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Syntezátory: po!átky vztahu
obrazu a zvuku

Steina a Eric Siegel, 70. léta.

Nástroje pro zpracování videa byly úzce sp!ízn"né s hudebními syntezátory,
které slou#ily jako inspirace a podnítily v$voj k reáln"%asové estetice a zp&-
sobu vytvá!ení podobnému h!e (na hudební nástroj). Tradici konstruování
audiovizuálních nástroj& lze sledovat hluboko do historie: v osmnáctém sto-
letí vyvrcholila !ada pokus& o propojení barvy a zvuku v díle jezuitského
matematika Louise-Bertranda Castela (1699–1757), kter$ kolem roku 1742
navrhl konstrukci sv"teln$ch varhan („clavecin oculaire“). Tento nov$ hu-
dební nástroj m"l simultánn" poskytnout „správnou“ barvu pro ka#dou za-
hranou notu (B tmav" fialová, F oran#ová atd.) díky propojení barevn$ch
sklen"n$ch v$plní, umíst"n$ch nad varhanní sk!íní, s pohybem kláves. Pro-
pojování obrazu a zvuku má samoz!ejm" dlouhou tradici a „vizuální hudba“
je neodmysliteln" spojená s postupy filmové avantgardy po%átku minulého
století, kdy filmoví tv&rci, n"kdy ve spolupráci s hudebníky, experimentovali
s v'emo#n$mi variantami provázanosti mezi obrazem a zvukem.1 V %esko-
slovenském prost!edí je zajímavé zmínit barevná piana pr&kopníka elektro-
nického um"ní Zde(ka Pe'ánka, vznikající ve 20. letech minulého století
(a %áste%n" navazující na Castelovu barevnou hudbu) anebo nap!íklad dílo
ze Slovenska pocházejícíhoMilanaGrygara, kter$ na konci 'edesát$ch let vy-
tvá!el akustické kresby a partitury s vyu#itím nalezen$ch mechanick$ch hra-
%ek. Zatímco s Pe'ánkem spojujeWoodyho konstruování vlastních nástroj&
pro hru se vzájemn$m vztahem zvuku a obrazu (sv"tla), u Grygara oce(oval
zd&razn"ní (!ízené) nahodilosti vzniku partitury, vztah mezi !ádem a cha-
osem a zp"tnovazebn$ p!ístup k tvorb", kdy je vznikající dílo podrobováno
pozorování a okam#it" ovliv(ováno p!icházející inspirací.2 V oblasti elek-
tronick$ch médií se ov'em audiovizuální interaktivita dostává do zcela jiné
roviny díky mo#nosti p!ímého ovlivn"ní zvukové slo#ky obrazovou a naopak.
Tvorba pohybliv$ch obraz& se tak p!iblí#ila princip&m hudební tvorby.

„Syntezátorové video“3 vzniká od konce 60. let minulého století v t"sném
sepjetí s hudební avantgardou. Nejednalo se o samostatn$ #ánr, kter$ by
vyvinul vlastní rozpoznatelné kompozi%ní principy %i autonomní poetickou
formu, n$br# o úsilí skupiny sp!ízn"n$ch tv&rc& zab$vajících se vztahem
obrazu a zvuku. V"t'ina z t"ch, kte!í vyvíjeli a pou#ívali videosyntezátory,
se zab$vala zárove( zvukovou tvorbou. Pro Vasulkovy bylo toto rozhraní

1 | O vizuální hudb" je bohatá lite-
ratura dostupná nap!íklad na strán-
kách Centra pro vizuální hudbu <http:
//www.centerforvisualmusic.org/>.

2 | O Pe'ánkovi nap!. Zemánek,
Ji!í. Zden!k Pe"ánek 1896–1965.
Katalog Národní galerie v Praze,
1996–1997. ISBN 8070351233,
9788070351239. O Grygarovi viz Gry-
gar, Milan. Obraz a zvuk / Image
and Sound. Gallery. Gema Art, 1999.
ISBN 80–86010–19–8, 80–86010–24–7.

3 | Johanna Branson Gillová pí'e,
#e se termín pou#íval v protikladu
k termínu „konceptuální video“. Gill,
Johanna Branson (s. 35 | 15), op. cit.,
s. 67.
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p!irozené také díky Steinin" hudebnímu vzd"lání a i Woody m"l ostatn"
zku'enosti s hudbou ji# p!ed p!íchodem do Spojen$ch stát&. Pokusy s osci-
loskopem, nástrojem zviditel(ujícím signálové nap"tí, a s audiosyntezátory
odhalily fakt, #e elektronick$ signál m&#e získat p!ímou vizuální analogii
v podob" k!ivky (wave shape), co# zásadn" ovlivnilo strukturální p!ístup k vi-
deo obrazu. Vasulkovi zpo%átku pou#ívali dvoustop$magnetofon, s ním# bylo
mo#né zkou'et zm"ny rychlosti, a stejné postupy za%ali okam#it" uplat(ovat
také ve videu.4 Experimentovali nap!íklad s jednoduch$m zavedením audio
signálu do vstupu monitoru, %ím# díky interferenci docházelo ke generování
vizuálních tvar&. V$sledn$ obraz bylo nutné z monitoru zaznamenat dal'í
kamerou, jeliko# %ist$ signál postrádal synchronizaci.Woodyho i Steinu spo-
jitost zvuku a obrazu fascinovala od po%átku a brzy dosp"li k p!esv"d%ení,
#e zvukovou od obrazové slo#ky nelze odd"lovat.

Videosyntezátory za%aly vznikat od konce 60. let ve spolupráci um"lc&
s in#en$ry. Jak vysv"tluje John Minkowsky, videosyntezátor je „v'eobecn$
termín pro systém elektronick$ch modul&, které generují a/nebo m"ní vi-
deo zobrazení v reálném %ase“.5 Podle pou#ití lze rozli'it n"kolik druh&
syntezátor&, základní d"lení je na „obrazové procesory“, které zpracovávají
v$stup z kamery nebo vyu#ívají p!edem nahran$ch obraz& a m"ní parame-
try signálu (p!íkladem je typ, kter$ vytvo!il videoum"lec Nam June Paik
s in#en$rem Shuya Abem) a obvykle obsahují také funkci kolorizéru, klí%o-
va%e, mixéru, sekvencéru, a na „p!ímé videosyntezátory“ (nap!. Direct Vi-
deo Synthesizer Stephena Becka), pracující bez pou#ití kamerového vstupu
a vytvá!ející (barevn$) video signál pouze prost!ednictvím elektronick$ch
generátor&. Lucinda Furlongová rozli'uje t!i základní typy nástroj& zpraco-
vání videa: a) nástroje ovliv(ující !ádkování videa (manipulující s rastrem);
b) kolorizéry a mixéry (ovliv(ující p!icházející signál); c) syntezátory, které
generují signál vnit!n".6

V$voj prvních videosyntezátor& byl inspirován syntezátory zvuku, s ni-
mi# !ada videoum"lc& pracovala – Vasulkovi vlastnili b"#n$ typ VCS3 zvan$
Putney –, a zkoumání vztahu zvuku a obrazu tak bylo zako!en"né v povaze
technologie.7 Poté, co Vasulkovi zjistili, #e „um"leck$mi materiály“ jejich
díla jsou ve skute%nosti video a audio signály, nap"tí a frekvence, práci s vi-
deem bylo mo#né vnímat jako pokra%ování práce se zvukem.8 A%koliv není
zvuk nikdy zcela odvozen z obrazu nebo obraz ze zvuku, signál generující
obraz se %asto stává prost!edkem generování %i ovládání zvuku a naopak.
Vasulkovi od po%átku trvali na tom, aby jejich dílo bylo interaktivní, vytvá-
!ené v reálném %ase v pr&b"hu pozorování chování média, a v mnoha z jejich

4 | Vasulka, Steina. Reflections. In
Steina e Woody Vasulka. Video, Media
e Nuove Immagini Nell’Arte Contem-
poranea. Edizioni Fahrenheit 451,
1995, s. 98.

5 | Minkowsky, John (s. 36 | 1).

6 | Furlong, Lucinda (s. 38 | 7).

7 | P!ístroj VCS3 (The Putney), kter$
vyvinuli Peter Zinovie), Tristam Cary
a Dave Cockerell z Electronic Music
Studios of America (Amherst, Massa-
chusetts) roku 1968, byl také naz$ván
„studio ovládané elektrick$m nap"tím“
(voltage-controlled studio). Jednalo
se o analogov$, duofonick$ syntezá-
tor, kter$ mohl ovládat audio signály
a jejich vzájemn$ vztah. Integrované
oscilátory zp&sobovaly opakované
kolísání nap"tí a modulaci zvuk&.

8 | Minkowsky, John (s. 36 | 1).
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d"l z raného období vzniká obraz jako „vedlej'í produkt“ zvuku a naopak.
Sna#ili se p!edvést, #e elektronick$ obraz a zvuk mají stejnou povahu a li'í
se pouze zp&sobem organizace (hlavní odli'nost spo%ívá ve frekven%ním roz-
sahu, zatímco v p!ípad" videa je nutné pracovat v úzce vymezené synchro-
nizované 'kále frekvencí, zvuk je daleko variabiln"j'í) a #ivá audiovizuální
performance se stala um"leckou formou doby. *asto docházelo k „#ivému“
p!edvád"ní videa, které vznikalo p!ímo na míst", doprovázené zvukovou
improvizací %i vytvá!ené p!ímo ze zvuk& s vyu#itím mo#nosti paralelního
generování obrazové a zvukové slo#ky:

Elektronick" videosyntezátor (E. V. S.)
Erica Siegela, 1970.

„Jedním z hlavních bod&, kter$ se vyno!uje s na'ím d&razem na elektro-
nické zpracování obraz& a procesuáln" zam"!ené videoexperimenty, je
fakt, #e se jedná o formu videa, která m&#e b$t p!edvád"na (performed).
My ve skute%nosti v mnoha p!ípadech pásky hrajeme, místo abychom je
pouze promítali.“9

Jedním z prvních ran$ch inspirátor& Vasulkov$ch, a pozd"ji také spolu-
pracovník&, byl Eric Siegel, technomaniak narozen$ roku 1944 v Brook-
lynu, kter$ v patnácti letech podomácku sestavil televizní systém uzav!e-
ného okruhu s pou#itím odpadního materiálu a o rok pozd"ji systém Color
Through Black-and-White TV (Barva prost!ednictvím %ernobílé televize).
Oba vynálezy získaly ceny na newyorském Science Fair.10 Jako um"lec se
uvedl na v$'e zmín"né v$stav" televizního um"ní v galerii Howarda Wise
v kv"tnu roku 1969, kde krom" svého videosyntezátoru (Video Color Syn-
thesizer) vystavil také dílo na n"m vytvo!ené, nazvané Psychedelevision in
Color (Psychedelevize v barv").11 To, co bylo p&vodn" naz$vané „generátor
video efekt&“ %i „magická sk!í(ka“, za%alo b$t známé pod názvem Elektro-
nick$ videosyntezátor (E.V. S.): prototyp vytvo!il Siegel roku 1970 v San
Francisku. Siegel&v syntezátor zpracovával zprvu pouze %ernobíl$ obraz,
ov'em Howard Wise, kter$ si pro v$stavu p!ál barevnou verzi, mu dal pe-
níze na vytvo!ení systému, kter$ by %ernobílému video signálu dodal barvu.
Siegel vyu#il fázov$ modulátor m"!ící nap"tí p!icházejícího %ernobílého sig-
nálu a p!evád"jící hodnoty 'edi ve zm"ny odstínu. Poznámka Genea Young-
blooda sv"d%í o tom, #e dílo vyvolalo velkou pozornost:

„Synestetická videopáskaPsychedelevize v barv!, kterou Siegel vytvo!il na
vlastním, podomácku sestrojeném vybavení, byla nejmén" tak tv&r%í jako
díla znám"j'ích um"lc& p!edstaven$ch na této v$stav", a podle n"kter$ch
kritik& se jednalo o dílo, které z celé p!ehlídky vynikalo.“

9 | Shridhar Bapat v rozhovoru s J.Yal-
kutem. Viz Yalkut, John (s. 39 | 8).

10 | Electronic Zen: The Alternative Vi-
deo Generation: Jud Yalkut Interviews
Eric Siegel: Television is The Last
Communication Link We Have To
Change This Country. 1970. [online].
Dostupné z <http://vasulka.org/>.

11 | Tamté#. Siegel vystavil pouze %ást
Einstein z p&vodního díla Psychedele-
vision (obsahovalo také %ásti Beatles,
Tomorrow Never Knows a Symphony
of the Planets), vycházející z podo-
bizny Einsteina podrobované r&zn$m
deformacím. Dílo bylo v roce 1973 pro-
mítnuto v The Kitchen v lep'í kvalit",
upravené pomocí nového kolorizéru.
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Dále pokra%uje popisem „nepopsatelného“:

„Siegelovy formy jsou doslova nepopsatelné: ohromné vlny kroutících
se mrak& p!elétají pod a nad rámec v neklidném b"sn"ní, p!ipomínají-
cím Stargate Corridor z 2001. Náhle jsou formy bilateráln" symetrické,
s tvary a barvami divoce proudícími ze st!edu obrazovky.“

Sám Siegel své dílo lakonicky popisuje jazykem charakteristick$m pro psy-
chedelickou video mluvu té doby:

„Psychedelevize je m$m pokusem o videovou expanzi mysli.“12

Siegel&v nástroj byl opravdu jedním z prvních videosyntezátor&, i kdy# ve
stejnou dobu vytvá!el ten sv&j také Stephen Beck. Umo#(oval vytvá!ení
r&zn$ch speciálních efekt& a manipulaci se vzájemn$m vztahem signál&
a byl ovládán pomocí klávesnice, pedál&, knoflík& a spína%&. Siegel zd&raznil
zejména intenzitu barev („ty barvy jsou nejintenzivn"j'ími barvami, které se
kdy na T*V* monitoru vyskytly“) a #iv$ aspekt nástroje, kter$ je díky tomu
vyu#iteln$ pro audiovizuální performance.13 P!edstava vytvo!it nástroj pro
zpracování videa v tradici hudebních nástroj& se objevuje ji# v po%áte%ní
fázi:

„Práv" se p!ipravuji na návrh videosyntezátoru, kter$ mi umo#ní d"lat
#ivé video – jako v t"ch star$ch dobách, kdy se konal koncert s klavírem,
te+ bude koncert s videosyntezátorem. (...) V budoucnosti budou lidé,
kte!í se na n"j nau%í velice dob!e hrát jako na kter$koliv nástroj a také
jeho prost!ednictvím mluvit.“

Do prezenta%ního prohlá'ení potom Siegel vlo#il doporu%ení:

„Lze jej také pou#ít pro sezení s videopáskou doprovázená hudbou k vytvo-
!ení mytick$ch trip&. Signály z kamery lze kombinovat s abstrakcemi.“14

Krom" toho, #e se jednalo o analogii hudebního nástroje pro vizuální pro-
st!edí, vnímal Siegel E.V. S. jako nástroj schopn$ navodit zm"nu stavu v"-
domí, nap!íklad ovlivn"ním rychlosti mihotání. V"!il, #e nové nástroje mo-
hou podnítit vznik nové v"dy o obrazech. Zab$val se také experimentováním
s biologickou zp"tnou vazbou a jeho nástroj m"l umo#nit sledování neuro-
logick$ch reakcí na vzorce, které sami aktivujeme. V rozhovoru s Woodym

12 | Dále Siegel lakonicky pokra-
%uje v popisu: „Abstraktní formy,
v"t'inou geometrické, lze vytvo!it
libovoln" v barv" na televizní obra-
zovce bez pou#ití kamery.“ V'echny
t!i citace z knihy Expanded Cinema.
Youngblood, Gene (s. 86 | 11), op. cit.,
s. 314–316.

13 | Z manifestu pro Howard Wise
Gallery, 10. 2. 1971. [online]. Dostupné
z <http://vasulka.org/>.

14 | Tamté#.
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Vasulkou a Davidem Dunnem roku 1992 Siegel zmínil, #e se sna#il vytvo!it
p!ístroj, kter$ by umo#nil vytvá!et efekty podobné vnímání ve zm"n"ném
stavu v"domí, jako analogick$ nástroj zku'enosti s psychedeliky, kter$ mohl
ovliv(ovat vznikající obraz a zám"rn" vyvolávat nejr&zn"j'í chyby. M"l se
stát prost!edkem odli'ného zp&sobu komunikace probíhající „na estetické
abstraktní rovin"“, poskytující cosi jako „DNA kód um"lce, hovo!ícího ke
sv"tu“.15

Dal'ím p!ístrojem, kter$ Siegel vytvo!il, byl duální kolorizér, nástroj p!i-
!azující %ernobíl$m obraz&m „um"lou“ elektronickou barvu podle rozdíl&
ve stupnici 'edé. Také kolorizér& v té dob" vzniklo ve Státech n"kolik záro-
ve(. U#ivatel si m&#e jejich prost!ednictvím v reálném %ase volit barvy se
specifickou intenzitou a oblasti, do nich# je umís,uje. Vasulkovi byli jedni
z mnoha, kte!í Siegel&v kolorizér pou#ívali jako sou%ást vybavení pro mani-
pulaci s video obrazem, a Siegel pomohl Woodymu sestavit vlastní kolori-
zér.16 A%koliv Vasulkovi v"t'inou pou#ívali kolorizér docela umírn"n", díla
Decay #1 (Úpadek, 1970),Black Sunrise (*ern$ západ slunce, 1971),Distant
Activities (Vzdálené aktivity, 1972) %i Home (Domov, 1973) obsahují typicky
#ivé a syté syntetické barvy. Siegel sv&j kolorizér dále vylep'oval a p!idá-
val dal'í obvody zlep'ující ovládání.17 Siegel, jeden z „nov$ch Ameri%an&“,
jak Woody naz$val první tv&rce nástroj& a um"lce, kte!í p!irozen" chápali
syntézu zvuku a obrazu, je také autorem video cestopis& z Indie. Kdy# mu
Woody kladl otázku, zda se cítí b$t um"lcem, odpov"d"l celkem v duchu
doby, #e se pova#uje spí' za vynálezce z rodiny Nikoly Tesly:

„Howard Wise m" cht"l ozna%kovat za um"lce a já jsem byl, jak ví',
mlad$ a vzpurn$ a nevid"l jsem v ozna%ení za um"lce #ádnou v$hodu.
Sna#il jsem se !íct alespo( Howardovi Wiseovi, #e mé dílo je víc jako
dílo Nikoly Tesly nebo n"jakého experimentátora, kter$ se nezab$vá jen
um"ním.“18

15 | Vasulka, Woody; Schier, Je)rey
(s. 57 | 7), op. cit., s. 166n.

16 | Furlong, Lucinda (s. 38 | 7).

17 | V roce 1975 vytvo!il Siegel Video
Systems Processing Chrominence
Synthesizer, distribuovan$ firmou
Siegel-Ferraro Electronics, v jeho#
propaga%ních materiálech zd&raz(uje
mimo jiné „barvy s ostr$mi okraji
bez mazání %i vytékání“. Jeliko# mu
navrhování a v$roba nástroj& zabírá
stále více %asu, roku 1978 se p!estává
zab$vat tvorbou videa a soust!edí se na
v$voj dal'ích nástroj&.

18 | Electronic Zen (s. 99 | 10).
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Evoluce nástroj#

Tém"! v'echna raná díla Vasulkov$ch z po%átku 70. let vznikají s pou#i-
tím audiosyntezátor& a oscilátor&. Nap!íklad díla Calligrams (Kaligramy)
nebo Tissues (Tkán", ob" z roku 1970) vyu#ívají zvukov$ syntezátor %i os-
cilátory k r&zn$m zp&sob&m naru'ování a ovliv(ování vznikajícího obrazu,
pracují s vychylováním horizontální vazby videa %i se zp"tnou vazbou: za-
tímco tu zkoumal p!edev'ím Woody, Steinu zajímaly zp&soby naru'ování
obrazového rastru. V %ernobílém Steinin" díleTissues jsou kamerové záb"ry
náhodn" vkládané na p!edem nahranou pásku, p!i%em# tyto prost!ihy zp&-
sobují zm"ny nap"tí audio stopy vytvá!ené zvukov$m syntezátorem. Obraz
je opakovan" zastavován a manuáln" posunován a dochází tak k elektro-
nickému „rozpadu“ n"kter$ch %ástí obrazu. O rok pozd"j'í video Shapes
(Tvary, 1971) vyu#ívá oscilátory, které p!i zapojení do monitoru vyvolávají
díky st!etu r&zn$ch frekvencí interferen%ní vzorce. V díle Elements (Ele-
menty, 1971) je vyu#ito zp"tné vazby videa a video signály jsou ovliv(ované
zvukov$m syntezátorem. Prolnutí video signál& se syntezátorem zvuku vy-
tvá!í audio stopu také v díle Black Sunrise (*ern$ v$chod slunce, 1971) %i ve
Steinin" videu Distant Activities (Vzdálené aktivity, 1972).

N"která z pozd"j'ích d"l Vasulkov$ch mají zvukovou slo#ku p!ímo v ná-
zvu: Soundgated Images (Obrazy ohrazené zvukem, 1974) experimentují
s r&zn$mi formami interference zvuku a obrazu, abstraktní videozáb"ry,
r&zn" upravované s vyu#itím p!ístroj& jako programmer, klí%ova% %i !ád-
kovací procesor, se prom"(ují v závislosti na zvuku. V programov$ch po-
známkách k tomuto dílu se pí'e, #e se jedná o experimentování s 'esti
r&zn$mi p!íklady audiovizuálního rozhraní: „Jemn$ flétnovit$ zvuk, vytvá!e-
jící abstraktní vizuální formy, je p!eru'en hrub$m elektronick$m bzukotem
a komprimovan$mi, blikajícími tvary; chraplav$, klapající zvuk m"ní barvy
a tvary n"kolika abstraktních forem.“1 V díle Soundsize (Velikost zvuku,
1974) je vzorec te%ek p!ehrán na !ádkovacím procesoru Rutt/Etra a ovliv-
(ován náhodn$mi cykly kontrolních signál& zvukového syntezátoru, které
ovliv(ují zárove( v$'ku tónu a velikost obrazového vzorce. V seznamu d"l
Vasulkov$ch je uvedené také dílo Soundprints (Zvukové tisky, 1972 nebo
71), které se mi nepoda!ilo objevit. V popisu díla se uvádí, #e m"lo b"#et ve
smy%ce a p!edvádí materiální jednotu zvuku a obrazu.2

1 | The Vasulkas (s. 14 | 1), op. cit., s. 6.

2 | Vasulka Steina, Machine Vision,
Woody, Descriptions (s. 53 | 6), op. cit.,
s. 45.
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Krom" Vasulkov$ch se reáln"%asovou audiovizuální performancí zab$-
vali také tv&rci chicagského okruhu (zejména Dan Sandin a Phil Morton)
a Stephen Beck v Kalifornii, kter$ v letech 1970–71 ve v"ku jednadvaceti
let sestavil Direct Video Synthesizer (DVS). P!ístroj m"l fungovat v reál-
ném %ase, aby byly okam#it" viditelné jeho ú%inky; podobn" jako Eric Siegel
také Beck pova#oval sv&j syntezátor nikoliv za prost!edek vytvá!ení videopá-
sek, n$br# za nástroj, kter$m by mohl „hrát obrazy jako hrát hudbu“.3 Dan
Sandin se p!ímo inspiroval ideami Roberta Mooga4, tv&rce populárního
audiosyntezátoru, a sv&j obrazov$ procesor (Sandin Image Processor, zkon-
struovan$ v letech 1971–73) vytvo!il jako obdobu verze Moogu %. 2, ur%enou
pro zpracování obrazu v reálném %ase:

„Duchovní v$voj I. P. byl takov$, #e jsem si kladl otázku, co by znamenalo
vzít si MM2 a ud"lat z n"j nástroj pro zpracování obrazu.“5

Jedná se o p!ístroj programovateln$ pomocí propojovacího pole („patch
programmable“), kter$ sem"l stát alternativou televizního studia dostupnou
jednotlivci. Sandin&v image processor m"l blízko k hudebním nástroj&m,
zejména svou orientací na proces a „zkou'ení“. Obsahuje modulární systém,
do jeho# struktury je zahrnutamo#nost roz'í!ení vystav"ním nov$chmodul&
a kombinováním jednotliv$ch funkcí. Ur%en pro zpracování videa v reálném
%ase, umo#(oval nap!íklad vrstvení, klí%ování, kolorizaci a inverzi obraz&.
„-iv$“ aspekt raného videa podnítila do zna%né míry neexistence program&
na uchování obraznosti, mixování jednotliv$ch pásek bylo mo#né provád"t
pouze #iv", a nástroje se tudí# improvizaci p!ímo nabízely.

Dana Sandina jsem poznala u p!íle#itosti jeho retrospektivního promí-
tání v chicagském filmovém centru Gene Siskel v dubnu 2006. Zasv"cen$
úvod pronesl um"lec Jon Cates, vyu%ující na School of the Art Institute
(SAIC) a %len aktivisticko-um"leckého kolektivu Criticalartware6. V pr&-
b"hu rozhovoru na University of Illinois (UIC) následující m"síc Sandin
mluvil p!edev'ím o raném videu a komunitním zam"!ení chicagsk$ch vi-
deokolektiv&. Ve spolupráci se School of the Art Institute, kde p&sobil San-
din&v spolupracovník Phil Morton, vznikl studijní program Electronic Vi-
sualization (Elektronická vizualizace). V Chicagu p&sobila také organizace
Chicago Editing Circle, um"lecko-politicko-aktivistick$ kolektiv, jen# zaji'-
,oval podporu p!i st!ihu, co# byl jeden z hlavních problém&, vybavení pro
st!ih bylo nákladn"j'í ne# vybavení pro nahrávání. Vasulkovi se s Danem
Sandinem seznámili na po%átku sedmdesát$ch let v New Yorku; od té doby
byli v kontaktu a vym"(ovali si pásky a informace.

3 | Electronic Zen (s. 99 | 10).

4 | V$voj syntezátoru popisují Trevor
Pinch a Frank Trocco v knize Ana-
log Days: The Invention and Impact
of the Moog Synthesizer. Harvard
University Press, 2002. Moog je mo-
dulov$ syntezátor, jednotlivé moduly
jsou kabelov" propojované a vytvá!ejí
tzv. „patche“ („záplaty“). Jednotlivé
generované signály je mo#né kombi-
novat do spole%ného v$stupu. První
verze Moogu (1964) byla spí' profe-
sionálním studiov$m systémem, dal'í
v'ak ji# byly vhodné pro reáln"%asové
hudební performance. V roce 1971
vznikl Minimoog Model D, jeden
z prvních relativn" dostupn$ch p!enos-
n$ch syntezátor&, kter$ byl speciáln"
navr#en jako samostatn$ hudební
nástroj. Moog mimo jiné standardizo-
val rozsah signálu, tak#e bylo mo#né
propojovat jednotlivé modulové v$-
stupy a vytvá!et multi-modální syneste-
zii. Více o syntezátorech nap!. <http:
//www.audiovisualizers.com/toolshak/
vsynths.htm>. [cit. 13. 6. 2011].

5 | Více v rozhovoru Critical-
artware s Danem Sandinem na
<http://video.google.com/videoplay?
docid=3100159088801019891#>.
[cit. 13. 6. 2011].

6 | Chicagsk$ kolektiv Criticalartware
zkoumá mj. propojení analogov$ch
a digitálních mediálních historií, nap!.
vztahem mezi Sandinov$m analogo-
v$m I.P. a softwarem Max/MSP.
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Dan Sandin s I. P. (Image Processor),
Chicago, 1972.
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Reflexe ráln"%asové estetiky 60. a 70. let se objevují v sou%asné audio-
vizuální tvorb" vyu#ívající algoritmická programovací prost!edí, jako jsou
MAX/MSP/Jitter, Pure Data %i Processing, anebo v oblasti „#ivého kó-
dování“ (livecoding), kdy „um"lecké dílo“ vzniká v reálném %ase v procesu
psaní a p!episování softwarového kódu.7 P!ímo na dílo Vasulkov$ch navazují
nap!íklad David Stout a Cory Metcalf, um"lci ze Santa Fe, kte!í vytvá!ejí
sebegenerující 3D obraznost prost!ednictvím aplikace matematické zp"tné
vazby na jednoduché geometrické struktury.8 P!ím$m pokra%ovatelem au-
diovizuálních nástroj& v digitální oblasti je software Image/ine, kter$ vyvi-
nula Steina spole%n" s in#en$rem Tomem Demayerem v amsterdamském
centru STEIM v roce 1996 a o n"m# bude !e% dále.

Páska Evolution (1971) si pohrává s p!e%asováním obrazu, kdy se hori-
zontální a vertikální synchroniza%ní impulz dostávají „do konfliktu“.Woody
pova#uje dílo za klí%ové pro rané experimentování. Jeho první %ást, kterou
tvo!í bílé sv"telné skvrny vystupující z pozadí v synchronizaci se zvukem,
vzniká díky zp"tné vazb" videa, p!i ní# kolísavé obrazové signály ovládají
zvukov$ syntezátor. Druhá %ást, obsahující „filmov$ pás“ s v$vojovou !adou
%lov"ka známou z u%ebnic biologie a dal'í záb"ry, p!edvádí horizontáln"
a vertikáln" vych$len$ rámec posunovan$ do stran a nahoru a dol&. T!etí
%ást tvo!í sv"telné paprsky (tzv. audio k!ivky) generované zvukov$m synte-
zátorem.9 Nástroj pou#it$ k jeho vytvo!ení, Horizontal Drift Variable Clock
(tzv. driftové hodiny), tvo!í oscilátorov$ okruh, zaji',ující externí zdroj syn-
chronizace a umo#(ující ovládat horizontální pohyb obrazu, tedy „vychylo-
vat“ (drift) obraz z jeho rámce.10 Pro Vasulkovy jej zkonstruoval George
Brown, dal'í z v$jime%n$ch technick$ch spolupracovník&, o n"m# Woody
prohlásil:

„Georgeovy nástroje nás dovedly p!ímo do centra experimentování s mé-
diem. P!ipadaly nám velice sofistikované a, podobn" jako v p!ípad" di-
gitálních nástroj& a po%íta%e, nikdy jsme nedosáhli a# k jejich ko!en&m.
Pro m" dobr$ nástroj své vlastní tajemství daleko rychleji generuje, ne#
odkr$vá.“11

Horizontální drift pat!í k originálnímu vasulkovskému repertoáru. Zatímco
v díle Evolution je vychylující pohyb je't" pouhou náhodnou událostí, kdy
„rozbit$ kabel“ zp&sobil chybu v horizontální frekvenci, s „variabilními hodi-
nami“ je mo#né driftující rámec ovládat, m"nit jeho rychlost a sm"r, posuno-
vat jej nahoru a dol& %i do stran nebo s rámci manipulovat diagonáln" a ilu-

7 | Simon Yuill nap!íklad popisuje
#ivé kódování v %lánku All Problems
of Notation will be Solved by the Mas-
ses a charakterizuje ho jako „zp&sob,
jím# se samotn$ kontinuální, neustále
p!episovan$ kód stává primárním mo-
dem um"lecké produkce a prezentace
‚díla‘ samotného jako#to prom"nlivé
%ásti kódu s otev!en$m koncem spí'e
ne# statického definovaného arte-
faktu“. Text získal mimochodem cenu
Viléma Flussera na festivalu Transme-
diale roku 2008. [online]. Dostupné
z <http://www.metamute.org/en/All-
Problems-of-Notation-Will-Be-Solved-
by-the-Masses>. [cit. 13. 6. 2011].

8 | Posledním projektem Stouta a Met-
calfa je NoiseFolds, audiovizuální
performance vyu#ívající infra%erve-
n$ch a elektromagnetick$ch senzor&
k manipulaci virtuálních 3D objekt&
produkujících vlastní zvuk, která byla
v %ervenci 2010 p!edstavena také v Ko-
munika%ním prostoru .kolská 28
v Praze.

9 | Vasulka, Woody; Weibel, Peter
(s. 18 | 1).

10 | Woody tvrdí, #e to není vlastn"
ani tak nástroj jako spí' externí zdroj
synchronizace, ovládající horizontální
posun obrazu. Nástroj tvo!í dv" ka-
mery: jedna je p!ipojená k b"#nému
horizontálnímu a vertikálnímu syn-
chroniza%nímu signálu, druhá, její#
obraz je vrstven$ %i klí%ovan$ na obraz
z té první, p!ijímá odli'nou synchro-
niza%ní frekvenci. Vynalezen byl roku
1972.

11 | Vasulka, Woody; Schier, Je)rey
(s. 57 | 7), op. cit., s. 130.
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strovat tak „plasti%nost“ nestabilního video obrazu. Rámec, kter$ je b"#n"
skryt$, se zde tak prost!ednictvím série chyb objevuje ve svém horizontálním
pohybu. Zatímco b"#n" je vznikání televizního obrazu regulované pomocí
horizontálního a vertikálního kontrolního signálu, co# je proces nutn$ pro
vytvo!ení stabilního viditelného obrazu, zde dochází k vych$lení (drift) ob-
razu z rámce. P!íb"h o v$voji lidstva je tedy zárove( p!íb"hem o vykloubení
z rámce.Woody o díle napsal, #e se jednalo o estetick$ pr&lom v jejich tvorb",
jeliko# si uv"domili, #e pokud do jedné ze dvou pou#it$ch kamer zavedou
odli'nou horizontální frekvenci, „obraz bude horizontáln" plynout doleva
nebo doprava“. Jednalo se o dal'í pokus, jak „uniknout rámci, a p!íle#itost
uv"domit si plasti%nost video materiálu“.12

12 | Z rozhovoru s Judem Yalkutem.
Part Three: Open Circuits: The New
Video Abstractionists: The KITCHEN:
An Image and Sound Laboratory:
A Rap with Woody and Steina Va-
sulka, Shridhar Bapat and Dmitri
Devyatkin. 1973, s. 22. [online]. Do-
stupn$ z <http://vasulka.org/>.
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„Tool person“ George Brown

Noisefields (leden 1974, 12:05 min.,
barva, zvuk).

George Brown, vietnamsk$ veterán z!ejm" s ma+arsk$mi p!edky, vyvinul
ve spolupráci s Vasulkov$mi t!i zásadní nástroje: v roce 1971 p!epína% (swit-
cher) %i sekvencér, roku 1973 multi-klí%ova% a o rok pozd"ji první digitální
nástroj, programmer. Videosekvencér (George Brown’s Video Sequencer
alias Field Flip/Flop Switcher) vznikl na základ" po#adavku odd"lit snímky
(fields) ve videu. Video obraz, jak ji# bylo v$'e popsáno, vzniká v následnosti
dvou p&lsnímk& tvo!ících rozpoznateln$ obraz, rámec. P!epína%, kter$ ji# ob-
sahoval digitální programovací prvky, umo#(oval vytvo!it dva v$stupy, tedy
získat dva odd"lené p&lsnímky, s nimi# bylo mo#né zacházet samostatn"
a pak je op"tovn" zkombinovat. Toto programovatelné, digitáln" ovládané
p!epínání mezi dv"ma zdroji bylo mo#né provád"t v r&zn$ch rychlostech
a na základ" r&zn$ch nastavovateln$ch parametr&, jako jsou rytmus %i zvu-
kové vibrace. Proces p!epínání mohl b$t !ízen také vertikálními impulsy
videa nebo z vn"j'ího audio %i video signálu generovaného odli'n$m p!í-
strojem. Sekvencér umo#nil anal$zu vznikání video obrazu v následnosti
vykreslování jednotliv$ch snímk&. Vasulkovi v práci s ním navazovali na ex-
perimenty s Alfonsem Schillingem t$kající se binokulárního vid"ní a expe-
rimentovali s vytvá!ením stereoskopick$ch vizuálních efekt&.1 V díle Home
(Domov, 1973) dochází k p!epínání mezi dv"ma kamerov$mi vstupy, zobra-
zujícími domácí objekty. Jedno z nejznámn"j'ích a pro svou halucinatorní
povahu divácky nejp!ita#liv"j'ích d"l Noisefields (Pole 'umu, 1974) st!ídá
obrazy pozadí a na st!ed umíst"ného kruhu, tvo!ícího jedin$ vizuální „ob-
sah“ díla. Jedna z %ástí je poka#dé vypln"ná barvou, zatímco druhá obsahuje
video „'um“ (hrub$ „materiál“ videa); ka#d$ p&lsnímek má v tomto p!í-
pad" odli'n$ charakter. V obou dílech dochází ke vzájemnému ovliv(ování
obrazové a zvukové slo#ky.

Vícevrstv$ klí%ova% (Multi-Level Keyer) vznikl na základ" po#adavku
získat p!ístroj, s ním# by bylo mo#né manipulovat s více obrazov$mi vrst-
vami zárove(. Zatímco b"#né p!ístroje poskytovaly pouze dvouvrstv$ vstup,
v$sledné analogové za!ízení s digitálním ovládáním umo#nilo pracovat zá-
rove( a# se 'esti vstupy. P!ístroj, kter$ tvo!í digitální „enkodér klí%ovací
priority“, zkombinovan$ s analogov$mi klí%ova%i/mixéry, p!ijímá a !adí jed-
notlivé vstupy a uspo!ádává je do obrazov$ch ploch s r&zn$mi prostorov$mi

1 | Vasulka, Woody; Schier, Je)rey
(s. 57 | 7), op. cit., s. 130.
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vztahy. V reálném %ase bylo tedy mo#né „vyst!ihovat“ %ásti obrazu a nahradit
je jin$mi. P!ístroj pracuje na základ" srovnání hodnot nap"tí %i jasu: u#ivatel
si zvolí mezní hladinu jasu a %ást obrazu s vy''ím %i ni#'ím jasem je nahra-
zena odli'n$m obrazov$m vstupem.2 Klí%ova% byl pou#it nap!íklad v díle
Vocabulary (Slovník, 1973), kde se elektronické textury prolínají s obrazem
koule a Woodyho ruky pohybující se nad ní. Jedná se o d&le#ité dílo, které
ve své jednoduchosti jasn" demonstruje vasulkovsk$ ran$ p!ístup a jeho#
ohlasy se objeví v dal'ích dílech. Dialog s nástrojem je p!edveden$ na p!í-
kladu zobrazení um"lcovy ruky (pou#ití obraznosti vlastního t"la je ostatn"
pro Vasulkovy p!ízna%né), je# se prolíná s dal'ím objektem díky p!íbuzné
rovin" jasu anebo na sebe „p!ichytává“ elektronick$ paprsek, jakoby vábena
k dal'ímu pronikání do elektronick$ch sfér.

Videosekvencér George Browna (1971).

Vícevrstv" klí!ova! (Multi-Level Keyer)
George Browna (1973).

V pon"kud didaktick$ch dílech Solo for 3 (Solo pro 3) a 1–2–3–4 dochází
k „vrstvení“ objekt& (%ísel) r&zn$ch velikostí z n"kolika kamerov$ch zdroj&,
%ím# vznikají nelogické prostorové vazby. Nelogi%nost prostoru ve videu
komentoval Dan Sandin v krátkém instruktá#ním díle Triangle in Front of
Square in Front of Circle (Trojúhelník p!ed %tvercem p!ed kruhem, 1973),
kde vysv"tluje, #e je chybné pou#ívat koncepty z b"#ného jazyka pro popis
toho, co se d"je na obrazovce:

„Pokud nem&#ete mluvit o obrazov$ch plochách jako p!ed %i za atd., je
to pouze iluzorní lidská percepce. Svazek elektronov$ch paprsk& o tom
nic neví, m&#u vám to dokázat.“

A Woody dodává:

„Krátce poté jsme dostali po'tou pásku ilustrující, #e to, co vypadalo jako
kruh p!ed %tvercem s trojúhelníkem za %tvercem, se sou%asn" ukazovalo
jako trojúhelník p!ed kruhem.“3

Jeliko# si komplexnost operací provád"n$ch s vícevrstv$m klí%ova%em vy#a-
dovala zautomatizování proces&, po#ádali Vasulkovi George Browna, aby
sestrojil programovateln$ nástroj schopn$ uchovávat a provád"t sekvence
operací. Vznikl tak první digitální nástroj, Programmer, kter$ mohl nap!í-
klad !ídit fungování p!epína%e %i klí%ova%e, uchovávat v pam"ti opera%ní
sekvence a v jak$koliv okam#ik je aktivovat. Rychlé p!epínání se objevuje
v pozd"j'ích dílech Steiny: Switch! Monitor! Drift! (P!epínej! Monitoruj!
Odchyluj!), Orbital Obsessions (Orbitální obsese) %i Machine Vision (Stro-

2 | Roku 1977 bylo ke klí%ova%i p!idáno
po%íta%ové rozhraní ke zjednodu'ení
ovládání.

3 | Vasulka, Woody; Schier, Je)rey
(s. 57 | 7), op. cit. s. 132.
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jové vid"ní) vyu#ívají p!epínání mezi r&zn$mi úhly pohledu kamer, umíst"-
n$ch na stativu.

Práce s obrazem se stává stále komplexn"j'í, nap!íklad dílo Spaces I
(Prostory I, 1972) obsahuje n"kolik segment& inspirovan$ch díly a techni-
kami malí!& a pohrává si s vícero obrazov$mi vrstvami r&zn" klí%ovan$mi
p!es sebe. První %ást vychází z díla holandsko-fríského malí!eM.C.Eschera
a simuluje hloubku geometrické textury vytvá!ené pomocí zp"tné vazby vi-
dea, druh$, podle Reného Magritta, prost!ídává s vyu#itím klí%ova%e dv"
textury, t!etí segment, pocta Salvadoru Dalímu, zpracovává zvukem genero-
vané tvary pomocí dvou kamer obrácen$ch k sob" v úhlu devadesáti stup(&,
jejich# obrazy jsou naklí%ované p!es sebe, a %tvrt$, dle Yvese Tanguyho,
pou#ívá dv" kamery lapené ve smy%ce zp"tné vazby a zárove( generátor
speciálních efekt& a horizontální rozd"lení obrazu. V práci s obrazov$mi
vrstvami pokra%uje Spaces II (Prostory II, 1972), kde jsou p!es sebe naklí%o-
vané t!i vrstvy nezávisle ovládan$ch textur. ObojíProstory byly, jako i mnohá
dal'í díla Vasulkov$ch, p&vodn" vytvo!ené jako vícemonitorové instalace pro
horizontální !ady monitor& s jednokanálov$m zvukem. Vasulkovi vnímali
videotvorbu jako prostorov$ fenomén a od po%átku se sna#ili o zmno#ení
obrazu jeho promítnutím na vícero monitorech. Ne'lo jim p!itom o zmno-
#ení informace (jako nap!íklad Nam June Paikovi), n$br# o stejné zobrazení
horizontáln" multiplikované. Také v dal'ích instala%ních dílech z po%átku
70. let, nap!íklad Calligrams (Kaligramy) %i Matrix I a II, je obraz jakoby
„natahován“ p!es vícero monitor& (pásky existují i v jednokanálové podob"
simulující multimonitorovou instalaci), %ím# dochází k dal'ímu pop!ení
„rámce“ jediné obrazovky. V díle Discs (Disky) je vyu#ito vizuálního motivu
polokruh&, do nich# zprava vstupují men'í kruhy (filmové cívky) v neustále
se zrychlujícím rytmu, jeho# v$sledkem je abstraktní vzorec doprovázen$
vibrujícími zvuky, které vznikají interferencí video signálu se syntezátorem
zvuku. Obrazová repetice vzniká díky %asovému zpo#d"ní prost!ednictvím
opakovaného vstupu signálu do systému.

Malí!skou obrazností se Vasulkovi inspirovali také v díle Golden Voyage
(Zlatá cesta) z dubna roku 1973, poct" belgickému surrealistovi Renému
Magrittovi, vycházející z jeho obrazu La Legende doree (Zlatá legenda)
z roku 1958: francouzské bagety zde cestují elektronick$mi krajinami, které
jsou vytvá!ené systémem t!í kamer (první zam"!uje krajinu, druhá pohyb-
liv$ rámec, t!etí objekty) s vyu#itím horizontálního driftu. Dochází tak k vy-
tvo!ení vskutku surreálného obrazového prost!edí bochník& plujících „r&z-
n$mi m"sty a krajinami“, získávajících metaforické role falick$ch symbol&,
vesmírn$ch lodí cestujících nad m"stem, planet cirkulujících prostorem.4

4 | The Vasulkas (s. 14 | 1), op. cit., s. 5.
Dílo vzniklo díky podpo!e NYSCA.
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Prostorové vazby jsou vytvá!ené také panoramatick$m snímáním, zoomo-
váním a pohyby oto%ného stativu. Dílo je jedním z posledních videí, které
Vasulkovi vytvo!ili je't" v New Yorku, p!ed sv$m p!esídlením do Bu)ala.
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