
> elektronická kultura
> současné umění
> společnost

časopis Fakulty informatiky MU
[číslo 3] [ročník I.]



úvodník

>2 >3

Umělecká evoluce třírozměrnou performancí

Jak jste si již možná všimli v tiráži, náš časopis vychází 
pod licencí Creative Commons. O co jde? Tato licence
se obvykle staví proti klasickému copyrightu, o kterém 
se v odborných kruzích již delší dobu mluví jako 
o zastaralém. Vychází z principu copyleftu, což je 
soubor licencí podporujících volné šíření dokumentů, 
softwaru nebo umění. Tedy ne All rights reserved, 
nýbrž Some rights reserved. V zjednodušené formě 
to znamená právo na kopírování, další distribuci či 
komerční využití, za jediné podmínky: musí být přiznán 
zdroj a autorství. Součástí podmínek je taky právo na 
modifikaci pod podmínkou, že bude dál distribuována 
pod stejnou licencí. Pod tímhle oprávněním funguje 
nespočet malých či velikých projektů po celém světě. 
Je pod ní distribuována hudba, literatura či internetové 
magazíny. Za povšimnutí také stojí udělení ceny Prix Ars 
Electronica roku 2004 v oblasti Net Vision organizaci 
Creative Commons, která tuto licenci vytvořila.
A i přesto, že zatím nebyla zakotvena v českém právním 
systému, má význam symbolický, naznačující smysl 
takového řešení.

Když nedávno Bill Gates označil ty, kteří šíří, propagují 
a provozují tuhle licenci, za moderní komunisty, 
reakce pobouřené komunity (nebo komonity?) na sebe 
nenechala čekat. Ano, vskutku jde stále o princip Ber si 
co chceš a šiř to dál, jenže jen těžko tady lze mluvit
o komunismu, protože zde neexistuje žádná centralizace 
či svévůle vůdců, kterým nadbíhal režim postavený na 
Marxových idejích.

„Jsme commonisté, ne komunisté,“ reagoval na výroky 
krále placeného softwaru zakladatel Creative Commons 
a de fakto i de iure autor těchto licencí, Lawrence 
Lessig. Podpořili ho také designéři, kteří s nadsázkou 
sestavili návrhy vlajky a loga kombinující komunistickou 
symboliku se znakem copyleftu – obráceného céčka.

A když se někdy dostane tato právní myšlenka i do 
širšího povědomí v České republice, budeme potřebovat 
ten správný ekvivalent. Já navrhuji TVOŘIVÝ PLEBS!

> palo fabuš, šéfredaktor

KAM AŽ MŮŽE ZAJÍT PROGRESIVNÍ HUDEBNÍK, ABY SVÉMU UMĚNÍ 
PŘIDAL NA HLOUBCE, VÝŠCE I ŠÍŘCE ZÁROVEŇ? PŘIZVE K DÍLU DALŠÍ 
DVA, JEJICHŽ TVORBA JE PŘINEJMENŠÍM STEJNĚ INOVATIVNÍ, JAKO 
TA JEHO. ŽÁDNÍ PŘEDSKOKANI, ŽÁDNÝ DOPROVOD. ÚTOK ZE TŘÍ 
STRAN. LES TRIPLETTES DE DESSERT.

Hudební vystoupení, nebo přesněji performance, jakým byl „Zimní koncert“ kapely Čvachtavý 
lachtan v brněnském klubu Dessert počátkem ledna tohoto roku, nelze nazvat jinak než 
událostí. Frontman kapely, Tomáš Vtípil, zde spolu s hosty Martou Svobodovou, a Robertem 
Kubalou, předvedli, že na hudbu se dá dívat i z jiných úhlů, než je obvyklé.

Brněnskou kapelu Čvachtavý lachtan tvoří kromě Tomáše Vtípila (housle, kytara, zpěv, 
elektronika), který kapelu před osmi lety založil, také Petr Fučík (bicí souprava, xylofon, 
elektronika) a Tomáš Doležal (saxofon, flétna, klarinet). Jak říká kapela na svých stránkách, 
svou produkci zakládají na vytváření nových zvuků, kombinování útržků hudebních 
prefabrikátů, hluku a použití počítačů při živých vystoupeních. Texty pocházejí od oblíbených 
básníků i z vlastní produkce. Ve výsledku si posluchač v jejich hudbě hledá, co je mu vlastní,
a jednoduché interpretace jejich hudební poetiky by byly jenom zbytečně zavádějící.

Robert Kubala, jeden z průkopníků české trackované muziky, který je známý jako b/p nebo 
také Boop, sekundoval „lachtanům“ svou trackovanou muzikou, kterou skládá ze zvuků, které 
buď najde, nebo si je sám vytvoří.

Marta Svobodová, známá spíš jako frontmanka a zpěvačka brněnské rockové kapely Budoár 
staré dámy, zde předvedla alternativní – doslova analogový – přístup k vjingu, neboli 
vizualizaci hudby. Prostřednictvím meotaru, na kterém hýbala různými předměty, vytvářela
do hudby zajímavé animace, které jakoby chtěly v kontrastu s klasickým počítačovým 
přístupem říct, že i v této formě umění je lidský vklad prvořadý.

TOMÁŠ VTÍPIL

Brněnská hudební a zejména ta undergroundová scéna je známá tím, že hudebníci permutují 
v různých formacích. Následkem toho naštěstí není prázdné zmnožování obsahu v rozdílných 
kombinacích, ale naopak – muzikant přinese do nového seskupení jiný přístup, takže označení 
„jiná kapela“ má své plnohodnotné opodstatnění. „Brno je malé a po pár letech člověk zjistí,
že v každé kapele je někdo, s kým už hrál, nebo někdo, kdo hrál s někým, kdo hrál s ním
a podobně.“ říká Martin Evžen Kašperský, bývalý hudebník Čvachtavého lachtana. 
Zcela zářivým příkladem takové pozitivní hudební schizofrenie je Tomáš Vtípil, který vystupuje 
hned ve čtyřech kapelách. Jsou to Čvachtavý lachtan, cs_zvuk, Urbanband a [che], když 
nepočítáme další jednorázové spolupráce (s básníkem J. E. Fričem nahrál Čvachtavý lachtan 
kritiky vychvalované CD Jsi orkneyské víno) a hostování s jinými kapelami (např. Květy).
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„Nejstarší z nich je Čvachtavý lachtan, kterou chápu jako moji mateřskou kapelu, která vznikla 
plynulým odcházením a přicházením lidí ze starého beatlesáckého revivalu. Cs_zvuk je 
elektronická frakce, která vznikla tak, že si Petr Fučík koupil počítač 386 k té moji
486-ce a řekli jsme si, že zkusíme udělat něco dohromady. Urbanband je příležitostná pouliční 
sestava, která zásadně nezkouší a hraje především na ulici. Pohříchu to je nejčastější hraní, 
jaké v poslední době provozujeme. A [che] je kapela, která hraje něco, čemu říkáme komorní 
hardcorové šansony. Hrají tam také dva bývalí členové Čvachtavého lachtana. Všechno jsou
to ti stejní lidi, akorát se to jmenuje různě.“

Kvalita Čvachtavého lachtana se širší veřejnosti ukázala již v roce 1999, kdy kapela vystoupila 
na festivalu Alternativa a okouzlila porotu. Pár let na to vystupuje Tomáš na festivalu s formací 
cs_zvuk a svoji performanci uvádí již zcela příznačně: „Jsme československý zvuk, hudbu 
nečekejte.“ Paralelu k produkci cs_zvuku lze hledat v dílu vzniklém výtvarnou technikou 
asambláže, tedy kolekcí nalezených předmětů, a to třeba i na smetišti. Kopa odpadků,
v tomto případě odhozených zvuků, je možná to první, co posluchače při vystoupení cs_zvuků 
napadne. Za touto nevábnou oponou však otrlý posluchač může najít hudební abstrakce,
ve kterých hrají významnou roli divné zvuky, sporé náznaky melodií, nebo také zcela otevřený 
chaos.

„Já neumím hrát pořádně na žádném nástroji. Umím hrát trochu na housle, protože jsem 
odmalička chodil do hudebky a bylo to pro mě strašné martýrium. Člověk něco vezme do ruky 
a když to vydává nějaký zvuk, tak při určitým koncepčním využití stačí naučit se zahrát tři 
tóny na něco a když je zahraje tam, kde mají nějakou funkci, může to působit i tak, že na ten 
nástroj umí hrát.“

Důležitou součástí Tomášových vystoupení s Čvachtavým lachtanem a cs_zvukem je laptop, 
na kterém míchá samply do hlavního motivu nebo jako pozadí pro housle, trubku či foukací 
harmoniku. Trackované hudbě se věnuje už delší dobu, za kterou získal skvělý rozhled v této 
oblasti. Jeho články o soudobé hudbě vycházejí právě v IM6.

Když se ho zeptáte, jak se k počítačové hudbě dostal, řekne vám: „Dialekticky. Člověk musí 
dělat i něco jiného, aby se z toho nezbláznil. Naši mi koupili počítač. Již předtím jsem však 
měl vztah k těm archaickými technologiím, které dodnes hrají určitou roli ve světě počítačové 
estetiky. A když jsem se dostal k prvnímu počítači, na kterém bylo možné dělat nějakou hudbu, 
tak bylo pro mě přirozené něco takového zkoušet.“

Jeho hudba bývá často přirovnávána zejména k Plastic People of the Universe.

„Plastic People mám strašně rád doteď. Ne, že bych něco soustavně poslouchal, dá se říct,
že poslouchám dost málo hudby. Nebráním se ale žádným vlivům. Ale může to být např. 
Dunaj, pak ty tvrdší techno tracky, a tzv. vážná hudba.“

Tomáš zazářil také v posledním ročníku festivalu Poezie bez hranic, kde po postupu
z brněnského kola vyhrál i to celorepublikové a vystoupil tak na piedestal k Mariánu Pallovi, 
vítězovi předcházejícího ročníku.

„Ukradli mi počítač a když jsem viděl plakát k tomu festivalu, tak jsem si říkal: to je taková 
šílenost, že to musí vyjít. Pokyn z nebes jak si vydělat na nový počítač. Jestli tohle vyjde,
tak si budu říkat, že nějaká spravedlnost existuje.“

Kromě toho, že dělá zvukaře v divadle Husa na provázku, potkat ho lze také na ulici (zejména 
na České) s houslemi pod bradou, kde si pod rouškem kapely Urbanband spolu s kytaristou 
přivydělávají.

http://www.scene.cz/project/cs_zvuk/
http://www.lachtan.freemusic.cz/

ROBERT KUBALA

„Kamarád ze střední školy donesl program, který umožňoval sekvencovat skladbu ve čtyřech 
kanálech, a první soundblaster, takže prvně jsme si pouštěli nějaké neuvěřitelně znějící zvuky,
a pak jsme zjistili, jak to jde editovat. Zůstal jsem u toho.“

Jen těžko byste zařadili jeho tvorbu do kontextu české muziky. Nedrží se žádných žánrů; každá 
skladba je jiná a jediné, co je může spojovat, jsou principy elektronické hudby. Hudbu, jakou 
dělal Robert, když začínal, poslouchalo v České republice jen velmi málo lidí. A podstatnou 
část tvořili právě ti, co zkoušeli něco komponovat. Tento underground byl natolik malý,
že bylo nutné uvažovat a komunikovat v nadnárodním kontextu, takže již v druhé polovině 
devadesátých let, v počátcích internetu u nás, se vyměňovaly MODy – soubory, ze kterých 
hudebník za pomoci softwaru vyčte a může měnit metadata, jako je notový zápis (notový zápis 
přece nejsou metadata, ale prostě data) nebo použité samply. Z těchto údajů se Robert a jemu 
podobní učili dělat počítačovou muziku. Zásadní vlastností těchto hudebních souborů byla 
jejich kompaktní velikost, což je jeden z důvodů, proč byl tento typ hudby odjakživa spjatý
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s demoscénou. Za pozornost stojí zejména Robertova spolupráce s tvůrcem dem jménem 
eL. Jeho remix se objevil také na albu od pražské kapely OTK, což byla zřejmě první česká 
remixová deska. Dnes vystupuje pod pseudonymem b/p.

Na vytváření zvuků využívá náhodná data. Použil např. zvuky, vytvořené ze souborů msdos.
sys (zvuk basy), autoexec.bat aj., nahrál skladbu microsoft.wav, kterou poskládal z různých 
systémových souborů. Píseň Aave byla vygenerována na základě hodů kostkou, dále je to 
skladba, vzniklá náhodnými posuvy rychlosti atd.

Komponování hudby skládáním tracků umožňuje i vizuální práci se zvuky. Co vlastně 
znamená takový grafický přístup?

„Často vybírám zvuky podle vizuálních kriterií. Něco použiji jenom proto,
že to v sampleeditoru krásně vypadá.“

Mezi průkopníky české elektronické muziky ho řadí také koncept remixy remixů, s kterým 
přišel ve spolupráci s trackery Kakanem a Prookem. Původní píseň Pure Me byla zremixována 
a poslána dál, zase zremixována atd. Tímto způsobem vzniklo sedm skladeb se souhrnným 
názvem Pure Us (volně dostupná na archive.org).

I přesto, že je jeho hudba velmi nedostupná (mp3 konverze skladeb povětšinou neexistují)
a počet jeho vystoupení v minulosti by se dal spočítat na prstech jedné ruky, je považovaný 
za jednoho z průkopníků české trackované hudby. V současné hudbě připravuje vydání svého 
prvního CD a emigraci do Finska.

http://www.pinerecords.com/boop
http://el.oupa.cz/demos.html
http://www.muteme.cz

MARTA FÚÚ SVOBODOVÁ

Začala hrát na kytaře v patnácti spolu s bratrem, který si tehdy ještě otloukal hrnce
a odpadkové koše. K svým prvním hudebním pokusům brzy na to přibrali dalšího kytaristu
a baskytaristku – členy tehdy již pomalu se formující skupiny Budoár staré dámy. Inspirací
k tehdejším skladbám byla Martina babička, která byla také impulsem k zvolenému názvu 
kapely při příležitosti prvního koncertu. Ten odehráli spolu s Čvachtavým lachtanem.
Krátce na to se sestava kapely ustálila, když do kapely (podle vzoru Lachtana) vstoupily housle.

V roce 2001 vyhrál Budoár staré dámy na festivalu Malá Alternativa, díky čemuž si mohli
v divadle Archa zahrát s profesionálními hudebníky. Již na podzim 2002 vydává kapela své 
první (a zatím poslední) CD Na hraní – plné alternativního punk rocku. Další už je na cestě.

Co ji svedlo ke spolupráci Tomášovou kapelou?

„Čvachtavý lachtan byl od mého dětství oblíbená kapela a velká inspirace.“

Jak vnímá rozdíl mezi muzikou Budoárů a elektronickou hudbou?

„Na hudbě, která se hraje na nástrojích, mám ráda to, že je vidět, co na tom nástroji člověk 
dělá. Hudba, jakou dělá Tomáš nebo Robert, mi připadá bohatší v tom, že umožňuje přidávat 
zvuky, které by člověk jinak na pódiu nebyl schopen vygenerovat. Ale mám ráda, když se s nimi 
pracuje v průběhu, když to nejsou jenom nahrané věci.“

Současným trendem je promítat do elektronické hudby obrazy a animace a vnímat tak hudbu 
i obrazově. Takový „vídžej“ – video dídžej – pak používá při vizualizaci hrané hudby techniky 
ekvivalentní právě djingu. Opakují se motivy, prolínají obrazy a grafika na plátně je morfována 
širokým spektrem efektů.
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U vjingu, jaký dělá Marta, nelze tak, jako v počítači navázat vizuální smyčky na hudbu 
prostým kliknutím myši a vše je děláno v reálném čase s reálnými předměty.

„S Tomášem Fúú Doležalem jsme jednou přemýšleli, jak by vypadal takový analogový vjing 
– jako kontrast proti klasické vizualizaci hudby pomocí počítačů, různých programů a velkých 
projektorů – a jak by to vypadalo, kdybych najednou přišla s meotarem, který mi maminka 
půjčila z práce. Tento analogový způsob projekce mě lákal víc než dnes moderní vjing, protože 
právě při tom „meotarování“ jde o skutečné setkání s věcmi. Můžu s nimi tvořit kompozice, 
mohu je ničit, mohu se patlat v barvách a všechno to cítím na vlastní kůži.“

Kromě hudby a občasného odbočení k originálnímu vjingu stíhá Marta také dvě školy: kromě 
FaVU se věnuje studiu lékařské fyziky na PřF MU.

„Zjistila jsem, že mi na FaVU krní mozek a chybí mi ty odporné fyzikální příklady a logické 
myšlení, a že bych se měla ještě chvíli trápit a pár závitů v mozku si nadělat.“

V Martině přístupu se tak setkává inspirativní výtvarné a hudební umění s exaktní vědou, které 
možná vyústí v něco, co zaujme své místo právě v tomhle neobvyklém průniku.

„Někdy bych chtěla udělat naučný pořad pro děti. Takových, které jsou esteticky pěkně 
zpracovány, a přitom jsou vědecky korektní a nedejbože i vtipné...  těch najdeme jen opravdu 
málo.“ 

http://budoar.freemusic.cz/

text > palo fabuš
foto > kombajn
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Mnoha fotografům bere chuť do práce fakt, že, jak říkají: všechno už bylo vyfotografováno. 
Pohříchu je tento pocit posilován i ze strany teoretiků, kteří, přehazujíce z hromádky na 
hromádku jejich fotografie, se občas zaseknou s konstatováním: to už jsem někde viděl… 
aha, to je úplný Cartier-Bresson. Což znamená něco v tom smyslu: no to teda nic moc, nebo, 
v lepším případě: slušná kopie, ten chlapec si všímá… Aby toho nebylo málo, bývá takto 
znectěná fotografie právě ta, ke které má ubohý fotograf bytostný vztah. Připadá mu totiž 
naprosto autentická a chvíle, kdy zmáčkl spoušť, v něm rezonuje doteď.

Tak nějak vypadá modelová situace, v níž vznikají fotografova životní traumata a vzájemná 
nevraživosti mezi teorií a praxí. Je vlastně až s podivem, že jsme přes mnoho rafinovaných 
systémů hledisek nakonec stejně zůstali v případě obrazů hlavně u formální (a samozřejmě 
historické) komparace. Prsty v tom má pochopitelně velkolepá idea existence věcí na cestě
z minula do budoucna. Linie posázená samými inovacemi. Něco tu už bylo a něco ještě ne. 
Je to tak snadné, protože mechanické. K tomu účelu jsme si také vyprojektovali experty, 
specialisty a znalce. Strůjce rozmanitých hypotéz a analytiky originálnosti.

Je proto zábavné teoreticky vybruslit ze situace, kdy se vedle sebe položí dvě fotografie, které 
mají mnoho společného nejen formálně, ale (a teď budeme neexaktní) i svou atmosférou. 
Přitom jednu vyfotografovala Lucia Nimcová, slovenská fotografka, jejíž jméno vyslovují lidé 
znalí věci doma i v zahraničí s uznáním, a druhou technik, pro nějž je svět fotografie aktuální 
jen v okamžiku, když fotografuje rodinu. Viděno z pozice oboru, stojí tu proti sobě produkt 
určité tvůrčí filozofie a nazírání světa a obyčejný snímek z dovolené. První myšlenka, která 
nás proto při takovém srovnání a po předchozím úvodu asi napadne, je: podobnost nemusí 
znamenat vůbec nic.

Věc by se dala probírat zcela určitě z mnoha hledisek a na všech by něco bylo. Tak co to vzít 
třeba normativně. Fotografie Lucie Nimcové je umění. Nese hlubší sdělení a jako taková je 
i oceňována. Valentova fotografie patří do ranku jakéhosi domácího dokumentu, tady sice 
vyhovuje (každá fotografie je v podstatě dokument), ale trčí z řady. Nakonec, proto byla 
vybrána. Jak vidno nevyznívá provedené setřídění příliš přesvědčivě. Obě fotografie by zřejmě 
vyhověly na obou stranách, ale teď se o nich bavíme na stránkách časopisu, který se mimo jiné 
věnuje i umění, takže přeskočíme peripetie normativnosti a pofidernost výběru kritérií v rámci 
normy a podíváme se do doby, kdy instituce umění v našem slova smyslu ještě neexistovala. 
Dva obrázky vytvořené v podobném duchu by pak zřejmě jako typologicky podobná zobrazení 
patřily k ostatním podobným obrázkům a fungovaly by dejme tomu v rámci nějakého kultu, 
obklopeny společenstvem lidí chápajících zcela přirozeně a jednoznačně jejich význam.
Žijeme však v době „imagologie“, obraz je všude, a i když je zdánlivě jeden, je společensky, 
funkčně a institucionálně diferencovaný. Jediný kontext se rozpadl na tisíc dalších kontextů.

Je to společnost, která dává obrazům jejich význam, a to často bez ohledu na to, co je 
předmětem zobrazení. Tedy k předmětu: jsou tu dvě melancholické holčičky, jejichž pohled 
skrytý za slunečními brýlemi znepokojuje. A přitom je někdy všechno mnohem prostší, než 
se zdá. I ten stín vkrádající se k dívence za mřížemi je jen starostlivý otec, protože, jak by 
poznamenala Susan Sontag: nefotografovat vlastní děti je skoro deviace.

Již jednou bylo řečeno, že hledat teoretické odůvodnění určitých jevů je zábavné. Zábavné 
proto, že v rámci logiky vědy jsou určité jevy s konečnou platností prostě nepostižitelné.
Doba absolutních systémů minula. Zbyla sofistikovaná hra vědců, která znovu a znovu 
aktualizuje to, co tu už v mnoha podobách bylo.

> jiří pátek

Lucia Nimcová :: Humenné :: Slovensko 2003

Valenta :: Janicka :: Pikovice 2004
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Rád bych se zamyslel nad problémem sdělnosti v hudbě. Málokdo, kdo píše něco o soudobé 
hudbě, se tomu vyhne. Potíž s nesdělností až nesrozumitelností je leitmotivem odborných
i publicistických textů po desítky let (jde to vlastně do stovek let), a netýká se to ostatně jen 
hudby, jen je to na ní vzhledem k její povaze nejzřetelněji vidět. Hudba, o které by se dalo 
předpokládat, že něco sdělit chce, je značně odcizena publiku, nic mu neříká, a nic na tom 
nespraví ani na drzou banálnost sázející postmodernistické škleby. Ta hudba, která publiku 
něco říká, bývá ve skutečnosti dost bezmyšlenkovitá a je zase naprosto odcizena hudebníkům. 
Na tom není nic divného, protože už ji obvykle neprezentují hudebníci, nýbrž stars, jakýsi druh 
herců, na něž hudebníci žárlí, neb je to připravuje o chleba.

Rakušan Christian Fennesz, v poslední době ikona tzv. laptopové scény, začal dělat hudbu
v 80. letech jako člen undergroundové skupiny Maische, která působila na poli konceptuálního 
rocku a open-form improvizace. Během 90. let se přeorientoval na práci s elektronickým 
zvukem, především s jeho nejextrémnějšími podobami, tzv. glitches (poruchy, škrčení, 
prskance…), aniž by však zcela opustil svůj původní nástroj, jímž je kytara. Fennesz je příliš 
opatrný (a chytrý), než aby se chtěl nezměnitelně zařadit k rockerům, laptopistům či jinam.
V několik měsíců starém rozhovoru pro agenturu Mute Me říká: Já sám sebe nepovažuji 
za laptopového hudebníka. Jsem kytarista, hudebník, skladatel, producent, který využívá 
nejnovější technologie. Mým nástrojem je studio a tím studiem je laptop.

Feneszova tvorba, ať už jde o relativně prokomponovaná alba, nebo o open-form živá 
vystoupení (Fennesz je uznávaným improvizátorem), je současným vyústěním linie, již 
před bezmála 100 lety naznačil italský futurista Luigi Russolo, když se snažil technickými 
prostředky své doby dosáhnout využití hluků v hudbě nikoli jako zvukomalebného nebo 
impresionistického materiálu, ale jako svébytného stavebního prvku. To, zřejmě bez přímé 

návaznosti na Russola a z naprosto jiných pozic, pak v polovině století provedli postserialističtí 
otcové elektronické hudby (hlavně Karlheinz Stockhausen). Přitom však Feneszova díla nemají 
nic z její přísné struktury, jde stále o svým způsobem poslouchatelnou hudbu! 

Russolo zemřel téměř zapomenut, i Stockhausen dnes pomalu ale jistě upadá v zapomnění, 
aspoň co se týče 99 % potenciálního publika. Je od Christiana Fennesze obratné, že se tak 
brání zařazení? Jakmile se jednoznačně zařadí mezi umělce, okamžitě se většině publika odcizí, 
pro zbytek se pak stane nesdělným, zařadí-li se mezi stars. Nezáviděníhodná pozice, vyžadující 
množství balancování a citu pro média. Ať už chce hudebník něco sdělit, nebo nechce, jeho 
pozice je stejně ovlivněna především těmito destruovanými vztahy s publikem! Je vlastně
ještě dobré pokoušet se něco sdělovat?

Jestli tedy tvůrce dnes vůbec něco sděluje, často je to tohle: Ano, jsem si plně vědom 
probíhajícího kulturního úpadku, odcizující relativizace až barbarizace hodnot, vyvnějšnění 
obsahů za postupující degradace forem (atd., atp.). Ano, toto všechno mě zneklidňuje a jistě 
přispívá k pocitu dezorientovanosti i bezmoci. Přesto však budu pracovat dál, i když vím,
že se tím toho účastním. Ne ze zvrhlosti, ne z masochismu nebo pomstychtivosti, ne ze 
zoufalství, ne z falešné hrdosti, ale proto, že není jiné cesty: všechno jiné by byla lež.

> tomáš vtípil

Pozn. autora: V tomto textu je několik výroků, které mohou působit (přinejmenším) přehnaně. 
Proto je třeba zdůraznit, že jsou napsány bez nároku na právo býti tesány do žuly či tištěny do 
učebnic. Vyjadřují nikoli nesporná historiografická fakta, ale autorův názor na podobu jejich 
poměru k analyzovanému problému.
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Fennesz by Martti Jämsä

fennesz by Cedrick Eymenier 
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COMICSOVÝ MÁG FRANK MILLER PATŘÍ BEZPOCHYBY MEZI SOUČASNOU 
SVĚTOVOU ŠPIČKU A TO NEJEN JAKO VÝTEČNÝ LIBRETISTA, ALE
I JAKO OSOBITÝ ILUSTRÁTOR. A PRÁVĚ TYTO DVĚ SVÉ VLASTNOSTI 
V POZORUHODNÉ KOMBINACI PROPOJUJE V TEMNOTOU A PACHEM 
LACINÝCH VOŇAVEK NASÁKLÉM SVĚTĚ JMÉNEM SIN CITY.

Přestože titul připomíná spíše název pornowebu, patří tento comics mezi ty atmosférou 
nejponurejší a syžetově nejzajímavější comicsy, které můžete na domácí, ale také na světové 
půdě sehnat. Přestože Millerovi toho u nás vyšlo více – především historická freska o bitvě
u Thermopyl pod názvem „300“; a malinko postmoderní zásah do klasiky v podobě 
comicbooku „Návrat temného rytíře“ vyprávějící o stárnoucím Batmanovi – právě cyklus
Sin City ho nejcitelněji zapsal do duší tuzemských čtenářů. Z tohoto sugestivního cyklu
tak u nás postupně vychází všechno, co má tu čest, že nosí nálepku Sin City, a půjčit si ho 
můžete třeba i v MZK.

Sin City poprvé vyšlo v roce 1992 – v době, kdy Frank Miller měl za sebou již několik poměrně 
zdařilých projektů, přesto teprve v tomto roce dostal šanci dělat to, co opravdu chtěl, a to
s takovým úspěchem, že již v roce 1998 se na naší mladé comicsové scéně mohly objevit první 
překlady Sin City do češtiny z pera Štěpána Kopřivy a první díl celé série byl vůbec prvním 
velkým zahraničním comicbookem, který u nás vyšel. Sin City – to je drsná škola, noir, 
černý žánr… zlí jazykové tomu říkají poněkud prostěji: brak. Je to velký ponurý svět, příběh 
plný těch nejzkorumpovanějších policajtů a nejzaplivanějších pajzlů, chlápků drsnějších než 
babiččina valcha a ženských krásnějších a fatálnějších než Salome. To všechno zcela v duchu 
noir v černobílém provedení těžícím z ostrých přechodů, kde světlo formuje tmu a tma zase 
světlo a kde negativ střídá pozitiv v těžko popsatelné dialektické jednotě.

Millerova kresba někdy působí až dětsky naivně ať už ve ztvárnění prostoru nebo lidských 
proporcí, aby vás na další straně ohromila překvapivě výmluvným schematismem, který vzápětí 
střídá až hyperrealistické vykreslení s ohromným smyslem pro detail. V Sin City jsou stránky, 
které byste si klidně mohli zarámovat a pověsit na stěnu, aniž by kohokoli mohlo jenom 
napadnout, že jde o comics; stejně jako tam najdete stránky s tradiční comicsovou strukturou. 
Vše je silně stylizováno, a přece navozuje dojem autentického prožitku – déšť v Sin City 
skutečně bodá do ramen, výstřel z pistole vám rezonuje v obýváku a krev stříká do tváře.

Miller dokáže už jenom způsobem kresby určovat tempo příběhu. Někdy při čtení Sin City 
necháte jen v rychlém sledu plynout rafinované obrazy, abyste se najednou zastavili a v němém 
úžasu koukali na černou stránku plnou několika bílých čar. Millerovo řazení obrazů v mnohém 
připomíná filmovou strukturu, kdy záběr začíná detailem a postupně se vzdaluje, kamera 
zaujímá ty nejfantastičtější pozice, dlouhé záběry střídají ostré střihy.

Přesuňme se však k syžetové stránce. Pro celý cyklus Sin City je typická jedna stará zásada –
a sice že v jednoduchosti je síla. Zápletky jsou kriminální, snad bychom mohli říct že 
detektivní, nelze zde však očekávat žádné pátrání a objevování zapeklitých souvislostí.
Děj se šílenou rychlostí jen s malými přestávkami doslova „řítí do ďáblovy řiti“ – zpravidla

Pekelná jízda městem hříchu

v duchu pomsty hlavního hrdiny, na němž nebo na jehož blízkých byla spáchána nějaká křivda. 
Přesto příběh rozhodně nepůsobí jednoduše, jsou tu zvraty, kličky, často i na místech méně 
očekávatelných, avšak jistou schématičnost bychom při srovnání jednotlivých příběhů jistě 
objevit dokázali.

Při čtení Sin City je důležité přistoupit na autorovu hru. Musíme mu prostě uvěřit jeho 
hříšné město zločinu a toho jeho drsného hrdinu vyděděnce, který rozhodně nepatří do třídy 
romantických uhlazených supermanů zachraňujících lepé děvy s bujným poprsím z hořícího 
domu. Pokud autorovi tohle všechno zbaštíte – což není při podmanivé temné  kresbě žádný 
problém – máte vyhráno. Nelze však vyloučit, že si při drsňáckém vnitřním monologu, kterým 
hlavní hrdina děj zpravidla provází, nevzpomenete na hlubokomyslné komentáře Franka 
Drebina z Bláznivé střely, a pak už vám nezbude nic jiného, než se ironicky pochechtávat
až do samého konce.

Jedním z hlavních výstavbových prvků Sin City, který učaroval tolika čtenářům, je dějová 
provázanost jednotlivých částí cyklu a komplexnost celého světa. Není určitě náhodou, že 
princip, který tak úspěšně použil Tarantino v Pulp Fiction, ve stejném roce používá Miller, 
když píše druhou knihu ze Sin City a nechává pozoruhodným způsobem prostupovat první díl 
s druhým, přestože jde o naprosto volná pokračování. Jeho svět tak získává punc autentičnosti, 
kde všechno souvisí se vším. Scény z předchozího příběhu jsou zabírány z jiného úhlu nebo 
dokonce s využitím stejných obrázků a postavy, které jsme mohli v jednom díle vidět mihnout 
se jenom na pozadí nebo jako vedlejší prvek, dostávají najednou hlavní úlohu a naopak. 

O kvalitě Sin City jistě svědčí i fakt, že do kin má brzy přijít filmová verze režírovaná 
zkušeným Robertem Rodriguezem v úzké spolupráci s Millerem a dokonce snad i s Tarantinem. 
Mají se v ní objevit takové hvězdy jako Bruce Willis, Mickey Rourke, Jessica Alba, Clive Owen, 
Elijah Wood a řada dalších. Trailer slibuje noirové retro držící se Millerovy poetiky, vizuálně 
úzce spjaté s comicsovou kresbou a v některých záběrech dokonce přímo opisující konkrétní 
obrazy z předlohy. Trailer ovšem, jak už to tak bývá, slibuje hodně a říká málo, a zatímco 
zfilmovaných comicsů pořád přibývá, jejich kvalita zůstává nevalná. Už v dubnu bychom
se snad měli přesvědčit, jak se svého úkolu zhostili filmoví tvůrci tentokrát. Pokud však film 
nezabere, pořád ještě je tu špičková comicsová předloha.

> david povolný



V hudební sekci jsou nejpopulárnější jednoznačně záznamy živých koncertů: kultovní
Greatful dead v červnu 1973, ale i úplně současné: Béla Fleck and the Flacktone, Calexico…
Moc známých skupin ale nečekejte. Samozřejmě i tady najdete historické perličky, jakou 
jistě je první zachovaná nahrávka Bennyho Goodmana. Osobně považuji za nejzajímavější 
elektronickou hudbu, kterou vytváří stovky hudebníků z celého světa, propojení v celé řadě 
skupin, nebo chcete-li net-labelů. Vychází z open-source tradice trackované počítačové hudby, 
ale i když už dnes vydávají převážně klasické mp3 a mnozí z nich se prosadili na komerční 
scéně, pořád zůstali věrní volnému šíření hudby – archivy skupin jako Monotonik, Kahvi, 
Thinner nebo Miasmah patří k tomu nejprogresivnějšímu, co si můžete dnes poslechnout. 
Oproti různým P2P programům můžete mít radost nejen z toho, že ani v nejmenším 
neporušujete hloupou legislativu (všechno v této kategorii spadá pod Creative Commons),
ale taky stahujete mnohem rychleji!

Poslední – samozřejmě náročností na diskový prostor (jinak snad spíš první) – kategorií jsou 
knihy. Archive.org poskytuje mirror pro Projekt Gutenberg, který vznikl už v roce 1971 a jehož 
cílem je digitalizace co největšího množství knih. Přispět může kdokoliv, nejrozšířenějším 
jazykem je samozřejmě angličtina. Bohužel česky tam nenajdete vůbec nic kromě Čapkova 
RUR. Jinak je vám ale k dispozici přes 10 tisíc knih, které patří do public domain, čili je  
možné volně je kopírovat. Namátkou ze současného top 20: Umění války (Sun Tzu), Deníky 
Leonarda da Vinciho, Joycův Odysseus, Kafkova Proměna – ale taky nejrůznější příhody 
Sherlocka Holmese a Alenka v říši divů. Jako textové soubory, v HTML nebo také v podobě 
audio nahrávek. Vzhledem k tomu, že autorské právo se liší zemi od země (u nás došlo
k posunutí hranice z 50 na 70 let od smrti autora nedávno), při hledání novějších knihy 
se vyplatí podívat na australské servery, kde zůstala hranice padesáti let – třeba právě na 
australskou verzi projektu Gutenberg (gutenberg.net.au). Nebo na ruský lib.ru, protože
v Rusku funguje všechno trochu jinak (ale zlaté časy e-booku už jsou asi pryč, nejspíš se 
majitelé ruských domén přeci jen lekli výhrůžek ze strany velkých nakladatelských domů: 
Tolkien, Adams, King a podobně se dají ještě občas najít, ale už ne anglicky).

> adam zbiejczuk
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NEBO KDYŽ UŽ NE ZADARMO, TAK NÁM DEJTE ASPOŇ POŘÁDNOU 
SLEVU! V SITUACI, KDY SI BEZ VŠELIJAKÝCH SLEV LZE ŽIVOT JEN 
STĚŽÍ PŘEDSTAVIT, POTĚŠÍ, KDYŽ JE NĚCO SKUTEČNĚ ZADARMO. 
A ONO JE TOHO HODNĚ – A LEGÁLNĚ K TOMU. FILMY, KNIHY, HUDBA. 
TAKY INTERNETOVÉ STRÁNKY VE SVÝCH STARÝCH VERZÍCH.
OČ JDE? INU, ARCHÍV… 

Archive.org je server, jehož vznik spadá již do internetové prehistorie – konkrétně roku 1996. 
Původním záměrem tvůrců bylo zabránit tomu, aby tisíce webových stránek, které byly v určité 
chvíli důležité, nezmizely beze stopy. Podle autorů vypovídají o své době nejlépe – a jejich ztráta 
by znamenala slepou skvrnu na historické paměti 90. let. Zanedlouho se k tomu přidala snaha 
pomoci již existujícím projektům, které tím či oním způsobem pomáhaly zpřístupnit
on-line nejrůznější zdroje, ať už filmy, hudbu či knihy. Dnes patří archiv Archive.org
k největším na světě: objemem přesahuje 1 petabyte dat – to jest 250 bytů. Velkou část z toho 
tvoří právě průběžně ukládané verze internetových stránek. Takzvaná „Wayback machine“ 
umožňuje prohlédnout si kdeco: od raných verzí Yahoo, přes první stránky Vatikánu nebo 
Disneyho, až po sex.com. Nejde ale ani tak o kuriozity – výborné je to zejména pokud
1.) vaše oblíbená stránka zmizí a vy jste chtěli použít informace na ní publikované
2.) někdo se snaží měnit současnost přepisováním minulosti – už několikrát se povedlo při 
podobném snažení nachytat různé státní instituce i společnosti, které zpětně upravovaly obsah 
svých stránek, aby byl v souladu s aktuálními stanovisky (více se o tom můžete dovědět např. 
na studentsfororwell.org).

Filmové fanoušky a milovníky netradičních dokumentů potěší filmový archiv. Výběr je velmi 
bizarní – v lednu si návštěvníci nejčastěji stahovali amatérské záběry tsunami z Thajska. 
Obecně ale k nejzajímavějším „exponátům“ patří různé převážně béčkové produkce od
40. do 70. let, najdete tu kultovní zombie-horror Noc oživlých mrtvol (samozřejmě originál 
z roku 1968, nikoliv nepovedený remake), noir filmy i některé z nejhorších filmů všech dob. 
Součástí je i Prelingerova sbírka: přes dva tisíce výukových, reklamních a popularizačních 
filmů. Třeba slavný „Duck and Cover“, instruktážní film americké civilní obrany, jak se 
zachovat v případě nukleárního útoku, ale také z dnešního pohledu naprosto nemyslitelné 
filmové reklamy na cigarety, ve kterých všichni inhalují kouř jak o závod. Poučné jsou i filmy 
z 50. let o drogách či prostituci. Aktivistický tón má kategorie „nezávislé zpravodajství“ 
(nezávislé asi ne, ale je to jistě jiný úhel pohledu než mají Fox News), kde najdete dokumenty 
tak trochu ve stylu Michaela Moora.

Chceme všechno zadarmo
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Já se ovšem budu kulinářské terminologie držet i nadále. Po gastronomických skvostech
z minulých čísel bych vám totiž rád naservíroval pokrm z kuchyně lidové. Neobávejte se ovšem 
žádných českých laskavých ovocných knedlíků z doby nedávno minulé, italských špaget či 
snad nějakého obyčejného amerického hot-dogu! Na mírně umaštěném papírovém tácku vám 
přináším první dlouhometrážní film, s názvem Bad Taste, skvělého novozélandského kuchaře 
Petera Jacksona. V našich restauracích (či spíše jídelnách) je toto jídlo známé spíše
jako „Vesmírní kanibalové“.

Mohlo by se zdát, že film případného jedlíka odrazuje již samotným názvem. Přeci jen,
kdo by se dobrovolně ládoval něčím, co „chutná zkaženě“ (hlavně pokud má možnost ochutnat 
tisíce jiných dobrot). Ovšem pod nevábnou názvovou obalenkou se skrývá překvapivě kvalitní 
nádivka.

Příběh se dá shrnout do mírně tahaného dvousouvětí: „U novozélandského města si zřídili 
základnu mimozemšťané, kteří následně zabili všechny obyvatele, aby je mohli odvézt na 
svoji planetu a tam z nich dělat homoburgery. Na místo tudíž přijíždí jednotka čtyř opravdu 
opravdových drsňáků (žádná hollywoodská cukrdlátka), kteří mají jediný úkol – „shoot the 
bastards“. Ani při důkladném nimrání zde neobjevíte sebemenší stopové prvky těžkých jídel 
(z nejznámějších jmenuji „oidipovský komplex, smysl života, metafora smrti…“), vše je velmi 
lehké, a přitom velmi lahodné.

V mé osobní kuchařce mám tento film veden jako jasný důkaz toho, že pro výborné jídlo 
nejsou důležité drahé ingredience, početné služebnictvo či luxusní stříbrné nádobí,
ale hlavně láska k vaření.

A tak mě napadá: neprochází i ona filmová láska oním filmovým žaludkem?

> jan pospíšil

S chutí do Špatné chuti
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JÍME PRO ŽIVOT, NEBO ŽIJEME PRO JÍDLO? PŘI TÉTO OTÁZCE 
ZŘEJMĚ ZBYSTŘÍ TI, KTEŘÍ SI U ÚSTNÍ ZKOUŠKY Z CIZÍHO JAZYKA 
VYLOSOVALI TÉMA „JÍDLO“ A PŘESNĚ TOUHLE OTÁZKOU BYLI 
PARALYZOVÁNI ZKOUŠEJÍCÍM (SAMOZŘEJMĚ PRONESENOU
V PŘÍSLUŠNÉ JAZYKOVÉ MUTACI) VE CHVÍLI, KDYŽ JIM BYLO 
NEJHŮŘE. TAKÉ MOŽNÁ ZBYSTŘÍ TI, KTEŘÍ DLE NÁPISU „DEFILMACE“ 
NA OKRAJI TÉTO STRÁNKY USOUDILI, ŽE ZDE SNAD BUDE ŘEČ
O FILMU.

Ty první zklamu, úvahám o vztahu života a jídla se zde zabývat opravdu nehodlám a oni se 
tedy opět nedozví správnou odpověď na tuto prastarou otázku. Vás, co zbystřili z druhého 
důvodu, prosím o drobné zamyšlení: všimli jste si někdy velmi těsné spojitosti řady filmových 
recenzí, upoutávek či jen propagačních materiálů a jídla? Kolikrát jste do kina zváni na 
opravdovou pochoutku či lahůdku? Kolik desítek scén se stalo třešničkou na dortu světové 
kinematografie? Na kolik nestravitelných filmů jste byli pozváni do „artového kina“?
Či jste jen na některém festivalu měli přístup k rozmanitému menu slavného režiséra?

To se snad již film definitivně propadnul do oněch vrstev kultury, které jsou pejorativně
zvané konzumní?

Díla jsou tu, u obřích (igelitem pokrytých) stolů, požírána po desítkách, stovkách, a to za 
doprovodu okatého a hlučného mlaskání a hltání. Lidé nemají čas si jídlo vychutnávat, protože 
stále jedí ve strachu, že pokud nebudou jíst dostatečně rychle, tak jim bude něco snědeno.
A tak se cpou, cpou se, až jim některé složky filmů padají od pusy, aniž by se jich jen jazykem 
dotkli. Příchutě se mísí v jednu univerzální pachuť, která dá obyčejnému rohlíku s máslem 
stejnou chuť jako vzácné exotické delikatese. To vše se tu odehrává za doprovodu hlasitého, 
bodrého říhání, a to nejen konzumentů, ale i kritiků. Hlasitost říhnutí je zde samozřejmě 
přímo úměrná následné prestiži daného jídla. Ne po všech chodech je libě říháno – případný 
nesouhlas se tu prezentuje velice okatým a okázalým zvracením. Nebo je to snad pro 
recenzenta (či propagační materiál) ten nejsnazší způsob, jak sdělit své pocity a dojmy?

Je pravdou, že slova stylu „dortíček, bonbónek, omáčka či chuťovka“ jsou snáze stravitelná,
než „dominanta, mizanscéna“ či snad dokonce „narace“. Rozuzlení této otázky ovšem nechám, 
poněkud alibisticky, na ctěném čtenáři.



„Na bílý papír jsem zlehka stříkal přes šablonu horror vacui – tedy
strach z prázdna – pravěkou touhu otisknout se, pojmenovat, popsat.
Dát cizím věcem jméno a získat tak nad nimi moc. Jeden nápis začal překrývat 
druhý, takže se postupně zmnožovaly a ovládly plochu tak, že ji zcela pohltili. 
Pak do všeho (do z cela černé plochy, která se tak stala prázdnou) zasáhla bílá 
barva a vrátila vše okruhem postupně zpět – do bílé…
Antigraffiti s.r.o. vs writers nebo cokoliv jiného.“
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zrozen 1980 v Brně. Absolvent PdF MU, obor OV–VV, v současnosti frekventant 
chráněných dílen FaVU, atelier kresba. Jinak též příznivec HENu na FSS, 
anarchoindividualista, ekofeminista, katolík. Zájmy: křížovky, četba, rybaření, 
zahrádka, kultura–divadlo, kino. Rád chodí na procházky do přírody. Zn.: spěchá.

David Fišer


