anglické verzi a japonském p"e-
kladu. V +echách bylo vystaveno Di-
vadlo hybridních automat# na v!stav#
+esk! obraz elektronick! v Galerii
Mánes roku 1994.
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vitu obrazu. Digitální oblast poskytuje novou reprezentaci prostoru, prostor
v%esm#rov! a potenciáln# necentrick!, sahající za filmov! &i elektronick!
rámec.4

V cyklu %esti instalací (zvan!ch „Tables“, Stoly5) The Brotherhood po-
u'ívá Woody p"ístroje z vojensk!ch a v#deck!ch smeti%(, ze „h"bitov$ leta-
del“ pocházejících &asto z okolí Los Alamos. Tyto nástroje, které „zahálejí na
smeti%tích Jihozápadu, jejich nervové systémy, hydraulické a pneumatické
sít#, potrhané, krvácející“6, se rozhodl vykuchat a jejich strukturální zám#ry
upravit tak, aby byl jejich „duch“ vyu'it! pro kulturní navigování v prostoru.
Instalace vyu'ívají hybridní optické, mechanické, robotické, pneumatické
systémy ve spojení s digitální technologií a jejich základem je rozpor mezi
tradi&ním kinematografick!m prostorem a tím nov!m, digitálním. Woody
zde zkoumá mo'nost autonomního strojového chování, kdy díky vyu'ití n#-
kolika zp#tnovazebn!ch mechanism$ zárove) vzniká ur&it! druh komple-
xity. V cyklu The Brotherhood se poprvé objevuje zájem o sít#: zatímco
p"edtím se, nap"íklad v systémech uzav"eného okruhu, jednalo o kontrolu
jediného, „lokálního“ díla, v tomto p"ípad# je celá instalace internetov#
propojená, tak'e umo')uje p"ístup z externí lokace. Softwarov! in'en!r
Russ Gritzo v pr$b#hu japonské v!stavy sledoval chování systému z Nového
Mexika: v noci, kdy byl v Japonsku den, objevoval chyby, které pak ráno
opravoval. Woody uvedl, 'e tém#" zázrakem do%lo v pr$b#hu v!stavy jen asi
ke dvaceti &i t"iceti minutám v!padku.7

První &ástí cyklu je instalace Theatre of Hybrid Automata (Divadlo hyb-
ridních automat$), p#t dal%ích následovalo v letech 1990–1996. Komponenty
prvního Stolu tvo"í vojensk! hardware, jeho' sou&ástí je „astronavigátor“,
kter! ovládal "ízené st"ely. Instalace orientuje sama sebe pomocí rotujícího
kamerového za"ízení uprost"ed (robotick! gyroskop, pou'ívan! k navád#ní
raketov!ch st"el na cíle), je' zabírá okolní prostor ve 360 stupních a pohy-
buje se v prostoru tvo"eném &ty"mi ter&i-plátny. Aktuální fyzická konstrukce
prostoru je p"ímo provázaná s jeho virtuální po&íta&ovou reprezentací v po-
dob# promítaného 3D modelu. Syntetizovan! hlas ozna&uje pozici hlavice
a videokamera vysílá obraz rozfázovaného sledování instalace do videopro-
jektoru; v projekci se prolínají nahrané obrazy, které st"ídají trojrozm#rné,
po&íta&em generované modely. Jakmile se po&íta&ov# orientovan! prostor
p"eorientuje na prostor fyzikální, posune se gyroskopická hlavice do jiné
pozice. Woody uvádí, 'e Automata jsou vlastn# básní, esejem o navigaci,
nap"íklad o naviga&ním systému raket, které letí vzduchem s cílem nalézt
n#jakou destinaci. Jejich sou&ástí je hudební systémLightning Dona Buchly,

4 | Vasulka, Woody. Notes on In-
stallations: From Printed Matter
to Noncentric Space. In Steina and
Woody Vasulka, Machine Media. Ka-
talog v!stavy. San Francisco Museum
of Modern Art, 1996, s. 65–72.

5 | Gerald O’Grady ve své anal!ze
souboru instalací roz%i"uje mo'n!
v!znam slova „Table“ na „zákony“, po-
&íta&ov# naprogramované „platformy“
&i „tableaux“. O’Grady (s. 114 | 3).

6 | Vasulka, Woody (s. 162 | 4), op. cit.,
s. 65.

7 | Z rozhovoru autorky s Woodym
Vasulkou. Dolanová, Lenka (s. 49 | 5).
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Divadlo hybridních automat$. První %ást
instalace The Brotherhood.

jen' pomocí fotosenzor$ sleduje a p"ená%í informace o r$zn!ch aspektech
instalace interpretovan!ch následn# v podob# tón$ a slov.8

Na v!stav# v ZKM v Karlsruhe byl krom# Divadla vystaven také Scribe,
Table 5, co' je model &tecího stroje, tvo"ící analogii lidského procesu &tení
a psaní a zab!vající se tématem gramotnosti a hranicí „mezi strojovou a lid-
skou interpretací psaného textu“.9 Základem instalace je pneumaticky ovlá-
dané rameno, které postupn# otá&í jednotlivé stránky fyzické knihy sledo-
vané videokamerou. Získávané informace interpretuje software pro optické
rozpoznávání znak$, p"evád#jící text na digitální kód. Následn# jsou ka-
merou „p"e&tené“ stránky vypisovány „sv#teln!m perem“, co' je p"etvo"en!
sou"adnicov! zapisova&, kter! vyu'ívá bodové sv#tlo a kreslí jednotlivá pís-
mena na fotoelektrickou tabulku. Písmena neustále mizí a jsou nahrazována
dal%ími „stránkami knihy“. Doprovodná videoprojekce zobrazuje sekvence
násilného ni&ení knih.10 Software pro rozpoznání slov (OCR) zárove) vysílá
instrukce hlasovému syntezátoru, kter! je vyslovuje. Woody zmínil, 'e v p$-
vodní instalaci Scribe aspekt mluvy chyb#l, doplnil jej a' pro tuto v!stavu.
Scribe, p"ezdívan! „stroj gramotnosti“, m$'e &íst, psát, mluvit a pamatovat
si údaje; chybí ji' jen, aby byl schopen tyto aspekty interpretovat. Jediná in-
terpretace, kterou disponuje, je ta mechanická, provád#ná okem kamery.11

8 | Tamté'.

9 | The Brotherhood: A Series of
Six Interactive Media Constructions
(s. 161 | 3).

10 | Tamté'.

11 | Z rozhovoru autorky s Woodym
Vasulkou. Dolanová, Lenka (s. 49 | 5).
Instalaci v ZKM z Nového Mexika
na dálku sledoval a vyla,oval Bruce
Howard.
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The Brotherhood je interaktivní instalací, ov%em pouze v rámci svého
vlastního prostoru. Woody b#'n! koncept interaktivity ostatn# kritizoval
jako p"íli% primitivní. Interaktivní um#ní jako 'ánr se v um#ní objevuje
v devadesát!ch letech, i kdy' samoz"ejm# jeho p"edobrazy lze stopovat da-
leko dál do historie – nap"íklad ji' ve dvacát!ch letech v prost"edí avant-
gardy m#la n#která díla mo'nost divácké participace (p"íkladem mohou
b!t kinetické instalace Marcela Duchampa), v sedmdesát!ch letech potom
s vyu'itím videa a satelitového p"enosu m#li ú&astníci p"ímo mo'nost vy-
tvá"et propojené performance, jako v díle Sherrie Rabinowitzové a Kita
Gallowaye, tv$rc$ Mezinárodní elektronické kavárny a p"edch$dc$ inter-
netového um#ní. S mo'ností ulo'ení obrazu a zvuku na pevném disku &i
videodisku vznikají díla vyu'ívající nelineárního p"ehrávání: jedním z prv-
ních interaktivních d#l byla Lorna (1979–1984) Lynn Hershman Neeso-
nové a dal%í rychle následovala. Interaktivní díla poskytují náv%t#vník$m
mo'nost n#jak!m zp$sobem – v#t%inou fyzicky – participovat. Chápání in-
teraktivity jako pouhého jednosm#rného zasahování diváka, následujícího
(um#lcem) p"edem vytvo"eného schématu, je pon#kud zjednodu%ující. O roz-
li%ení stup)$ interaktivity se pokusil teoretik médií Lev Manovich, podle
n#j' je nejjednodu%%ím typem interaktivita v#tvového typu (neboli uzav$ená
interaktivita), kdy u'ivatel pouze ur&uje po"adí, ve kterém budou p"edem vy-
tvo"ené prvky zp"ístupn#ny. Na druhé stran# existuje interaktivita otev$ená,
která nepracuje s p"edem dan!mi prvky, kdy se u'ivatel stává skute&n!m
spolutv$rcem.12

Woody Vasulka s The Maiden.

Náv%t#vníci Vasulkovy instalace v%ak mohou jen bezú&eln# putovat v jim
vymezeném prostoru, nará'ejí na nep"ístupnost t#chto stroj$ a jsou v jejich
prostoru ztraceni. Pouze St$l &. 3 nabízí jistou interaktivitu, je mo'né pou'ít
buben a volit mezi r$zn!mi programy rychlost &i sm#r p"ehrávání. „Je to
maximum, co m$'u svému publiku poskytnout,“ sd#luje Woody, „nejsem
z toho %(astn!, jeliko' oni se dostanou do sv!ch k"e&ovit!ch mod$, co' dílo
zni&í. To se ale zotaví a vrátí zpátky do svého vlastního cyklu.“13

Poslední ze Stol$, Table 6, ten s nejvíce antropomorfní strukturou, zvan!
Maiden (Panna), lze ovládat zvukem. Woody &asto p"i performancích spo-
lupracuje se Steinou, která na Maiden hraje s vyu'itím digitálních houslí,
upraven!ch s vyu'itímMIDI systému tak, 'e ka'dá ze strun ovládá ur&it! pa-
rametr instalace a doprovodného promítaného videa. To zobrazuje &lov#ka
recitujícího báse) novomexické básní"ky a spisovatelky Melody Sumner
Carnahanové. Základem elektro-pneumatické konstrukce Maiden – Ruth
Lopezová ji v &lánku pro New York Times nazvala „k"í'encem mezi ohrom-

12 | Manovich, Lev. Principy nov!ch
médií. Teorie v%dy. 2002, XI/XXIV, &. 2,
s. 55n. ISSN 1210–0250.

13 | Binary Lives (s. 8 | 1). Woody zde
také sd#luje, 'e své dílo nechce dát
napospas destruktivním instinkt$m
dal%ích lidí, i kdy' cítí, 'e cosi jako
odstran#ní autora z centrální pozice
„je ve vzduchu“.
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nou kudlankou a dinosau"í kostrou“14 – je nalezen! opera&ní st$l. Její struk-
tura je po stranách dopln#ná dv#ma v#jí"i. Na zvuky, a( ji' pocházející
z hudebního nástroje &i nap"íklad zp#v, recitaci nebo pískání (instalace
obsahuje mikrofon), reaguje zvlá%tním strojov!m vlniv!m tancem. Soukolí
The Brotherhood tvo"í poz$statky vále&n!ch stroj$ a je mo'né je chápat
jako protivále&nou kritiku; Maiden je zárove) poctou 'enám, které se sta-
raly o zchromlé vojáky. Zast"e%ující téma The Brotherhood je tedy obsa'ené
v názvu, jeliko' "e&i o „bratrství“ mohou slou'it jako zastírací kamuflá' pro
nutnost vést válku. Protivále&n! aspekt instalace obsahuje kritiku absurdní
touhy po válce za ka'dou cenu, maskované u%lechtil!mi cíly. Z vále&n!ch
stroj$ se stávají vykost#né konstrukce, jejich' sm#ry byly p"evrácené, za-
cyklené, zmatené, obrácené zp#t k sob#.15

14 | Lopez, Ruth. Art That’s Alive
With the Meanings Of Military Junk.
The New York Times. 26. 7. 1998.

15 | Excerpt from a discussion between
Woody Vasulka and David Dunn.
[Strojopis, nedatovan!]. [online].
Dostupn! z <http://vasulka.org/>.
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K digitální performanci

Steinino „ú&inkování“ v rámci instalace Maiden je pokra&ováním její série
performancí s houslemi, rozvíjené ji' od druhé p$lky 70. let v cyklu Violin
Power. Na n#j od roku 1992 navazuje dal%ím souborem performancí vyu-
'ívajících houslí digitálních. Steina nejprve housle zkusmo propojila s p"e-
hráva&em videokazet, u n#j' bylo mo'né ovládat rychlost p"ehrávání. Poté
si zakoupila „MIDI housle“1 a propojila je s p"ehráva&em videodisk$, &ím'
získala mo'nost detailn#j%í kontroly:

„Propojením t#chto nástroj$ s po&íta&em jsem získala okam'it! p"ístup
k jakémukoliv snímku videa na disku, stejn# jako p"ístup ke zrychlo-
vání/zpomalování a pohyb$m tam/ zp#t.“2

Autorem p$vodního softwaru byl ji' v!%e zmín#n! Russ Gritzo a dále jej vy-
víjel Bill Heckel. Poprvé si Steina 'ivou digitální „hru na video“ vyzkou%ela
v roce 1992 na festivalu Ars Electronica v Linci, p"i spole&né performanci
s n#meck!m um#lcem Michaelem Saupem Hyena Days (Dny hyeny). Jed-
nalo se o jeden z prvních pokus$ o digitální hraní na video. Michael Saup
hrál na kytaru a Steina na housle a spole&n# prost"ednictvím MIDI signál$
ovládali p"ehrávání obraz$ a po&íta&ové grafické znázorn#ní promítané na
plátna, stejn# jako zvukové parametry, nap"íklad hlasitost, rytmus a v!%ku.3

P#tistrunné digitální housle s MIDI v!stupem umo')ují anal!zu akustic-
k!ch v!stupních signál$ (v!%ka tón$, hlasitost atd.), které jsou p"evád#né na
MIDI impulzy, ovládající r$zné zvuk zpracovávající p"ístroje (samplery, pro-
cesory efekt$, mixovací desky). Z p#ti pou'ívan!ch videodisk$ m$'e volit
jednotlivé videosnímky a m#nit sm#r a rychlost jejich p"ehrávání. Zastavení
na strun# A a E volí z umíst#ní snímku na disku, struny D a G ovliv)ují
rychlost a sm#r, struna C "ídí v!b#r jednotliv!ch segment$; v jiném progra-
movacím schématu struna C rozhoduje o p"i"azení funkcí dal%ím strunám.

Do jiné roviny se Steinino 'ivé audiovizuální experimentování dostalo
v pr$b#hu jejího reziden&ního pobytu v amsterdamském centrum STEIM4

v druhé p$lce 90. let. Steina p$sobila ve STEIMu jako um#lecká spolu"e-
ditelka, spole&n# s Michelem Waisviszem, od n#ho' vze%el první impulz

1 | MIDI (Musical Instrument Digital
Interface) je protokol, kter! umo')uje
komunikaci a ovládání elektronick!ch
hudebních nástroj$ a dal%ích p"ístroj$
a jejich vzájemnou synchronizaci a v!-
m#nu dat.

2 | Citace z webov!ch stránek. Do-
stupná z <http://vasulka.org/Steina/
Steina_ViolinPower/ViolinPower.
html>. [cit. 21. 6. 2011].

3 | Tamté'.

4 | STEIM je centrum zab!vající se
v!zkumem a v!vojem nástroj$ pro per-
formance v elektronickém um#ní. Více
na <http://www.steim.org/steim/>.
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Steina Vasulka, Auckland, Nov& Zéland,
1998 nebo 99.pro vznik softwaru Image/ine. Steina poté na v!voji spolupracovala s in'e-

n!rem Tomem Demayerem. Sama tvrdí, 'e její role spo&ívala pouze v po-
skytování inspirací, návrh$ a dohledu nad v!vojem, ov%em bezesporu její
p"ístup i p"ede%lá tvorba ovlivnily v!sledek zásadním zp$sobem. Na otázku,
jak se v tomto p"ípad# li%il p"ístup programátora a um#lce, Tom Demayer
odpov#d#l:

„Programáto"i zjevn# p"em!%lejí v#t%inou z perspektivy technick!ch mo'-
ností, um#lci s p"ihlédnutím k um#leckému potenciálu. +asto to kon&í
tak, 'e um#lci musí programátory krotit – alespo) ti dob"í; ti dal%í cht#jí
víc a víc, myslí si, 'e jim to poskytne v#t%í svobodu vyjád"ení, a&koliv ve
skute&nosti je pak stále obtí'n#j%í tyto nástroje dob"e vyu'ít.“5

5 | Informace o v!voji softwaru
Image/ine &erpám z emailového rozho-
voru s Tomem Demayerem a Steinou
z jara 2009, kte"í v sou&asnosti pracují
na nové verzi softwaru, zvané ImX.
Steina se domnívá, 'e zatímco audio-
vizuální softwary, jako jsou Isadora,
MAX/MSP/Jitter &i pd, jsou vhodné
pro hudebníky, ImX budou pou'ívat
vizuální um#lci.
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Image/ine, vyvíjen! od roku 1997, byl první software fungující na b#'ném
po&íta&i, kter! umo'nil manipulaci s nezkomprimovan!m videem v reálném
&ase. Softwarov! nástroj, ur&en! pro reáln#&asové performance a instalace,
do jisté míry rozvíjí efekty, které umo')uje práce s "ádkovacím procesorem
Rutt/Etra, kter!m se Demayer inspiroval. Woody p"irovnal software také
ke slow-scan systému6, kter! vyvinul v 70. letech Glen Southworth, v!vo-
já" nástroj$ experimentující s r$zn!m zp$sobem vyu'ití pam#ti videa pro
zaznamenávání pr$b#hu d#je.

Záb"r z videa Bent Scans, 2002. Základní v!voj softwaru probíhal asi rok, dal%í rok &i dva docházelo k dal-
%ím úpravám, roz%i"ování a vylep%ování jeho funk&nosti. Zpo&átku jej bylo
mo'né pou'ít pouze p"i práci s obrazov!m materiálem v malém rozli%ení
(160! 120 pixel$ p"i 15 fps [snímk$ za vte"inu], pozd#ji 320! 240 pixel$
p"i 10 fps). Tom také postupn# p"epracoval grafické rozhraní. Z p$vodních
p#ti a' deseti se komunita u'ivatel$ v pr$b#hu pár let roz%í"ila na sto a'
dv# st# lidí.7 Kdy' Tom v roce 2000 STEIM opou%t#l, zájem o software
ji' upadal, také proto, 'e audiovizuálních softwar$ ur&en!ch pro um#lecké
experimentování u' existovalo více: n#které z nich, jako nap"íklad Isadora,
kterou napsal mediální um#lec a programátor Mark Coniglio, kter! byl ve
STEIMu na rezidenci v té dob#, kdy tam byla Steina, se p"ímo inspirovaly
Image/inem. Po pár letech se software p"ejmenoval na ImX a stal se free-
warem, co' pro software &asto znamená – jak tvrdí Steina – rozsudek smrti.
Steina s Image/inem pracuje nap"íklad v 'ivém interaktivním prost"edí
Bent Scans (Oh!bané snímky, 2002), vyu'ívajícím &ty"i po&íta&e a &tve"ici
obrazov!ch projekcí, p"edvád#jících reáln#&asové deformování video obraz$
ve „zborceném &ase“. Kamera zaznamenává aktivity náv%t#vník$ v prostoru
a v!sledkem je n#kolik variant "ádkov# zdeformovan!ch v!stup$. Pro práci
se softwarem jsou charakteristické pásovit# &i jakoby ve vlnách plynoucí
obrazy vznikající oh!báním a roztahováním jednotliv!ch obrazov!ch "ádk$,
a tedy zvlá%tní vizuální tvarování plynoucího &asu.8

V Santa Fe se Vasulkovi aktivn# zapojili do organizování um#leckého 'i-
vota komunity. Spole&n# se skladatelem elektronické hudby Davidem Dun-
nem a Jamesem Crutchfieldem, fyzikem zab!vajícím se mimo jiné teorií
chaosu, zalo'ili centrumThe Art and Science Laboratory (Laborato" um#ní
a v#dy)9, které m#lo propojovat um#lce s techniky a v#dci ze Santa Fe In-
stitute, zkoumat vztah mezi v#deck!mi a um#leck!mi metaforami a zp$sob,
jak!m technologie ovliv)uje koncept prostoru a vztahmezi t#lem a technolo-
gií. David Dunn, kter! se ve svém elektroakustickém díle zaobíral i mo'ností
aplikování teorie chaosu na hudební kompozici, shrnul aktivity centra takto:

6 | Slow-scan, pomalob#'n! systém, je
metoda p"enosu, která byla pou'ívaná
pro p"enos statické obrazové infor-
mace na krátk!ch vlnách na velkou
vzdálenost.

7 | N#jakou dobu existoval u'ivatelsk!
blog softwaru nazvan! LEV. Steina
uvádí, 'e se stal cílem útoku autora/ky
&i skupiny p$sobící pod jménem Neto-
chka Nezvanova.

8 | Více informací na <http://vasulka.
org/Steina/Steina_BentScans/
BentScans.html>. Online katalog
d#l zahrnujících slit scan proces, tedy
vy"ezávání pásk$ (slit) ze sekvence
snímk$ s vyu'itím r$zn!ch postup$,
vytvá"í Golan Levin. Viz <http://www.
flong.com/texts/lists/slit_scan/>.
[cit. 21. 6. 2011].

9 | Susanna Carlisleová uvádí název
Techne and Eros: Art and Science
Laboratory v &lánku pro &asopis NY
Arts. V sekci News from Santa Fe,
s. 84. In Vasulka Archive.
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Obraz ze Steininy instalace Imag(ine),
Currents at the Center for Contemporary
Arts, Santa Fe, 2002.

„Cílem je poskytnout tv$r&í prost"edí, kde je mo'né spat"it budoucí re-
definování b#'n!ch hranic mezi lidskou smyslovou zku%eností a tou stro-
jovou. Doufáme, 'e podpo"íme strategie pro zkoumání nového druhu
lidského percep&ního prost"edí a prostoru pro kreativní imaginaci.“10

V rámci &innosti centra byla v roce 1999 ve spolupráci se skladatelemMorto-
nem Subotnikem a hlasovou performerkou Joan La Barbarou uspo"ádána
%estit!denní série dílen Techne and Eros: Human Space and the Machine
(Techne a eros: lidsk! prostor a stroj), jí' se zú&astnili um#lci a v#dci z celého
sv#ta. Woody zde pronesl shrnující p"edná%ku o nástrojích, které p"edchá-
zely experiment$m videoum#lc$: od po&átk$ 3D animace s vyu'itím pro-
gramu Animac Lee Harrisona, p"es Paikovo naru%ování obrazu magnety,
„vskutku etick! zp$sob videosyntézy“ Stephena Becka, práci s audiosyntezá-
toremDonaBuchly a' k nástroj$mGeorgeBrowna a obrazovému procesoru
Vasulkov!ch.11 Na konci diskusí o historii digitálních médií Woody prohlá-
sil, 'e stroje se staly zdroji poezie díky tomu, jak!m zp$sobem dospívají
k poznání mysli.12

10 | Tamté'.

11 | Z p"edná%ky se zachoval video-
záznam ozna&en! Techne/Eros. In
Vasulka Archive.

12 | Armitage, Diane. Techne and
Eros: Human Space and The Machine.
THE magazine. Zá"í 1999, s. 49.
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Woody a Steina Vasulka (a neznám&)
p!ed domem v Santa Fe.

Steina hovo"ila o vztahu um#ní a v#dy ve v!%e zmín#ném rozhovoru s jis-
t!mDanem D.13 Uvedla, 'e radikální um#lci ne&tou um#lecké, n!br' daleko
více v#decké &asopisy. Zmínila vzájemnou p"ita'livost mezi um#lci a jednot-
livci ze santafeského institutu: podle ní p"itom ne%lo p"ímo o spolupráci,
n!br' spí% o volnou v!m#nu idejí. Um#ní m$'e pomoci v#dc$m dívat se na
sv#t odli%n# a poodkr!t klapky na o&ích v#deck!ch disciplín, nebo( zatímco
v#dci musí své dílo vpasovat do souboru v#deck!ch teorií, pro um#lce je
typick! ur&it! kritick! stav mysli. Jejich cílem pr! bylo dovést centrum dál,
k práci „vskutku nap"í& disciplínami“. Nakonec si posteskla, 'e um#ní se
stalo okrajovou aktivitou, vylou&enou z v#t%iny %kolních osnov, která není
v tr'n# "ízené spole&nosti pova'ovaná za nezbytnou:

„Také um#lci jsou nyní velmi ti%%í. Tak'e ke vzájemnému rozhovoru ne-
p"icházíme z rovnom#rné platformy. Je to tragédie.“14

V posledních letech se Vasulkovi ú&astní aktivit ji' zmín#ného centra Santa
Fe Complex, kde rozvíjejí interdisciplinární spolupráci nap"í& um#ním, v#-
dou a technologií. Zab!vá se zejména v#dou o komplexit#, a to v oblasti

13 | Confidential (s. 56 | 1).

14 | Tamté'.
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vzd#lávání i praktické aplikace v oblastech, jako je problematika po'ár$,
ve"ejné zdraví, modely evakuace &i farmaceutick! v!zkum a v!voj. Konají se
zde také hudební a videoperformance &i diskuse.15

15 | V &ervenci roku 2009 se zde
nap"íklad promítalo Steinino nové dílo
Projected Light (Promítané sv#tlo).
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Woodyho herci: k 'iv&m stroj$m

Instalace The Brotherhood vyu'ívá autonomního samohybného systému se-
stávajícího ze souboru program$, tzv. „ACTOR$“: zatímco ka'd! jednotliv!
mechanismus zp#tné vazby je diskrétní a p"edvídateln!, jejich mno'ina pro-
vádí jist! druh „organické“ &innosti, komplexní a chaotické chování. Odtud
pramení jeho ozna&ování instalace za 'ivoucí organismus &i biologick! ana-
log. Programátor Russ Gritzo p$vodn# nazval první programovací systém
The Brotherhood „Intercom“. Jeliko' Woody v následujících diskusích ne-
ustále hovo"il o „protagonistech“, kte"í by m#li instalaci ovládat, pro dal%í
z naprogramovan!ch systém$ zvolil Gritzo ozna&ení ACTOR, herec:

„Ú&elem architektury ACTOR je vznikmédia, v n#m' bude software hrát,
podobn# jako postava v divadelní h"e, jedinou p"edvídatelnou úlohu.“1

Základem byla p"edstava ur&itého protagonisty neboli kur!ra, kter! by do
ve%kerého souboru &inností v%ech stroj$ vná%el ur&ité zprávy. Na základ#
této p$vodní ideje navrhl Gritzo systém ACTOR$. Jejich úkolem je doru-
&it informaci a poté, co tak provedou, „umírají“. Woody dodal, 'e „n#kte"í
neum"eli a za&ali plnit sí(, tak'e ka'd!ch pár dní jsme je museli zabít...“2

Pro ka'dou sou&ást instalace byla vynalezena ur&itá forma cyklického fungo-
vání. Po&áte&ním stavem je ne&innost, a' v okam'iku n#jaké aktivity dojde
k aktivaci jednoho z ACTOR$, kter! pro danou akci najde správné místo
v systému. Ka'd! ACTOR obsahuje konkrétní naprogramované instrukce
(scéná"), které jsou vysílané ovládacím prvk$m (p"ehráva& videodisk$, pne-
umatické válce a dal%í). Ty pak p"edávají podn#ty dal%ímu ACTORu &i jejich
sérii a práv# tato „komunikace“ mezi ACTORy zp$sobuje, 'e instalace fun-
guje do zna&né míry nep"edvídateln#.3

Woody tvrdí, 'e instalace vytvo"il pro vlastní „laboratorní“ pou'ití jako
prost"edek ke zkoumání dramatického prostoru. Sna'il se odhalit „kódovací
strukturu ve 3D prostoru“ v jisté divadelní situaci.4 P"i jejím konstruování
byl stanoven princip, 'e v%echny nástroje budou interaktivní, a( ji' ve sfé"e
„fungování“ náv%t#vník$ a/nebo stroje. Druhá rovina spo&ívala v tom, nalézt
ve%keré základní modality v rámci systému. Instalace jsou zám#rn# „hrubé“,
v tradici konstruktivismu nechávají ve%keré své strojové aspekty odkryté.

1 | Russ Gritzo sv$j systém popisuje
v katalogovém textu The Evolution of
the Soul in the Machine. The Brother-
hood (s. 161 | 3), op. cit., s. 113.

2 | Rozhovor autorky s Woodym
Vasulkou. Dolanová, Lenka (s. 49 | 5).

3 | The Brotherhood (s. 161 | 3).

4 | Baig-Clifford, Yasmeen
(s. 156 | 16), op. cit., s. 88. Woody také
uvádí, 'e cht#l nalézt spisovatele, kte"í
by byli schopni experimentálního p"í-
stupu k nové strojové poezii a mohli
by spolupracovat na v!sledné strojové
divadelní performanci.
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Celkov& pohled na instalaci
The Brotherhood.

Woody nicmén# tvrdí, 'e pro odhalení „kód$ instalace“ je nutné sestou-
pit a' do jisté roviny intimity, kde lze za pomoci instinktu pochopit sku-
te&nou úlohu a v!znam t#chto objekt$. Poznání p"ichází spí% podv#dom#,
tak'e i kdy' v#t%ina náv%t#vník$ není schopná dekódovat v%echny roviny
v díle obsa'ené, je mo'né k jejich pochopení dosp#t intuitivn#.5 Zde se ji'
(s p"ihlédnutím k nepopiratelné ironii Woodyho interpretací vlastních d#l)
dostáváme tém#" do oblasti magie. Tradice alchymistick!ch a magick!ch
vynález$ byla ov%em inspirací pro mnoho tv$rc$ z oblasti um#ní nov!ch
médií.6 Instalace jsou ur&ené pro voyeury, tedy ty, kdo stojí vn# a instalaci
a její náv%t#vníky sledují z jistého odstupu. Nejv#t%ím voyeurem je pak jejich
tv$rce, kter! své instalace konstruuje proto, 'e se chce dozv#d#t, jak mohou
fungovat jako sou&ást kontinuální 'ivotní laborato"e, chce zjistit, jakou zku-
%enost z nich m$'e extrahovat.7 Prost"edí-laborato" obsahuje stroje v inter-
akci s lidmi a konstruktéra samotného coby jeho sou&ást a herce vlastního
divadla. Sám sebe p"itom zárove) situuje do zvlá%tního teritoria pozorova-
tele-komentátora, interpreta a p"ekladatele z jednoho kódu do druhého:

„To je, co jsem v'dy cht#l, mít pro sebe ur&ité teritorium, které nemusím
moc sdílet. Je to pravd#podobn# jist! druh arogance, to musím p"iznat.“8

5 | Rozhovor autorky s Woodym
Vasulkou. Dolanová, Lenka (s. 49 | 5).

6 | O um#ní kódu ve vztahu k magii
pojednává nap"íklad kniha Floriana
Cramera Words Made Flesh: Code,
Culture, Imagination. Piet Zwart In-
stitute, 2005. ISBN N/a. Zde jsou
magické praktiky zmín#ny jako histo-
rick! p"edpoklad sou&asné softwarové
kultury a elektronick!ch um#ní. Kniha
je ke sta'ení na <www.netzliteratur.
net/cramer/wordsmadefleshpdf.pdf>.

7 | Dolanová, Lenka (s. 49 | 5).

8 | Tamté'.
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Inspirací The Brotherhood bylo mimo jiné dílo ruského re'iséra, herce a pe-
dagoga V.E.Mejercholda, jeho' divadelní biomechanika vychází z my%lenky
globálního divadelního systému zahrnujícího ve%keré interakce probíhající
v okolním prost"edí. Woody na ní oce)oval snahu opustit psychologii a ob-
novit „základní elementy“ dramatické akce. Mejerchold &iní hlavním me-
chanismem divadelního vyjád"ení herce, kter! by m#l pozorovatele stav#t
do pozice ozvu&né desky reagující na ka'dou z probíhajících akcí. Biome-
chanika vy'aduje, aby se herec p"iblí'il stroji hrajícímu na jevi%ti-továrn#.9

Cílem herce je mechanizace pohybového ústrojí vlastního organismu, p"i-
&em' by m#l b!t schopen svou vlastní hereckou aktivitu zárove) pozorovat
a reflektovat:

„V herci je organizátor a organizovan! (to znamená um#lec a materiál).
Definicí herce bude vzorec X = A1 + A2, kde X = herec, A1 konstruktér,
kter! vym!%lí a dává p"íkaz k realizaci zám#ru, A2 t#lo herce, vykonavatel
p"íkazu konstruktéra A1.“10

Potenciální dal%í rozvoj instalace by m#l probíhat v dramatickém prostoru,
v n#m' by docházelo ke konfrontaci lidí a stroj$, v návaznosti na experimen-
tátory z po&átku minulého století a jejich úsilí depsychologizovat divadlo.
Toto úsilí by propojilo spisovatele, hudebníky a konstruktéry robotick!ch
instalací. .iví herci by se v%ak museli p"iblí'it stroji, stát se kyborgy, schop-
n!mi se strojem komunikovat na pat"i&né úrovni.

Technologie a v#da jsou pro um#lce p"irozen!m zdrojem inspirace a „po-
etického materiálu“. V úvodní citaci této práce mluví Woody, z"ejm# op#t
s jistou dávkou ironie, o démonech osídlujících stroje, kte"í se chovají stále
víc a víc jako lidé a jsou stále démoni&t#j%ími a bohat#j%ími zdroji imagi-
nace. Mo'ná m$'eme p"ipomenout my%lenku Pandemonia „otce strojové
percepce“ Olivera Gordona Selfridge, kterou cituje ve své knize filozof Da-
niel C.Dennett. Ten popisuje v#domí jako'to virtuální stroj a kritizuje kar-
teziánskou p"edstavu „jevi%t#“ v mozku, ur&itého centrálního místa, kde „se
to v%echno spojuje“.11 Jako alternativu navrhuje práv#model vícenásobn!ch
koncept$ (multiple drafts): mozek zpracovává informace paraleln#, r$zné
narativní drafty existují v libovolném bod# a &ase, v r$zn!ch stadiích zpra-
cování. V mozku tedy není karteziánské divadlo ani centrální zpracovací
jednotka (Central Processing Unit), kde by byly vykonávané ve%keré p"í-
kazy, ani n#jak! divák. Podobn# jako v Pandemoniu, „prvním propojovacím
programu“, zápasí paraleln# o nadvládu vícero „démon$“:

9 | Mejerchold p"i vytvá"ení scénografií
sv!ch instalací &asto spolupracoval
s konstruktivisty.

10 | Mejerchold, V.E. Rekon&trukcia
divadla. Tatran, 1978, s. 245.

11 | Dennet, Daniel C. Consci-
ousness Explained. Back Bay Books,
1992. ISBN-10 9780316180665,
ISBN-13 978–0316180665.
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Schéma stolu %. 6 – The Maiden.

„V jeho systému bylomno'ství nap$l nezávisl!ch démon$, a kdy' se objevil
problém, v%ichni vlastn# vysko&ili nahoru a dol$ a prohlásili: „Já! Já! Já!
Já to ud#lám! Já to umím ud#lat!“ Pak do%lo ke krátké hádce a jeden
z nich vyhrál a pustil se do problému. Pokud mu to ne%lo, pak se ho
chopili dal%í démoni.“12

Neexistuje 'ádn! jedin! a definitivní „proud v#domí“, proto'e neexistuje
'ádné centrální velitelství: místo toho je zde vícero kanál$, v nich' se spe-
cializované okruhy, v paralelních pandemoniích, sna'í provád#t r$zné v#ci
a vytvá"ejí p"itom vícenásobné koncepty.13

Metafora démona ve stroji tedy m$'e odkazovat k dialogu tv$rce se se-
bou sam!m. Dot!ká se v%ak také strachu, 'e se technologie vymkne kontrole,
stane se p"íli% komplexní a neovladatelnou. O tom, kolik ze 'ivota vlo'íme
do technologick!ch struktur, se nyní rozhoduje v oblasti biotechnologického
v!zkumu.14 Zatímco tuto práci uvád#la citace o tom, 'e stroje nás pot"ebují
k 'ivotu, vznikají zárove) pochyby, zdali nás stroje budou pot"ebovat i na-
dále, &i nikoliv:

12 | Tamté'.

13 | Tamté', s. 253–4.

14 | Nap"íklad Martyn Amos v knize
Genesis Machines z roku 2006
(&esky: Amos, Martyn. Na úsvitu
'iv(ch stroj#. Mladá Fronta, 2007.
ISBN 978–80–204–1674–2) vysv#tluje:
„Jádrem experimentálních po&íta&$
je DNA, kód 'ivota. .ivé bu)ky jsou
vpravovány do k"emíkov!ch nanotru-
bek a tvo"í tak hybridní stroje. Ru-
tinn# se s nimi manipuluje, &ím' získá-
vají úpln# nové schopnosti. Mozkové
bu)ky jsou pou'ívány ke stavb# skute&-
n!ch, vlhk(ch neuronov!ch sítí.“
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Záb"r do prost!edí The Brotherhood.

„Vlastn# jsem docela zmaten! z role, kterou technologie hraje. Proto'e
v dlouhodobé perspektiv# m$'u vid#t, 'e technologie bude velice kom-
plexní a velice podn#tná. Jestli nás bude pot"ebovat, to nevím.“15

Mechanik Woody Vasulka neopou%tí dílnu a nevstupuje do laborato"e, z$-
stává v suchu hardwaru a softwaru, a tudí' mimo oblast biologie a vlhk!
wetware.16 Jeho antropomorfizace stroje je v n#&em velmi melancholická,
proto'e vyjevuje jistou hranici mechanického, robotiky, hardwarov!ch a soft-
warov!ch kód$. Budoucí „'ivé stroje“, vznikající s vyu'itím genetického
kódu, mají v Divadle hybridních automat# vzne%eného p"edch$dce, jeho'
biologick!m osudem m$'e b!t v%ak pouze zreziv#ní.17 Jeho kulturní osud –
jeho' p$du Vasulkovi kyp"í svou archiva&ní &inností, která do zna&né míry
utvá"ela a inspirovala psaní této práce – bude záviset na následujících gene-
racích v!zkumník$.

15 | Binary Lives (s. 8 | 1).

16 | Termín, dopl)ující pojmy hard-
ware a software, odkazuje k centrál-
nímu nervovému systému a lidské
mysli a k procesu vzniku v#domí.

17 | Um#lec Robert Smithson se
zab!val vztahem p"írodního a tech-
nického, geologie a lidmi vytvo"en!ch
(ná)stroj$, k jejich' osudu pozname-
nal: „Nástroje technologie se p"i svém
ponoru do p$vodního stavu stávají
sou&ástí geologie zem#. Stroje se jako
dinosau"i musejí obrátit v prach anebo
zreznout.“ Ze studie A Sedimentation
of the Mind: Earth Projects (1968).
In Flam, Jack (ed.). Robert Smithson:
The Collected Writings. University of
California Press, 1996, s. 100n.
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