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Víc než realita

V rukou držíte závěrečné číslo IM6 tohoto ročníku. 
Spolu s ním se k vám dostává i CD DATA TA DATA. 
Co na něm naleznete? Kromě kompletního archivu 
prvního ročníku IM6 a celé virtuální galerie jsou to 
remixy skladeb legendární brněnské undergroun-
dové kapely Vitrholc a jejich dva videoklipy od 
Davida Možného a Apoky. Není náhoda, že šesté 
číslo vychází souběžně s konáním druhého ročníku 
festivalu digitální kultury Entermultimediale v Praze 
(9.-12. 5.), kde má být představeno.

Vydání CD DATA TA DATA by nebylo nikdy 
možné bez finanční pomoci organizátorů prestižní 
konference Datakon a galerie mladých výtvarníků 
Artkontakt. Kromě toho, že CD je spolu s časopisem 
kompletně zdarma, mu lze přisoudit výjimečnost 
i proto, že jde o historicky první multimediální CD 
vydané pod licencí Creative Commons v České 
republice.

Tady ale bonusy nekončí – rozhodli jsme se konec 
ročníku oslavit jak se patří. Jak jste si mohli 
všimnout již v pátém čísle, pozvali jsme ve spolupráci 
s agenturou DRYCO do Brna světoznámou kapelu 
Gameboyzz Orchestra, která vystoupí 20. května 
v klubu Favál v rámci oficiální IM6 party.

Přijeďte oslavovat s námi!

> palo fabuš, šéfredaktor

AUGMENTED REALITY NEBOLI ROZŠÍŘENÁ REALITA JE KONCEPT, 
KTERÝ MŮŽE V BUDOUCNOSTI OVLIVNIT MNOHÉ. JIŽ ZE SVÉ 
PODSTATY VŠAK ZMĚNÍ PŘEDEVŠÍM NÁŠ „POHLED NA SVĚT“.

S nejznámějšími aplikacemi augmented reality (AR) se setkal už každý, kdo sledoval v televizi 
nějaké sportovní utkání nebo předpověď počasí. Kamerou snímaný obraz je doplňován 
o informace relevantní k danému utkání (stav, čas) nebo pronášené předpovědi (mapka, různá 
sluníčka a obláčky). Skutečnou výzvou je ale přenést tuto technologii do běžného života jakožto 
pracovní nástroj, herní prostředí nebo učební pomůcku. Možností využití je nespočetně. O to 
víc dráždí tato technologie fantazii.

Když se pokusíme najít první zmínku o ovlivňovaní vizuálních vjemů technickými prostředky, 
vrátíme se o neuvěřitelných sto let zpátky, kdy George Stratton sepsal svou studii Some 
preliminary experiments on vision. Ve své práci si stanovil dva cíle: zkonstruovat speciální 
brýle upravující zrakem vnímaný svět a vést experimenty v rámci svého osobního života. 
První Strattonovy brýle tvořily dvě čočky se stejnou ohniskovou vzdáleností, které invertovaly 
procházející světlo, takže vědec viděl svět vzhůru nohama. Aby však dostál svým cílům, brýle 
odkládal jenom během spánku nebo když se koupal. Dokonce i ve vaně zůstával se zavřenýma 
očima, aby tak eliminoval „nezkreslené“ vjemy.

Ve Strattonových stopách se pak vydávali další a další, kteří experimentovali např. se záměnou 
obrazů vedených do pravého a levého oka, s pohledem přes hranol a různými dalšími optickými 
nastaveními.
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MagicBook

MagicBook

Virtuální vykopávky
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Obecně lze tyto pokusy zařadit k oblasti mediované reality, jejíž součástí je taky AR. Za 
účelem vymezení oblastí upravujících vnímání reality si lze přestavit diagram, kde úplně nalevo 
je skutečná realita a napravo realita virtuální. Augmented reality se pak nachází blíž ke skutečné 
realitě. Není tedy pravda, že AR je opakem virtuální reality, jak se někdy mylně definuje. 
Kdybychom v prostoru mediované reality hledali nějaký opak vůči AR, bude to nejspíš tzv. 
zúžená realita (diminished reality), která naopak z přijímaných vjemů ubírá. Za instanci této 
oblasti je možno považovat výzkum filtrování reklamy a jeho následné komerční uplatnění 
v podobě brýlí SeeFree, které jsou již na trhu a po jejichž nasazení se z billboardů stávají doslova 
šedé plochy.

Termín augmented reality byl poprvé použit začátkem devadesátých 
let, když Tom Caudell a David Mizell hledali pro firmu Boeing 
způsob, jak rozvrhnout na podlahu továrny diagramy a značky 
navigující pracovníky firmy. Ve spojení s počítači se pojem AR 
objevuje v roce 1993. V současnosti jsou hlavním představitelem 
zařízení pro AR tzv. HMD (Head Mounted Displays čili displeje 
upevněné k hlavě). Jedná se například o speciální brýle s průhled-
ným displejem, jejichž obraz je kombinován s normálním viděním. 
Pokročilejší přístroje dokáží promítat obraz přímo na sítnici pomocí 
laserového paprsku.
Pokud si chceme představit prostředí AR trochu plastičtěji, nezbývá 
než přejít ke konkrétním oblastem jejího využití. 

Co všechno AR umožňuje? Prakticky cokoliv, co se dá zobrazit na monitoru počítače, se dá 
také přenést do zorného úhlu člověka. Mechanik opravuje stroj a kabely a součástky, na které se 
dívá, jsou doplněny o popisky, výpisy z manuálu. Doktor se dívá na těhotnou ženu a vidí uvnitř 
rozvíjející se plod. Manažer si sedá k prázdnému kulatému stolu a po nasazení AR brýlí vidí 
spoludebatující – právě probíhá telekonference.

Kapitola sama o sobě jsou hry. Vezměme si jako příklad RPG (role-playing game) hry 
postavené na žánru fantasy, kde je obvykle hráč zosobněn virtuální postavou (avatarem). 
Vlastnosti postavy se v průběhu zlepšují a dovednosti rozvíjejí. Jenomže díky AR ztrácí pojem 
avatar význam. Hráč vystupuje sám za sebe, jednotlivé hry probíhají ve skutečném světě.

Podívejme se teď na konkrétní (a mírně idealizovanou) situaci zblízka. Ve světě klasických 
počítačových her by hráč pro seslání kouzla fireball (ohnivá koule) svým avatarem podstoupil 
alespoň jedno kliknutí myší nebo by použil klávesnici. V světe AR stačí zaklínadlo vyslovit a za 

pomocí rozpoznávání řeči mu z dlaně vyšlehne ohnivá koule směrem, který určil svou rukou. 
Celý vizuální efekt je natolik přesvědčivý, že dojem skutečného kouzlení dodává hře nebývalou 
spjatost s vnějším světem.

Další typ her, které k použití AR přímo lákají, jsou například střílečky z pohledu první osoby. 
Myslím, že nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že první, co většinu lidí napadne, je běhání 
po městě a střílení do lidí v duchu Sartrova Hérostrata. První takovou hrou je ARQuake, 
výzkumný projekt Jihoaustralské univerzity. Jak již název napovídá, jde o AR verzi hry Quake. 
Na stránce projektu lze najít videa, na kterých běhají studenti po 
parkovišti a zpoza aut se vynořují virtuální „nepřátelé“, do kterých lze 
střílet. Představa o tom, kolik technických problémů AR je ještě třeba 
vyřešit, vyvstává sama. Počítačový obraz, vkládaný do videovrstvy, 
je nepřesný, často „skáče“, dělá chyby a nestíhá se dokreslovat. 
Technickou překážkou je zatím i „náklad“, který pro správné 
navození AR musí hráč na sobě nosit: HMD, přenosný počítač 
a polohovací zařízení jak pro určení směru, kam se hráč dívá, 
tak pro jeho geografickou polohu.

Další možnosti využití vyplývají z různých probíhajících výzkumů.

Projekt MagicLenses rozvíjí AR rozhraní v podobě sémantické lupy. 
Přiložíte ji k mapě města a vidíte kanalizaci pod povrchem, přiložíte 
ji k architektonickému návrhu a rozeznáte do podrobností všechny 
detaily konstrukce.

FingARtips je projekt, který zkoumá možnosti manipulace s virtuální-
mi objekty v kontextu běžné reality. Představte si čistý stůl, na kterém 
se po nasazení AR brýlí objeví budovy, se kterými můžete hýbat 
a přesouvat je. Po připojení na internet může s objekty hýbat hned 
několik účastníků bez nutnosti fyzické přítomnosti na jednom místě.

Jeden z nejzajímavějších projektů je MagicBook, který nápadně 
připomíná myšlenku Neala Stephensona v knize Diamantový věk. 
Hlavní hrdinka listuje v knize, která před ní ožívá a vtahuje ji do 
svého světa. Když si čtenář listuje v MagicBook, najednou před ním 
ožívají 3D modely dovádějících postaviček z příběhu.

AR již nachází své uplatnění i mezi umělci. Virtuální vykopávky: 
Poklady ztracené civilizace je AR instalace, která provázela archeolo-
gickou výstavu artefaktů ze staré Číny v Muzeu umění v Seattlu v roce 
2001. Jejím cílem bylo zapojit účastníky vytvořením iluze skutečných 
vykopávek. Tvoří ji interaktivní panoramatické displeje, prostorové 
zvuky, trojrozměrné modely artefaktů a virtuální naleziště.
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Humor v umění

HUMOR MÁ V ČESKÉM UMĚNÍ PEVNÉ MÍSTO ZAJIŠTĚNÉ DLOUHOU 
TRADICÍ. Z DADA A SURREALISTICKÝCH MOTIVŮ TĚŽILO PO ZBYTEK 
DVACÁTÉHO STOLETÍ A PŘENESENÍM DO TUZEMSKÝCH PODMÍNEK 
PŘETVOŘILO PODNĚTY DO SPECIFICKÉHO TVARU PRODUKOVA-
NÉHO NAPŘÍKLAD ŠMIDRY NEBO KŘIŽOVNICKOU ŠKOLOU ČISTÉHO 
HUMORU BEZ VTIPU. I NA ZAČÁTKU JEDNADVACÁTÉHO STOLETÍ JE 
HUMOR VELKOU INSPIRACÍ PRO VÝTVARNÉ UMĚLCE: ŠVEJKOVSKÁ 
ATMOSFÉRA A JINÉ VNÍMÁNÍ REALITY ZAPŮSOBILO NA SOUDOBÉHO 
AUTORA NEJMLADŠÍ GENERACE, JAKÝM JE KRIŠTOF KINTERA (1973).

V pražské Galerii Jiřího Švestky 9. dubna skončila výstava nazvaná Super-natural-special-real. 
Krištof Kintera na ní představil šestici elektro-mechanicko-kinetických objektů, které jsou 
mimo svou hravost a překvapení ze sloučení neslučitelného také ironickou reflexí 
společenských neřestí.

Kinterova tvorba je už poměrně známá, získala si oblibu svou provokativností, drzostí, 
humorem a především zmiňovanou ironií, které podrobuje dění ve svém nebo obecném 
životním (lidsky emočním) prostředí. Na Kinterovy práce reaguje široká skupina sběratelů 
nejenom v Čechách, ale především v zahraničí, kam putuje většina jeho prací 
do soukromých kolekcí. 

Veřejnost má v povědomí hlavně jeho 
prezentace na výstavách autorů navržených na 
cenu Jindřicha Chalupeckého, prestižního 
ocenění pro výtvarníky do 35 let, kam byl 
nominován dokonce dvakrát – v roce 2001 
a 2003. Zaujal v té době svými Mluviči 
(Talkmen), „žvatlající nákupní taškou“ (I’m 
Sick Of It All) nebo Bramboráky (Potatomen).

Kinterova tvorba je neotřelá a inovátorská, 
přesto dobře zapadá do svébytné linie českého 
výtvarného umění modelovaného humorem.
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rAugmented Groove je hudební rozhraní, které zkoumá fyzickou i virtuální interakci při 

hudební produkci. Účastníci mohou vytvářet hudbu manipulací fyzických karet na stole. 
Jejich pohyb je mapován a převáděn do různých složek hudby, jako jsou tóny či zvukové efekty. 
Zároveň lze pomocí helmy sledovat třírozměrné obrazy, vytvářené pohybem karet. Navozením 
tohoto AR efektu se hudba stává doslova hmatatelná.

V souvislosti s AR se často zmiňují pojmy wearable computers (počítače zabudované do 
oblečení) a ubiquitous computing (všudypřítomné nasazení počítačů). Taková kombinace 
přímo implikuje vznik nového média, takřka všudypřítomného napojení na síť  bez odtržení 
od skutečného světa (jak je tomu, když sedíme u počítače).

AR je ale fenomén, který zatím čeká na svou explozi. Než zaznamenáme první známky 
„rozšíření“, uběhne ještě dlouhá doba. Bude však velmi zajímavé sledovat, jak se vyvíjí 
a i přes povědomí o jeho existenci nás nejspíš čeká šok z budoucnosti.

> palo fabuš

http://www.augmented-reality.org/
http://www.se.rit.edu/~jrv/research/ar/
http://www.tinmith.net/
http://www1.cs.columbia.edu/graphics/top.html
http://wearables.unisa.edu.au/projects/ARQuake/www/
http://www.cc.gatech.edu/ccg/publications/imagina2000/
http://www.see-free.com/
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Humoristická reflexe soudobých problémů a otázek existuje v historii 
českého vývoje umění na pilířích tvorby několika osobností. Jednou 
z nich byl sochař Karel Nepraš, jeden ze zakladatelů Křižovnické školy 
čistého humoru bez vtipu, seskupení výtvarníků, kteří se sešli před 
polovinou šedesátých let v dnes zaniklé hospodě U Křižovníků, kde 
probíhaly akce jediného večera, ani performance, ani happeningy, nýbrž 
humorné hry, polosoukromé a polokolektivní, vlastně pouhé situace, 
kterými se členové KŠ navzájem oslovovali. Z těchto často poměrně 
banálních pitek však prýštila lavina myšlenek a výtvarných vizí, které 
někteří z členů realizovali v takových projektech, jakými byly například 
Neprašovy pisoáry – Pisoár dámský, Pisoár pánský aj. Nepochopitelná 
reálná funkce podobných her a objektů byla na druhou stranu schopná 
stvořit mýtus jiné existence, existence ve světě grotesky a absurdna, jiného 
myšlení, které v době sedmdesátých let, kdy díla vznikala, korespondovala 
s podivnou, faktickou a přesto bizarní situací.

Jan Kříž ve svém manifestu Šmidrů, na něž Křižovnická škola a její 
představitelé navazují, do estetiky zavedl pojem „DIVNOST – hybridní 
novotvar na těle reality“ jako dědictví dada a surrealismu, které přinesly 
metody náhodného setkávání, zřetězení a automatických registrací 
podvědomých představ a asociací. Narouboval tento pojem na tvorbu 
takových solitérních autorů, jakými byli Nepraš, Steklík, Sion, Jirous, 
a který je v dnešním budoucnu platný i pro autory, jakým je Kintera.

Jeho dílo na nuanci humorné divnosti intuitivně navazuje: groteskními 
a nepochopitelnými kousky, které nechává provádět polostroje-poloaktéry 
s lidskými vlastnostmi, situace, do kterých staví své objekty, hejblata a mluvky.

Obvykle jsem na tomto místě proti konceptuálnímu umění brojila. Nikoliv dnes, neboť jak 
je vidět, existuje i autor duchampovské meditace přemílající svou kreativitou domácí klima, 
který svou prací dokazuje, že výtvarný koncept nemusí být jen náhražka vyjádření v jiném 
uměleckém žánru, ale také vtipná hra intelektu, představivosti a zručnosti. Kintera hlavně: 
NENUDÍ.

> kateřina tučková

Ženy Alžběty Rubešové
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UMĚNÍ NENÍ JEN DOMÉNOU ESTETIKY, JE TO I POLE, NA KTERÉM 
PROBÍHAJÍ SKRYTÉ I OTEVŘENÉ ZÁPASY O IDEJE, IDENTITU 
A SAMOZŘEJMĚ O MOC. STRUČNĚ, PROMÍTAJÍ SE DO NĚHO VŠECHNY 
ASPEKTY LIDSTVÍ. V SOUČASNÉ DOBĚ JE VELKÁ POZORNOST 
VĚNOVÁNA GENDEROVÉMU VIDĚNÍ SVĚTA, A TO NEJEN VE 
VÝTVARNÉM UMĚNÍ, TREND ZASÁHL I OSTATNÍ OBORY, VČETNĚ 
FILOZOFIE A LITERATURY. POZOROVÁNO OKEM PRAXE TO VYPADÁ 
JAKO DALŠÍ VELKÉ PROZŘENÍ KRÁSNĚJŠÍ POLOVIČKY LIDSTVA, 
JAKÝSI DALŠÍ JEMNĚJŠÍ STUPEŇ EMANCIPACE.

Dá se říci, že hájemství umění je a bylo vždy oblastí, která ženám relativně přála. Umění se 
stalo komunikačním kanálem, skrze který lze viditelně a srozumitelně artikulovat to, co je 
ostatními médii jen těžko sdělitelné. V případě fotografie existuje nepochybně historická 
kontinuita, v jejímž rámci se fenomén ženy a ženství prezentoval v mnoha podobách, a to 
od obdivu ke křehkosti a duševní kráse, kráse těla, přes definování podoby ženské role, 
až po hlubší a bojovnější aktivity současných mladých fotografek, jejichž vnímání ženství 
determinuje sexus. V poslední době se u nás objevují výstavní i publikační aktivity ve stylu 
ženy o ženách, a to jak u zralejší generace (Kyndrová, Skoupilová aj.), tak zejména u generací 
mladších („generací dcer“). Za mnohé: výstava Tělo jako důkaz či publikační aktivity 
Martiny Pachmanové.

Alžběta Rubešová se věnuje tématu žen již delší čas, prošla jako většina fotografů stádii, 
v nichž se fotograf musí popasovat s nástrahami líbivosti, aby dospěla do bodu, o němž říká: 
„Najednou převládl pocit mého ženství a jeho nutná konfrontace s ostatními ženami. Najednou 
jako by zmizela tendence jet na konec světa za dobrými fotografiemi či tématy. Bylo to to, 
co jsem chtěla, byla jsem to já…“ Dynamika současné „ženské fotografie“ těží velkou měrou 
z toho, že médium povýšila do role testovacího nástroje identity. Tím bylo do jisté míry vždy, 
ale dnešní stav světa mu pomohl odstranit z cesty spousty kudrlinek, které znejasňovaly jeho 
vidění. Otázky jsou kladeny s neúprosnou přímostí. Tendenci přímého, téměř dokumentární 
vidění relativizovaného jen občasným užším výřezem, si skvěle osvojila i Alžběta Rubešová. 
Fotografie se v jejích rukou stala opět oním průhledným médiem, jímž je možné prostoupit 
nejen k civilní realitě, ale očima aktérů snímků až někam do hlubin podstaty. Autorka pracuje 
s psychologickým rozměrem nabízeného tématu, ale snaží se pochopit a mapovat ženskou 
roli i z úhlu sociologa. Spojuje ženu s prostředím, v její práci se tak objevují momentky, které 
jsou svébytným ozvukem subjektivistického sociálně kritického proudu fotografie 80. let 
postihujícího na ohraničeném vzorku obecnou problematiku a konfrontující ideál s realitou, ale 
i záležitosti, v nichž jde více o objektivitu a záměrnou eliminaci vlivu autora v obrazu.

Rubešová představuje ve svých fotografiích ženu v celé šíři spektra od akční samice na lovu až 
po statickou kontemplativní bytost odrážející v jediném okamžiku celou rozporuplnost vize 
moderní ženy 21. století. Téma, které ji zajímá, nachází autorka kdekoli. Stejně na rušné ulici 
nebo na diskotéce jako v intimní privátní sféře, a tak z jejich snímků vyzařuje jednou odcizení 
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a dezorientace člověka v davu a jindy lidské teplo. Pozoruhodné je, že obě polohy se u Rubešové 
v úhrnu celku cyklu nepotírají.

Zdá se, jako by moderní západní svět stál na polaritě mužského a ženského principu. Na místě 
je tedy reciproční otázka: proč podobně deklarativním způsobem nevystupují muži? Zařídili 
si snad svět jako hračku, kterou se baví, a svoje otázky v něm rozpustili ve spoustě nepřímých 
témat? A o co vlastně ženským snahám jde? O komplementaci rolí? Nebo je to všechno jenom 
humbuk způsobený existenciálními pocity, které pronásledují všechny generace, co je svět 
světem? Na to odpoví zřejmě až historie, každopádně Alžběta Rubešová se do podobného 
dotazování nechá asi těžko vtáhnout, její ženy žijí ve světě s muži a nikoli v mužském světě.

> jiří pátek

ALŽBĚTA RUBEŠOVÁ (1985)

Studium gymnázia, odtud přechod na soukromou školu reklamní tvorby Michael (2004). 
Cesty po Anglii, Francii a Izraeli. V současné době studuje Institut tvůrčí fotografie v Opavě. 
Systematicky se věnuje fotografii s ženskou tématikou. Samostatně vystavovala v Praze (kavárna 
na Kampě) cyklus Ženy z panelu (2005).
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don’t mute muteme

NEDÁ SE ŘÍCT, ŽE BY EXPERIMENTÁLNÍ ELEKTRONICKÁ HUDBA MĚLA 
U NÁS NA RŮŽÍCH USTLÁNO. PŘÍČINY JSOU RŮZNÉ, DOST ČASTO VŠAK 
PRAMENÍ Z OMYLŮ. TVŮRCI SE SAMI VYMEZUJÍ VŮČI MAINSTREAMU 
(ČI VŮČI TOMU, CO ZA MAINSTREAM POVAŽUJÍ - JEJICH POHLED JE 
POCHOPITELNĚ SVÝM ZPŮSOBEM ZKRESLENÝ). JE JICH MÁLO, TO 
VEDE TÍM VÍC K POCITU OHROŽENÍ A K SVÉHO DRUHU DOGMATICKÉMU 
PŘÍSTUPU.

Posluchači tento odstup cítí a docházejí pak ke stejně nepřesným závěrům (například že je 
to hudba pro zfetované intelektuály, jak se lze dočíst na jednom českém boardu). Je jich také 
málo, menšinové žánry proto mají k dispozici posluchačskou základnu složenou pouze z hrstky 
věrných s podobně dogmatickými sklony, několika snobů a váhající většiny, která je oprávněně 
zmatená.

Krom toho chybí vhodné institucionální zázemí. České hudební školství třeba okázale ignoruje 
jakékoli (byť artificiální) hudební tendence vycházející z taneční či jen „nevážné“ scény. 
Hudební vydavatelství zase jako by se ještě pohybovala „v jiném paradigmatu“, preferujíce 
obvykle rockovou zvukovost a osvědčené postupy. Není kde hrát, není o co se opřít. Kdo by tu 
chtěl nějaké zfetované intelektuály, no ne?

Za této situace je třeba si tím víc vážit lidí, kteří se rozhodli věnovat se naplno snaze změnit 
onen podivný stav. Rád bych podal pár informací o agentuře muteme, která se v poslední době 
čím dál výrazněji projevuje v klidných (až mrtvých) vodách české experimentální scény.

Muteme se sami definují jako internetové nakladatelství live electronic (tedy elektronické 
hudby, která vzniká živě přímo na pódiu), spektrum jejich činnosti je ale širší. Protagonisté 
muteme odhodili strach a rozhodli se suplovat ledacos, co u nás chybí a přitom je toho třeba 
jako soli. Není zde kvalitní promotion, booking a jiná agenturní činnost? Nevadí, uděláme si 
sami. Je komplikované a drahé vydávat nosiče? Nevadí, budeme publikovat v mp3 na internetu. 
Je česká scéna malá? Nevadí, pozveme zahraniční umělce, ať se Češi mají čím inspirovat atd.so
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Nejzajímavější je, že to funguje. Muteme dokázali zorganizovat koncerty světové špičky živé 
elektroniky. Už jejich první akce v listopadu 2003 (live.electronic.session 1) představila těžký 
kalibr: Japonce Aokiho Takamasu a jeho kolegyni Tujiko Noriko. V dalších pokračováních live.
elecronic.session se agentura zaměřila především na germanofonní oblast: publikum se dočkalo 
laptopistů Fennesze a Jan Jelineka (březen 2004) či berlínského tandemu Apparata s AGF. 
Mírným dramaturgickým vybočením pak bylo vystoupení belgického ambientního rockera 
aMute. Ten participuje i na aktuální akci – live.electronic.session4 (20.4. Opava, 21.4. Praha, 
23.4. Pardubice), spolu s hudebním dekonstruktivistou Mitchelem Akyiamou z Montrealu. 
Oba vystoupí i ve společném improvizačním uskupení Arden. (Tento článek vzniká před 
uskutečněním l.e.s.4, proto bohužel nemůžu přinést žádnou reflexi.)
Muteme si ovšem krom této „osvětové činnosti“ vzali na starost také podporu zatím teprve 
se formující české scény. Na všech zmíněných akcích dostali možnost vystoupit i tuzemští 
umělci – například Floex, Zka4t, Michal Marjánek, e.o., id či ježíš táhne na berlín. České 
scéně poskytuje muteme organizační a vydavatelské zázemí, byl jí věnován i samostatný 
večer – delay tanz (květen 2004). Pod názvem Muteme.point.0 compilation vyšel i první release 
muteme, který má i hmotnou podobu (rozuměj fyzický CD nosič s obalem – dosud vydavatel-
ství fungovalo čistě jako net mp3 label). Album konfrontuje hudbu zahraničních umělců 
s produkcí české scény a jde pravděpodobně o první hudební nosič, který byl v ČR vydán pod 
licencí Creative Commons. Vřele jej doporučuji vaší pozornosti. Stejně tak doporučuji projít si 
materiály o scéně na internetu, dobrým odrazovým můstkem může být právě www.muteme.cz. 
Nejen že zjistíte, kdo se pod zkratkami a pseudonymy skrývá, ale narazíte i na spoustu hudby, 
zadarmo a samozřejmě legálně.

Živá elektronika není koncept nijak nový (našli bychom jej už u Johna Cage, je tedy starší než 
rock’n’roll!). Přesto však stále vzbuzuje otázky. Nikdo přesně neví, jestli jde o slepou uličku, 
nebo naopak o bránu k novým možnostem. Není však jiná odpověď než prostě vnímat. Jestli 
k tomu někdo svou aktivitou přispívá tak jako muteme, buďme za to rádi. Ať si to jsou třeba 
zfetovaní intelektuálové.

> tomáš vtípil
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zločince, kteří vlastně páchali zločiny jenom proto, aby ho dožrali.

Vraťme se ale zpět ke komiksu. Batman, ač může vše výše zmíněné znít sebelíp respektive 
sebekontroverzněji, je v podstatě „mainstreamák jak kráva“. Dokonce i v našich malých 
podmínkách jsme se o tom mohli už párkrát přesvědčit, a to i přesto, že nás vydavatelé zásobují 
spíše tím nadprůměrným z komiksové produkce. V poslední době byl takovou ukázkou 
mainstreamák Batman: Ticho. Tento soubor dějově sevřených dílů 608. až 619. batmanovské 
série vzbudil v roce 2003 v USA velký ohlas a stal se nejprodávanějším titulem DC Comics 
pro tento rok. Ukazuje tak krásně to, co si u nás řada komiksových nadšenců ještě stále 
euvědomuje. A sice, že komiks nejsou jenom ty scenáristické perly, kterými nás rozmazluje 
BB-art, Netopejr nebo Crew, ale také poctivý střední proud. V tomto případě solidní 
super hrdinský detektivní příběh s prvky nadprůměrné hollywoodské rubačky, kde záporáci 
doopravdy neumírají, protože se můžou ještě někdy hodit, a klaďáky je třeba šetřit, aby čtenáři 
autorům nezapálili porsche. A tak je zde Batman ostatně jako ve většině svých příběhů svalnatý 
fešák, vyrovnaný kliďas na vrcholu sil s intelektem harvardského profesora v oboru informač-
ních technologií, který se nenechá jen tak napálit a dá přes držku každému, kdo o tom jen na 
okamžik zapochybuje. 

České komiksové kulturní povědomí má holt 
ještě co dohánět. Na závěr ale nezbývá než 
dodat, že jsme na dobré cestě, o čemž svědčí 
nejen stále se rozrůstající počet vydávaných 
komiksových titulů, ale také fakt, že mohla 
vycházet tahle rubrika, aniž by se kdokoli 
opakovaně pokoušel vypálit redakci IM6.

> david povolný

Temný rytíř stále na vrcholu sil

BATMAN PATŘÍ MEZI TY NEJZNÁMĚJŠÍ A NEJPROVAŘENĚJŠÍ 
KOMIKSOVÉ SUPERHRDINY POSLEDNÍHO PŮLSTOLETÍ A PRO MNOHÉ 
SNAD UŽ MŮŽE BÝT TRAPNĚJŠÍ JEN PŘIBLBLÝ SVALOUŠ SUPERMAN 
NEBO „PAVUČINKA“ SPIDERMAN. PŘESTO JE TENTO TEMNÝ RYTÍŘ 
NATOLIK POZORUHODNOU A ZÁSADNÍ IKONOU MODERNÍ POP–KULTURY, 
ŽE STOJÍ ZA TO SE JÍM ZABÝVAT. 

Batman to s námi válí už přes pětašedesát let. Od té doby, co se poprvé v roce 1939 objevil 
v komiksovém magazínu Detective Comics vydavatelství DC Comics, se stal jedním z hlavních 
tahounů této společnosti a stihl si zařádit ve stovkách komiksových příběhů, několika hraných 
i kreslených seriálech a pěti filmech včetně připravované pecky Batman Begins, která má přijít 
do našich kin letos v červenci. 

Batman patří svojí koncepcí mezi klasické hrdiny se skrytou identitou. V noci silák v netopýřím 
kostýmu s nedostižnou inteligencí detektiva využívajícího nejmodernějších technologií vlastní 
výroby; ve dne multimiliardář Bruce Wayne, playboy žijící z pohádkového dědictví a zisků 
svých společností, který se věnuje charitě a obětem zločinů. S vervou vzteklého ratlíka tento 
superhrdina nahání padouchy ve známém komiksovém městě jménem Gotham – jakémsi 
temném New Yorku někde ve státě New Jersey.

Batman je zajímavý zejména tím, že narozdíl od jiných hrdinů neoplývá žádnými nadpřiro-
zenými či jinak nenormálními schopnostmi. Nepodstoupil žádnou mutaci, nebyl v epicentru 
jaderného výbuchu, nekousl ho pavouk, není mimozemšťan, ani bůh, je to „normální“ chlápek, 
který se jen díky dlouholetému fyzickému tréninku a výtečnému intelektu stal „nadčlověkem“. 

Další věc, kterou ve své době překvapil a která ho dodnes drží na špici, je fakt, že ve třídě 
amerických superhrdinů představuje neobvykle temnou a pochmurnou postavu. Je chladný 
a racionální, nechrlí vtipné sarkastické hlášky a nevrhá zamilované pohledy na slečny 
v plavkách. Je strohým mstitelem bez servítků, který se jako dítě stal svědkem zločinné smrti 
svých rodičů a už se tohoto znamení nikdy nezbavil. Pro některé je symbolem spravedlnosti, 
pro jiné militaristickým magorem v pláštěnce. 

Tuto odvrácenou stránku Batmanovy osobnosti výtečně v 80. letech dekonstruoval Frank 
Miller ve své postmoderní čtyřdílné minisérii Návrat Temného rytíře. Zde čtenáři vpálil do 
obličeje, že Batman je vlastně dost mešuge stárnoucí chlapík postižený traumaty z dětství. Snad 
dokonce i hrdina proti své vůli používající svérázných metod, které ho od zločinců odlišují 
jen v tom, že nelítostně nelikviduje normální lidi, ale psychopatické chudáky a patologické 
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Hospitality club

KDYŽ V ROCE 2000 ZALOŽIL DRÁŽĎANSKÝ STUDENT VEIT KÜHNE 
HOSPITALITY CLUB, ASI MÁLOKDO BY MU VĚŘIL, ŽE ZA NĚKOLIK 
LET BUDE ČLENY PADESÁT TISÍC LIDÍ Z VÍCE NEŽ 150 ZEMÍ SVĚTA. 
NEMLUVĚ O JEHO - PRO MNOHÉ MOŽNÁ ZCELA BLÁZNIVÉ - VÍŘE, 
ŽE JEDNOU SE ZAPOJÍ MILION LIDÍ A HOSPITALITY CLUB SE STANE 
JEDNÍM Z PROJEKTŮ, KTERÉ POMOHOU K POROZUMĚNÍ MEZI NÁRODY. 
ALE MOŽNÁ TO NENÍ TAK DOCELA NEREÁLNÝ PLÁN…

Hospitality Club je společenství lidí, kteří jsou ochotní pomáhat jiným na jejich cestách.
Vše funguje na principech dobrovolnictví a vzájemné pomoci – stanete-li se členy (stačí se
zaregistrovat, vše je zdarma, nejde o žádnou elitářskou skupinku), můžete napsat kterémukoliv 
jinému členovi, aby vám pomohl, když se na svých cestách dostanete do místa jeho bydliště. Ale 
bylo by chybou dívat se na HC pouze jako na možnost „ubytování zdarma“. Jistě, pro řadu lidí 
je právě toto hlavním lákadlem, ale HC je hlavně o otevřenosti, o poznávání, o mezinárodní 
spolupráci a přátelství. Protože pokud budete mít přátele ve všech sousedících zemích, poznáte 
jistě velmi rychle, do jaké míry vás předtím ovlivňovaly nejrůznější stereotypy.

Lidé z HC nejsou jednoznačně definovatelnou skupinou. Najdete tam samozřejmě převážně 
studenty nebo lidi pracující s počítači – ale zdaleka ne jen ty. Věk členů se pohybuje od 15 do 
80 let. Řada z nich toho o sobě ve svém profilu prozradí opravdu hodně. Od zájmů, přes životní 
osudy, až po plánované výpravy.

Jistě se mnou bude souhlasit většina z těch, co už si něco procestovali, že nejkrásnější zážitky
se jim pojí s okamžiky, kdy se dostali mimo turistické atrakce, kdy se seznámili s místními, kdy 
na vlastní kůži poznali kulturu a životní styl dané země. Jistě, můžete zůstat s průvodcem na 
hlavní trase, na jídlo zajít do McDonalds a jako ovce ve stádu nasednout do autobusu a nechat 
se dovézt k další zaručeně jedinečné atrakci. Ale nikdy neobjevíte půvab důmyslně skrytých 
hospůdek a kaváren, nepopovídáte si s domácími o tom, jaký je jejich život, a nezažijete nic, 
co by doopravdy ospravedlnilo vaši cestu.
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Hospitality Club vám s proniknutím „dovnitř“ velice pomůže. Míříte-li řekněme do Paříže, 
není nic lehčího než si prohlédnout profily členů z Paříže, vybrat si ty, kteří by vám mohli být
nejblíž, a napsat jim, jestli byste u nich nemohli pár dní zůstat. A prostředí, v němž se ocitnete, 
se může lišit velmi výrazně. Mohou to být starší manželé, kde budete mít vlastní pokoj, budou 
se o vás starat jako o vlastního potomka a vyzvídat, co děláte, kde jste byli a jak se vám u nich 
líbí. Nebo studentský byt, kde se budete tísnit se spoustou dalších lidí z celého světa, utahaní 
z celodenního výletu se ocitnete uprostřed divoké party, ať se vám to líbí nebo ne. Nebo 
kterákoliv z tisíce a jedné dalších možností.

Nicméně stejně důležitá je i role hostitele. Nemusíte ubytovat vždycky každého, kdo o to 
poprosí, ba nemusíte ubytovávat nikoho (je jasné, že jste-li na koleji na šestilůžáku, není to 
jednoduché) – je to možnost, nikoliv příkaz. V takových případech můžete nabídnout jinou 
formu pomoci: prohlídku města, nebo třeba že se poutník může u vás stavit na večeři. Vždy je 
to ovšem šance poznat zajímavé lidi z celého světa (až se jeden diví, kdo všechno se neobjeví 
v Brně, autor tohoto článku tak potkal Brazilce, Poláky, Litevce, Švédy a Angličany). Správci 
HC se také snaží eliminovat problémy, které se samozřejmě v podobných případech vyskytnou. 
Veškerá komunikace mezi členy, kteří se neznají, probíhá přes centrální server zprávy, které se 
k vám dostanou, jsou již zkontrolovány, čímž se eliminuje spam. Hosté a hostitelé si navzájem 
píšou zprávy, které mohou vidět i ostatní členové, takže se posiluje důvěra: ti, kdo mají ve svém 
profilu více komentářů, pak mají lepší reference a je pravděpodobnější, že je někdo ubytuje 
nebo že k nim přijede více lidí. Užitečné jsou také kluby, díky nimž můžete najít spřízněné 
duše – ať už jsou to ekologové, vegetariáni, fotografové nebo členové Mensy.

Hospitality Club se tak stává zajímavou alternativou pro všechny, jimž nevyhovuje cestování 
zprostředkované „profesionály“ a chtějí zažít autentickou atmosféru daného místa. Padesát 
tisíc členů po celém světě (ještě loni to bylo asi patnáct tisíc a nárůst je obrovský) ochotných 
si vzájemně pomáhat znamená zajímavou možnost „cestování jinak“. Pokud byste se chtěli 
připojit, stačí jen vyplnit formulář na stránce www.hospitalityclub.org a těšit se na hosty 
i hostitele…

> adam zbiejczuk
foto > archiv hospitalityclub.org
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vystřídáno rafinovanými náznaky, které dráždily mysl i smysl diváka stejně vydatně, ale 
zároveň balancovaly na správné straně cenzorského ostří. Mnohým filmům také dopomohla 
k diváckému či komerčnímu úspěchu. Slogan „První zobrazení (doplňte dle fantazie) ve filmové 
historii“ se stal jedním z nejlákavějších a věta „Ve své době zakázaný film“ také dokáže naplnit 
nejednu obnovenou premiéru. Pro příklady nemusíme jít daleko – při zaslechnutí názvu Evil 
Dead (v češtině znám pod názvy Smrtelné zlo či Chata lesního ducha) se téměř okamžitě 
asociuje „První znásilnění stromem ve filmové historii!!!“. Korida lásky, která byla hned při 
své premiéře zakazována jakožto film pornografický, v dnešní době spolehlivě zaplňuje sály 
kin, a to i přesto, že smysl filmu často uniká… Byla to také filmová cenzura, která ve třicátých 
letech zabránila „vystřílení“ všech filmových možností a umožnila tak jejich mnohem efektiv-
nější a efektnější rozprostření po celém dvacátém století.

A proto až budete příště při sledování Maltézského sokola debatovat o filmové cenzuře, 
vzpomeňte si, že právě tento film by bez ní zřejmě nikdy nevzniknul.

> jan pospíšil
http://www.artsreformation.com/a001/hays-code.html

O cenzuře
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JEN MÁLOKTERÉ POVOLÁNÍ ZASAHUJÍCÍ NĚJAKÝM ZPŮSOBEM 
DO UMĚNÍ, VZBUZUJE V DNEŠNÍ DOBĚ TAKOVÉ OPOVRŽENÍ JAKO 
FILMOVÝ CENZOR. NĚKDO SNAD MŮŽE NAMÍTNOUT, ŽE HORŠÍ BYLA 
VŽDY CENZURA KNIH NEBO VÝTVARNÉHO UMĚNÍ.

Ano, knižním cenzorům patřila minulost! Ale od jisté doby jako by na svoje řemeslo jaksi 
rezignovali a v dnešní době se již v knihkupectvích můžeme setkat s knihami, za které by byl 
autor, vydavatel i prodejce ještě před několika desetiletími zavřen a před několika stoletími 
dokonce upálen… A pokud si snad nějaký cenzor dovolí otevřít pusu, je většinou rázně umlčen 
ochránci lidských práv, respektive práva na svobodu projevu.

Co se týče cenzora výtvarného umění, tak ten je ohroženým druhem ještě více – od dob, co 
se do výstavních síní začaly umisťovat zarámované výkaly apod., začali tito cenzoři raději 
migrovat na posty, kde ještě mohou něco dokázat.

Je to právě filmový cenzor, kterému patří umělecká přítomnost! I on je samozřejmě mírně za 
zenitem své výkonnosti – doby, kdy na „zrušení“ filmu stačilo jedno slovo jednoho cenzora, 
jsou již dávno pryč.

Historická filmová cenzura se dá zjednodušeně rozdělit do dvou přihrádek. Ta první se sama 
označuje jako morální. To je ona „poctivá“ cenzura, která se po dlouhou dobu snažila uchránit 
filmové diváky před vším z jejího pohledu amorálním. Je to ona, která pečlivě procházela 
záběr po záběru a pečlivě hledala jakýkoliv delší polibek, více než vhodné množství krve, nahé 
tělo či nevhodné zabarvené slovo. Ale z dnešního pohledu je to také právě ona, která následně 
jen bezmocně přihlížela, kterak lidská morálka poklesává a věci jí zakazované si postupně 
vynucuje. 

V šuplíku druhém se nachází cenzura ideová – „klenot“ totalitních systémů. Tato černá 
ovce cenzorské rodiny je tak líná, že se ani neobtěžuje sepsáním pravidel, co se může a co se 
nesmí. Filmy, které jsou jí proti vůli, nejsou poslány na přestříhání (či přetočení), jak je tomu 
u cenzury prvního typu, ale jejich cesta směřuje rovnou do filmových trezorů.

Jak má ovšem ona pověstná mince dvě strany, tak i filmová cenzura má své pro i proti. 
Pokud se podíváme na filmovou cenzuru i z oné druhé strany, najdeme několik pozitiv, 
které do filmové historie přinesla. Byla to právě ona (v podobě organizace MPPDA a jejího 
Haysova kódu), která si vzala v Americe třicátých let na mušku žánr gangsterského filmu 
(boj proti adoraci mafiánských praktik byl velice snadný) a „vynutila“ tak přechod k filmu 
Noir. Tím dala vzniknout jednomu z nejpůvabnějších žánrů kinematografie, jehož potemnělá 
atmosféra by jinak možná nikdy nespatřila světlo světa. Ta stejná cenzura také donutila 
filmaře dělat filmy mnohem důmyslněji – explicitní vyobrazení mordů a nahých těl bylo 
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