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What You See Is What You Get

Těsně před koncem 19. století byla v Paříži vztyčena 
věž Eiffelova – hyzdící a slovy tehdejších Pařížanů také 
perverzní architektonický výčnělek nad hlavním městem 
umění. Dnes je věž pro město a pro Francii jako takovou 
signifikantní – stala se z ní dominanta.

V roce 1830 byly postaveny Vítkovické železárny 
a nedaleko centra Ostravy stojí doteď; před nedávnem 
byla jejich nejznámější část uzavřena. Industriální 
komplex – monstrum. Pokusy o jeho zařazení do 
seznamu UNESCO a narůstající pýcha obyvatel – i přes 
někdejší znechucení – způsobily, že slovní spojení trn 
v oku nahradilo zcela pozitivní panoráma.

Historie je plná děl, objevů nebo třeba staveb, které 
byly uznány až časem. Společnost však jakoby zůstávala 
vůči své zkušenosti slepá a progresivní myšlenky jsou 
zas a znova zkoušeny prvotní nedůvěrou. V dnešním 
hektickém a přetechnizovaném světě má jedinec stále 
větší problém se zorientovat, přijímat nové věci a sžít se 
s nimi. Útěchu pak hledá ve věcech časem ověřených 
a tudíž spolehlivých. U nových věcí tuto jistotu nemá 
a neochoten vynaložit energii na jejich objevování, 
blahořečí staré dobré časy.

A i když cítím vnitřní odpor vůči této slepotě, uvědomuji 
si, že jistá neochota přijímat novum a z toho vyplývající 
věčná protichůdnost názorů je nezbytně nutná. I lovci 
novinek často pozapomenou, že historie zůstává 
nezbytným podkladem, na kterém všechno nové stojí, 
a nebýt jí, tak visíme takřka ve vzduchu. S respektem 
k minulosti se proto rád přikláním na stranu lovců 
a ozbrojen Voltairem brojím proti tmářství.

Oběma stranám by tedy občas neškodilo vyzkoušet 
si opačné hledisko. Bylo by méně nepromyšlených 
odsuzování. A i přesto, že je IM6 do značné míry časopis 
lovců, dovolím si zakončit tento úvodník staromileckou 
myšlenkou argentinského spisovatele Jorge Luise Borgese: 
Čas, který ohlodává hrady, obohacuje verše.

> palo fabuš, šéfredaktor

Autobus projíždí hodinu městem, ostré světlo už vám nedovolí usnout. Berlín není jen tak 
nějaké hlavní město, je to „point of transition“ – bod zlomu, místo, kde se setkává východ 
a západ, největší staveniště Evropy, srdce Německa, které nemá s Německem nic společného, 
místo, kde se nikdo nediví, že neumíte německy – všechna ta pravdivá klišé… Neviděl jsem 
Checkpoint Charlie, nedal jsem si nic se zelím a ze Zdi jsem neviděl ani cihlu. Ale velmi 
zvláštní atmosféru jsem cítil pořád. Myslím, že Berlín je dost možná to jediné správné místo 
na uspořádání festivalu, jakým je Transmediale.

Transmediale má za sebou už dlouhou historii: do roku 1998 (a to byl už 11. ročník!) se 
deklarovalo jako videofest, ale už tehdy se ho pravidelně účastnili umělci pracující 
primárně s počítači. Proto bylo docela logické posunout se dál – od roku 1999 se jedná 
o international media art festival. Co ovšem přesně znamená media art, co tam patří a co 
ne, to už se vysvětluje dosti těžce. Triáda technologie – média – umění byla tím základním 
kamenem, a protože tématem bylo Basics, 
čili Základy, návštěvníci se dočkali často 
výtvorů na daném místě velmi překvapi-
vých.

Byla to smršť, během níž nebyla šance 
se pořádně nadechnout: konference, 
workshopy, projekce, performance – 
a když by se snad chvilku nic nedělo, 
pořád tu byly instalace, hry, videa, 
podivnosti a zajímaví lidé, se kterými 
se dalo popovídat. A každý večer pro 
odreagování koncerty. Bylo z čeho 
vybírat, ba bylo toho až moc. Čtyři dny 
(8.–12. února) prostě nestačily.

Kam směřuje digitální umění? Vrací se 
k základům, jak by napovídalo motto 
festivalu? Jestli ano, tak spíš po spirále – porota (jejímž členem byl i Michael Bielický, vedoucí 
Ateliéru nových médií na AVU) jednak poprvé nerozlišovala mezi kategoriemi, jednak se 
přiklonila k dílům, jež se vyjadřují velmi klasicky – ale používají k tomu „neviditelné“ moderní 
prostředky.

Hlavní ocenění bylo rozděleno mezi tři projekty. Prvním z nich byl Untitled 5 Camille 
Utterback (USA). Interaktivní instalace, která vytváří na zdi zajímavé organické obrazce 
určené pohybem diváků po místnosti. Druhou byla videoinstalace Suburbs of the Void, jejíž 
autor, Němec Thomas Köner, využil finskou webkameru a ve třináctiminutové smyčce ukazuje 
„nudu“ sídliště blízko polárního kruhu. Třetím projektem je vizuálně vděčná podívaná: 
počítač ovládá softwarově vrtačku, pomocí které postupně ničí sám sebe. Ve chvíli, kdy je 
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poškození příliš velké, vrtačka se zastaví a show je konec. Celou dobu je na monitoru grafický 
výstup, který se mění s úrovní poškození. Ve všech případech se jedná o zajímavé, ovšem nijak 
převratné projekty (hlavně esteticky).

Osobně bych spíše ocenil jiné práce: The Catalogue, videoinstalaci, v níž jsou prostory velkého 
nákupního centra sledovány kamerami a každý návštěvník se zobrazuje jako „jednotka”, jejíž 
hodnotu určují její spotřební návyky (občas se ukázaly u jednotlivých lidí tabulky s popisem 
toho, co už koupili a co asi ještě koupí, nebo jak velké je riziko úmrtí na určitou chorobu, opět 
vypočítané z jejich nákupů). Podobná vítěznému Untitled 5, ale působivější, byla instalace 
Gravicells, zobrazující fungování gravitace: na ploše 6 × 6 metrů byl snímán pohyb návštěvníků 

a přeměněn na zvuk, obraz (na stěně 
i přímo na ploše) a světlo ve formě 
záblesků. Místnost utopená v příšeří 
sršela zvuky, které připomínaly praskání 
statické elektřiny, a na zdi rotoval 
3D model místnosti a plochy, která byla 
deformována vahou přihlížejících. Snad to 
bylo až příliš působivé.

Důležitější než výstava a soutěž byly ale 
konference a přednášky – tam je v součas-
nosti jádro celé akce a také důvod, proč 
sem přijíždějí tisíce lidí z celého světa. 
Výměna informací a hlavně osobní 
kontakty jsou paradoxně to nejcennější: 
jistě, všem zúčastněným můžete poslat 
e-mail, ale spontánně vznikající hloučky 

diskutujících u kávy – tam získává možnost proniknout do uzavřené společnosti elitních 
mailing listů kdokoliv, kdo je zrovna přítomen. Ale samozřejmě i přednášky jako takové stály 
za to. Široký rozptyl témat, sahající na jedné straně od italského odborníka na počítačové viry, 
který je chápe jako nový způsob komunikace a šíření informací, přes libanonského kurátora 
a nesnesitelně nudné povídání (nebo spíš powerpointovou prezentaci) o umění a nových 
médiích v Libanonu, až po panel, na němž se bavili producenti počítačových her – je něco jako 
národní počítačová hra? A měl by je stát podporovat podobně, jako to dělá u kinematografie?

Za potlesku odcházel Steven Kurtz, člen slavných Critical Art Ensemble (o CAE jsme psali 
v č. 1, pozn. red.), který byl v atmosféře antiteroristické hysterie v USA obviněn z bioterorismu 
(což je paradoxně právě to, z čeho on a jeho kolegové už delší čas obviňují americkou vládu 
a koncerny propagující geneticky upravené zemědělské plodiny). Hodně aktivistický a téměř 
„protivládní“ nádech ovšem měla celá řada amerických projektů (přičemž je zajímavé, že akci 
podporovalo velvyslanectví USA). Skupina Temporary Services představila ukázky „vězeňských 
vynálezů“ – drobnosti, které jsou obvykle zakázané (třeba zapalovače, ale také solničky), 
a tak si je vězni na koleně dělají sami. K výstavce byla i obsáhlá fotodokumentace. Architekt 
Michael Rakowitz prezentoval projekt ParaSite, něco jako miniaturní stany pro bezdomovce. 

Konstrukce je udělaná z igelitových pytlů na odpadky, a na jednom konci se připevní na ústí 
ventilace, odkud proudí „zbytkový“ teplý vzduch. Historky, které během let působení v tomto 
prostředí získal, by jistě vydaly na samostatnou knížku někde na pomezí sociálního dokumentu 
a komedie.

Došlo i na roboty, které jste si mohli postavit a odnést domů, nebo pozorovat, jak se motají po 
ploše. Podivné hudební experimenty, kdy po vinylech jezdily dokola modely dodávek s jehlou 
na podvozku, nebo chodili návštěvníci s notebooky, a podle jejich pohybů se ozývaly tu více, 
tu méně nepříjemné zvuky. Nadšení diváků naopak vzbudilo Sankari – Ultimate Videokaraoke 
Show. Dobrovolník z řad publika hrál postavu Eliase, který během jednoho večera v baru musí 
přesvědčit televizního producenta, že má skvělý 
nápad na TV show, a zároveň zapůsobit na 
krásnou Lauru. Příběh se vyvíjí různě podle 
toho, co herce napadne a jak na to na druhé 
straně reaguje režisér, jenž má řadu možností, 
jak „hrát“ za další postavy, čili producenta 
a Lauru. Možná to nezní nijak oslnivě, ale 
nakonec si myslím, že šlo o jednu z nejzá-
bavnějších věcí, která byla na Transmediale 
k vidění.

Oddělenou součástí byl Club Transmediale, 
který trval od 4. až do 12. února a každý den 
byl ve znamení jiných trendů v elektronické 
hudbě. Už samotný prostor, klub Maria 
am Ostbahnhof (MAO), by asi každému 
nezvyklému na berlínské poměry způsobil šok. Zvenčí polorozpadlá tovární hala na břehu 
řeky, s blikajícím neonem jak z Lynchova filmu, uvnitř skrývala dvě stage, velikánský bar, 
videoprojekce se promítala z osmi projektorů zároveň a všechen design byl minimalistický, 
levný, a přitom účelný. Škoda, že takové místo v Brně není a kdoví, bude-li kdy vůbec. Program 
samozřejmě na úrovni, i když u nás většině lidí neřekne nic ani styl, natožpak jednotliví 
interpreti a DJs. První večer byl ve znamení cut-up funku, což by snad šlo popsat jako house, 
který hrajete na instrumenty z Gameboye kombinované s miniaturními úryvky, náhodně 
nahranými z rádia (to je třeba způsob práce kanadského Akufena).

Druhá stage byla v pátek i sobotu věnována akci Wasted, na níž se představily špičky žánru 
breakcore. Co to je? Kombinace drum’n’bassových beatů, laptopové hudby, techna a hlavně 
punku, který tomu dává výslednou tvář. I nálada odpovídala. DJ Jason Forrest, hlavní 
organizátor a svérázný průvodce večerem, nutil vystupující vypnout se na maximum, nálada 
odpovídala punkovému koncertu a přitom se do elektronických beatů míchalo kde co, včetně 
šmouloidních německých hitovek. Někteří hudebníci byli spíš performeři, třeba Belgičan 
Droon, hrající v přílbě s rudou hvězdou a maskou kostlivce, který občas zničehonic přeskočil 
stůl a lítal v kotli mezi publikem.
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Několik slov k vody prýštění

CO ČLOVĚK DOŠEL ROZUMU, SNAŽIL SE PODŘÍDIT SI CHOD 
VEŠKERENSTVA, DOKONCE I ŽIVLŮ. ZABÝVEJME SE CHVÍLI VODOU. 

Spoutat ji lákalo generace prvních stavitelů a architektů stejně silně, jako to láká generaci 
dnešní. Proti vodě se bylo třeba opatřit a přemýšlet o ní ryze technicky, dalo se jí ale také 
obklopit a vnímat ji ryze esteticky. Antičtí stavitelé regulovali její chod pomocí visutých 
vodovodů, které byly vedeny na klenutých obloucích stovky kilometrů, ale hráli si také s jejími 
vlastnostmi v nápaditých vodních stavbách zcela neúčelných. Tradice nádob s vodou, tedy 
kašen, existuje už od brzkého počátku stavitelství, stejně jako tradice do země vhloubených 
bazénů se sochami vně, tedy fontán. Kašna měla ještě svůj praktický význam v dovedení vody 
do odlehlejších koutů lidských sídel, a její výzdoba hrála roli doprovodnou. Oproti tomu 
jezírka s fontánou uprostřed vodní plochy byla jen estetickou záležitostí prezentující moc a vkus 
zadavatelů.
 
Rozlišení těchto dvou typů se důsledně drželo až do doby zpochybňování, až do samé poloviny 
20. století, kdy se všechny dosavadní tradice strčily do pytle a za mohutného třepání popadaly 
na dno ryzího intelektualismu. 

V lednu jsem navštívila Paříž a cílem mi byly její kašny a fontány. Procházela jsem se kolem 
galerie Centre George Pompidou a ve výhledu na románský kostel Saint Merri mi bránila 
fontána na hony vzdálená klasické antické dispozici známé z Hadriánovy vily, kde uprostřed 
tiché vodní hladiny trůní sousoší několika mytologických postav říčních a mořských bohů 
s najádami a fauny. Dispozice, se kterou si tolik vyhrála renesance a k dokonalosti ji dovedlo 
baroko, se v přetlakovaném pytli rozpadla do nevypočitatelné změti hejblat, ozubených koles 
poháněných kovovými rameny, všestranně se točících kloubů, mávajících ruček, připevněných 
barevných panen a prskajících úst. A ze všech konců těch podivných předmětů nekoordinovaně 
cáká voda všemi směry. Časy kupidů s pootevřenými ústy, z nichž vytéká jediný proud vody, 
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Osobně ale za nejvydařenější noc považuji třetí, kdy v mnohem komornější atmosféře proběhl 
koncert skupiny Supersilent a Geira Jenssena, který je známější jako Biosphere. Supersilent 
jsou slavní tím, že nikdy nezkoušejí – jsou to sólisté, většinou vycházející z jazzu, kteří se 
občas sejdou a zajamují si – ale ve velmi elektronickém stylu. Ani se mi to s tím nezkoušením 
nechtělo věřit – rozhodně to nebyla žádná bezduchá kakofonie, struktura byla jasná, a přitom 
byly cítit improvizace a rychlé reakce, kterými se členové navzájem povzbuzovali až do 

finále. No a Biosphere byl neskutečný. 
Podmanivé zvukové plochy střídavě 
ukazovaly mnoho fazet ambientu – od 
newageových „přírodních“ motivů až po 
elektronické, rytmičtější pasáže.

Nesmím zapomenout na obrazový 
doprovod: VJs se překonávali. Co 
skupina nebo DJ, to úplně jiné animace, 
jiný styl. Od ASCII artových přes 
relativně klasické až po závěrečné 
barevné plochy, které připomínaly 
spíše malířská plátna – a k hudbě 
Biosphere se hodily dokonale.

Transmediale ve svém žánru patří k tomu 
naprosto nejlepšímu: potkáte tu hromadu 

zajímavých lidí, prohlédnete si nové projekty, uslyšíte aktuální hádky probíhající globální 
vesnicí elektronických umělců a jako bonus je tu Club, kde se organizátorům daří držet laťku 
také velmi vysoko. Podobné, a přeci jiné jsou Ars Electronica v Linci a londýnský festival 
onedotzero; ty nás letos ještě čekají, takže nezoufejte, pokud jste to do Berlína nestihli. Já budu 
jen doufat, že se to povede i umělcům: na celém Transmediale nebyl jediný český zástupce, 
nepočítáme-li Michaela Bielického jako člena poroty, a Kinoautomat, o jehož vydání na DVD 
se stará Angličan Chris Hales… To opravdu nemá česká umělecká scéna co nabídnout? 
Že by digitální umění ještě nedorazilo? Nebo je to spíš o nedostatku kontaktů a průbojnosti? 
Tak pokud máte kuráž a co nabídnout…

http://www.transmediale.de
http://www.clubtransmediale.de

> adam zbiejczuk
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žen s bujným poprsím, z něhož crčí růžice pramínků, doba 
kalkulace se symetrií a důmyslnou hrou světla a pohybu je 
chválabohu pryč.

Niki de Saint Phalle a její partner Jean Tinguely, autoři 
slavné pařížské fontány, se s tradicí vyrovnali jejím 
popřením a v duchu experimentálních šedesátých let pak 
vytvořili zmatek založený na pevném racionálním základu 
intelektuální hry, který, jakmile se divák smíří s pobořením 
dosavadních zakořeněných představ o fontáně, jej dokáže 
přivést až na samý práh katarze. 

Chceme-li se zabývat tím, kam se vyvinula kašna, 
semknutá nádoba nepouštějící vodu ze svých stěn, 
nemusíme pro příklad chodit daleko, stačí propátrat 
okolí Brna a dospět na kuřimské náměstí k tzv. vlhkému 
kameni. Jeho autor si o několik set metrů dál odpykává 
trest a kuřimští občané se stále nemohou vyrovnat jak 
s jeho morálkou, tak s vlastní představou o „správné“ 
kašně. Opočenského minimalistická varianta kašny je 
pro ně ve skutečnosti jen pískovcový kvádr, který obtéká 
pramínek vody vycházející z jeho středu, za který zaplatili 
nekřesťanské peníze. Chybělo jen málo, a Opočenského 
kuřimská kašna by dopadla stejně jako jiné z děl Niki 
de Saint-Phalle: byla by na základě petice pobouřených 
občanů vykázána z veřejných prostor, co nejdále od místa, 
kterému byla určena. 

Podřízení živlu došlo své technické dokonalosti, ale 
všeobecný respekt a cit pro estetický vývoj zůstal daleko 
v pozadí. Síla veřejného názoru je těžkopádná a pomalá 
a jakékoliv inovátorství je „lidu“ trnem v oku. 

Stejně jako každý žánr, i lehce opomíjený svět kašen 
a fontán se vyvinul a dovedl svůj výraz do masám těžko 
srozumitelné polohy. Je tristní, že si jen málokdo uvědomí, 
že sochařské vodní stavby nemají v nabídce jen dušibur-
cující dynamické formy barokní, nýbrž i vtipné formy 
postmoderní a bohatý vývoj tvarů mezi nimi.

> kateřina tučková 

Daniela Dostálková, barevně od reklamy až k genderu

Občas se mezi odborníky na fotografii řeší otázka, do jaké míry ovlivňuje stav technologie 
tvůrčí rozlet umělce. Motorem, který tiše bublá v podtextu takových diskusí, je postavení 
umělce a svoboda jeho vyjádření, v případě fotografa věčné téma antagonismu člověka a stroje. 
Roztáčení kolovrátku s otázkami daného typu (a nejde jen o fotografii a fotografy) odráží 
jakýsi zastydlý strach z něčeho, co už dávno prostoupilo naplno naše všední životy, a to 
mnohdy k obecné spokojenosti. Jakási náhlá prozření a reflexe extenzí člověka však mají asi 
více významu pro vědy ohlížející se nazpět a rekapitulující, co se to vlastně stalo a jak se s tím 
vyrovnat, případně co z toho vyvodit. Pro aktuální stav je ale nejlepším komentářem příklad.

Představme si svět bez fotografického obrazu, anebo, ať nejdeme do extrému, svět bez 
barevného fotografického obrazu. Kolika oborům a umělcům by nastaly krušné časy. Daniela 
Dostálková je jednou z nich. Její fotografie jsou bez barvy naprosto nepředstavitelné. Barevná 
kompozice je pro ni základem, od nějž odvíjí další dynamiku fotografie. Vezměte jejím 
fotografiím barvu, tak se zastaví a utichnou. Konec konců dodat fotografii barvu bylo cílem 
jednotlivců i laboratoří již od okamžiku jejího vzniku, šlo v podstatě o to ještě více přiblížit 
fotografický otisk předloze, posílit vazbu mezi referentem a jeho obrazem. Zajímavé je, že 
s původní ideou fotografie coby analogonu světa pozdější praxe nakládala zcela volně a spíše 
ji vyvracela než potvrzovala. Co z toho plyne? Snad jen to, že fotografii i člověka je těžko 
škatulkovat.

Daniela Dostálková je fotografka, která ve svém vývoji opisuje naprosto opačnou dráhu, než 
je u fotografů zvykem. Lépe řečeno, než bylo zvykem u fotografů starší a střední generace. 
Pracuje od začátku s barvou a jen pozvolna zkouší i černobílou fotografii. Časy se prostě mění. 
Navíc autorčino zakotvení v oblasti reklamy a komerční fotografie barvě vyloženě nahrává. 
Světy reklamy a volné tvorby se vždy prostupovaly a je naivní předpokládat, že by fotografové 
pracující profesně v komerční sféře odhodili ve volné tvorbě vžitá schémata. Reklama je dnes 
naprosto autonomní oblastí, stala se zbožím a jako taková disponuje nejen vlastní estetikou, 
ale i potřebnými zprostředkujícími aparáty. Umělec, který se s ní hodlá popasovat, má zhruba 
dvě možnosti: přistoupit otevřeně na její hru, anebo s určitou opatrností zkoumat její hranice. 
Doma i v zahraničí existuje řada fotografů, jejichž volná tvorba otevřeně sympatizuje s ikono-
grafií velkých obrazových žurnálů a reklamy. Dostálkové poloha však není tak explicitní, 
v jejích fotografiích je stále i jakési tajemství a intimita, její fotografie se zaběhlých schémat 
jen dotýkají. Fotografie ze souboru Prométheus jsou senzitivním a místy velmi originálním 
konglomerátem, který na půdorysu snímku, jenž nezapře reklamní vlivy, prezentuje i další 
aktuální jevy. Dostálkové inscenace postrádají onu odzbrojující a často nudnou přímočarost, 
která odhalí všechno naráz. Autorka vpašovává do formálních vzorců bravurně i cosi navíc, 
něco, co se těžko definuje, ale je jisté, že „to“ jde proti samotnému smyslu reklamních triků. 
I koketovat se prostě musí umět.

Dostálková reflektuje ve svých fotografiích jaksi mimochodem jednak určité kapitoly z dějin 
fotografie a výtvarného umění, nejaktuálněji se u ní však projevuje v našich šířkách dnes 
tak frekventované genderové cítění fotografie, tedy trend, který na přelomu tisíciletí vyšel 
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z ženského fotografického tábora (a díky za něj). U Dostálkové se s ním však nesetkáme v tak 
krystalické podobě jako u některých jejích generačních kolegyň, její postoj i v tomto případě 
opět modifikuje reklama. I když Dostálková nechává ve svých inscenacích být ženy samy sebou, 
z jejího vidění nikdy tak docela nezmizel vztah fotograf – model. Chybí tu absolutní ztotožnění 
subjektů. Na druhou stranu, i když jsou některé akce vystupňované až ke karikatuře, vždy 
se spolehlivě ubrání tomu nechat spadnout model do role idolu stylizovaného maskulinními 
představami. Daniela Dostálková velmi dobře cítí hranici mezi svobodnou výpovědí a vnějším 
očekáváním. Je to fotografka, která se v obrazové džungli pohybuje krokem ostražitého lovce.  

> jiří pátek

DANIELA DOSTÁLKOVÁ (1979)

Absolvovala obchodní akademii v Třinci, Lidovou konzervatoř v Ostravě a Institut tvůrčí 
fotografie v Opavě (BcA. 2003). V roce 2003 na stáži v ateliéru Veroniky Bromové na AVU 
v Praze. V současné době studuje na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, v ateliéru 
fotografie a pracuje jako volná fotografka zaměřená na divadelní fotografii a fotografii 
architektury. Zúčastnila se několika skupinových výstav: Couleurs (Design centrum, Brno, 
2001), Osobní rituály (Dům umění, Brno, 2001), Prométheus photo (Palác Akropolis, 
Praha a Divadlo Bolka Polívky, Brno 2002) aj. Žije v Praze a v Brně.
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Divná smrt trackované hudby

V minulém čísle se Adam Zbiejczuk v článku Chceme všechno zadarmo zmínil o jakési 
„trackované hudbě“, která se prý dá na internetu zadarmo a legálně stáhnout. Což o to, má 
pravdu, ale zlomyslně by šlo dodat, že za něco tak neznámého a obskurně okrajového by nikdo 
ani žádné peníze nedal. Zdá se, že trackovaná hudba je, zdvořile řečeno, historií; na plnou 
hubu – mrtvola. A přece: trackovaná hudba je fenomén, který v naivně protoplazmatické formě 
předjímal tolik jevů dnes významných, že by bez ní dnešní elektronická scéna nebyla, čím je, 
o rozsáhlých mimohudebních souvislostech ani nemluvě. Proto má význam se jí zabývat, proto 
by byla škoda, kdyby upadla v zapomnění úplně. 

Co to vlastně je? Historie trackované hudby je historií snah přinutit vyluzovat libé zvuky 
stroje, které nejsou určeny k vyluzování libých zvuků. Spíš než hudebníci se v těchto pokusech 
angažovali programátoři, hackeři, tvůrci i hráči her a jiní počítačoví nadšenci, kteří se prostě 
nemohli smířit s tím, že jejich milovaná mašinka neumí všechno na světě, třeba i hrát hudbu. 
Vývoj trackované hudby se tedy paradoxně vyhýbal strojům, které byly pro hudbu nejlépe 
vybaveny (např. AtariST bylo osazeno už od roku 1985 MIDI interfacem!)  

Což o to, takový Commodore C64 měl aspoň syntezátor SID. Amiga, první skutečně 
multimediální počítač v historii (určený však primárně k hraní her, nikoli k práci s hudbou), 
dokázal dokonce přehrávat digitální záznam zvuku, což umožnilo nástup trackované hudby 
jako takové – její název je odvozen od softwaru ProTracker, schopného přehrát osmibitové 
samply poskládané do neuvěřitelných čtyř kanálů!

Co si ale počít s IBM PC, jehož jediným zvukovým zařízením byl nechvalně známý PC 
Speaker? Typicky hackerským řešením bylo postavit si vlastní digitálně-analogový převodník, 
připojit ho na paralelní port a získat tím zařízení produkující osmibitový zvuk v dostačující 
kvalitě (zájemci o konstrukci nechť se inspirují např. schématy na http://www.epanorama.
net/circuits/lptpower.html). 
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Toto jednoduché zařízení skutečně šlo používat pro hudbu. Podporují ho i dva nejdůležitější 
trackery, které se prosadily v 90. letech coby standardy: FastTracker a ImpulseTracker, už 
skutečné hudební nástroje s desítkami stop a množstvím efektů. Jelikož mezitím vznikla 
i řada komerčních zvukových karet zvyšující se kvality (na scéně měla zvláštní význam karta 
Gravis UltraSound), je v těchto programech už samozřejmostí i podpora 16bitového samplu, 
stereofonie atd.

Jak plyne z výše uvedeného, trackovaná hudba byla od počátku amatérskou záležitostí, stojící 
stranou jak profesionálních hudebníků, tak profesionální techniky. Tím se dá vysvětlit i podoba 
hudby, která takto vznikala: 80 % nevýrazných předělávek, zábavných hříček i nehodnotných 
výstřelků, 20 % originální, progresivní hudby, která nemá ve své době na „oficiální“ scéně 
srovnání. Projděte si archivy nejslavnější trackerské skupiny Kosmic Free Music Foundation 
(http://kosmic.darkscape.net/archives/) a dáte mi za pravdu.

Distribuce trackované hudby měla některá důležitá specifika. Probíhala prostřednictvím 
počítačových komunit, tzn. nejdříve přenosnými médii, posléze na BBS a na internetu. Jde 
o zásadně nekomerční produkci, navíc uveřejňovanou v otevřených formátech .MOD, .S3M, 
.XM, .IT aj. Ty měly své výhody: jednak byly velice úsporné při zachování slušné audio kvality 
(kam se hrabe mp3!), jednak umožňovaly každému povrtat se ve struktuře skladby, zjistit, 
„jak je to udělané“, vzít si ze skladby její součásti pro vlastní potřebu nebo vytvořit svoji verzi 
původní skladby (remix). Masivnost a všeobecná dostupnost této praxe nemá dodnes obdoby. 
Uvědomme si, že zde nacházíme jedno z ideových podhoubí myšlenek open source 
a filesharing, které dnes ve velkém hýbou samotnými základy hudebního, filmového 
a počítačového byznysu!

Trackovací software se stále používá. Moderní Renoise slaví velké úspěchy, prvky trackeru nese 
i ještě populárnější Ableton Live! i další produkty. V tom tedy „smrt“ trackované hudby nevězí. 
Spočívá v tom, že pokud dnes někdo uveřejňuje svou hudbu zadarmo, činí tak prostřednictvím 
uzavřených formátů, obvykle mp3. Trackovaná hudba tak přišla o jednu ze svých hlavních 
myšlenek, byla pohlcena svými „dětmi“.

Historii nelze vinit z překlepů; na starou trackerskou scénu můžeme vzpomínat, ale nelze se na 
ni nostalgicky upínat, nepřežila-li, mělo to své důvody. I pokud je však trackovaná hudba takto 
divně mrtvá, podívejme se, jakému poprasku stála na počátku!

> tomáš vtípil

Střípky ze světa snů

EXISTUJÍ JEN DVA SVĚTY - NÁŠ SVĚT, KTERÝ JE SVĚTEM 
SKUTEČNÝM, A PAK OSTATNÍ SVĚTY, SVĚTY FANTAZIE. TO JSOU 
SVĚTY LIDSKÉ PŘEDSTAVIVOSTI: JEJICH SKUTEČNOST NEBO 
NESKUTEČNOST NENÍ DŮLEŽITÁ. DŮLEŽITÉ JE, ŽE JSOU. SKÝTAJÍ 
ALTERNATIVU. SKÝTAJÍ ÚNIK. SKÝTAJÍ HROZBU. SKÝTAJÍ SEN A MOC; 
SKÝTAJÍ ÚTOČIŠTĚ A BOLEST. DÁVAJÍ VAŠEMU SVĚTU VÝZNAM. 
NEEXISTUJÍ, A PROTO JSOU VŠECHNO, NA ČEM SKUTEČNĚ ZÁLEŽÍ. 
CHÁPEŠ?
 TITANIE, KRÁLOVNA ELFÍ ŘÍŠE

Sandman, Sen, Pán snů, dle řecké mytologie Morfeus nebo jak mu chcete říkat, patří mezi 
ty komiksové hrdiny, kterých není mnoho. Není vlastně ani žádným hrdinou v tradičním 
komiksovém slova smyslu. Sandman je bůh a ještě něco víc než bůh. Patří mezi tzv. Věčné, 
protože bohové umírají s posledním svým uctívačem, zatímco Věční (Endless: Death, Desire, 
Delirium, Destiny, Destruction, Despair a Dream = Sandman) zůstávají. Není dobrosrdečným 
kladným hrdinou mlátícím zloděje po hlavě kovovou tyčí, ani záporákem povalujícím nezletilé 
dívky do trávy. Je prostě Pánem snů, který vládne těm příjemným narůžovělým věcem stejně 
jako nejstrašlivějším nočním můrám.

Sandman je skutečná mytologická postava, bohužel nepříliš známá ve středoevropském 
prostoru, přesto si asi i u nás kdekdo vzpomene na hit „Enter Sandman“ od Metallicy nebo na 
klasickou písničku „Mister Sandman“ od Emmylou Harris, v nichž se toto božstvo objevuje. 
Dle tradice se má jednat o bůžka, který ve spánku sype lidem do očí písek, a přináší 
jim tak sny.

Komiksovým scénáristou, který v 80. letech oživil tuctovou postavu Sandmana (tenkrát slabý 
odvar Batmana, coby multimilionáře se skrytou identitou) a přivedl ji na světovou špičku, není 
nikdo jiný než u nás dnes již poměrně známý Neil Gaiman. Tohoto britského spisovatele bude 
většina znát spíše jako autora knížek Nikdykde, Američtí bohové, Koralina a řady dalších (za 
něž získal dvakrát prestižní cenu Hugo a jednou cenu Nebula), ne každý však už ví, že začínal 
(a úspěšně v tom pokračuje) jako komiksový scénárista a slavil stejné, ne-li větší úspěchy, když 
získal takové ceny jako Will Eisner Award, Harvey Award a se Sandmanem vůbec jako prvním 
komiksem v historii World Fantasy Award.

O čem ale ten Sandman je? Jako cokoliv, co není banální a hýří takovým množstvím fabulační 
originality, i obsah Gaimanových příběhů o Sandmanovi se velice obtížně popisuje a zkratka 
mu jenom škodí. Gaimanův svět je jeden velký časoprostor plný zapomenutých příběhů 
a podivných lidí ve starých domech, neobyčejného fantastična a nenásilného horroru netěžícího 
z kýblů krve a mozkomíšního moku, ale ze strachu z neznámého. V Gaimanově světě je Smrt 
sympatická dívka v černém topu, v pekle vládne triumvirát a po ulicích chodí přízraky se zuby 
místo očí. 
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Gaiman dokáže ozvláštňovat všední život a vzbuzovat dojem, že ani město a moderní život 
nejsou prosty skryté mystické roviny, o které nemáme ani tušení, a vytváří tak mytologii 
založenou na postmoderních a postmytologických principech. V tomto je skutečným mistrem 
tzv. urban legend, jak dokázal mimo jiné i v Nikdykde nebo Amerických bozích. Na jedné 
straně je moderním vypravěčem bořícím tradiční narační comicsové postupy, na straně druhé 
staromilcem zaujatým pro staré dobré vyprávění. Je v něm to nejlepší ze starého kontinentu 
(snad proto, že je Brit) i z Nového světa (snad proto, že střídavě žije v USA). 

Příběh klouže prostorem i časem, od legendárních dob, kdy Země ještě urinovala do plínek, 
až po žhavou současnost; od dívčího pokojíku až po nadupaný bar v pekle; stírá hranice 
mezi snem a skutečností; jednou je Sandman hlavním hrdinou, jindy jen šedou eminencí 
v pozadí, o níž se zatajeným dechem vypráví; jindy se v příběhu neobjeví vůbec. Sandman 
není plný akce, stránky nejsou nabity svižnými dějovými pasážemi, ale vyprávění spíše pomalu 
plyne a nechává čtenáře ponořit se hluboko do příběhu, domýšlet a zasnívat se a na všechno 
zapomenout.

Je zřejmé, že Sandman nabízí intelektuálně poněkud náročnější četbu než drtivá většina 
komiksové produkce, a vedle Franka Millera (Návrat temného rytíře, Sin City, 300) a Alana 
Moora (Watchmen, Z pekla, Liga výjimečných), patří mezi absolutní špičku moderního 
comicsu. I proto by si zasloužil více pozornosti českého publika, než je mu dopřáváno. 

Doposud u nás vyšly první tři knihy – Preludia & Nokturna, Domeček pro panenky a Krajina 
snů – z celkových deseti, které tvoří souvislý příběh organizovaný v každé knize do jisté míry 
v uzavřený dějový okruh. Čtvrtá kniha – Season of Mists – by snad mohla vyjít v červnu, 
co z toho bude, však není tak úplně jisté – vydávání Sandmana je v našich končinách totiž vždy 
tak trochu událostí. Jeho editování patří mezi ty náročnější komiksové projekty, ať už co se týče 
překladu Gaimanovy Shakespearovské angličtiny, který provádí osvědčený Viktor Janiš, nebo 
co se týče náročného letteringu, kterým originál nastavil laťku zatraceně vysoko.

Po výtvarné stránce sice Sandman nepatří mezi absolutní špičku, i když jeho kvalita je i bez 
toho více než slušná, a v české edici navíc z ekonomických důvodů vychází v černobílé verzi 
(což ovšem není zcela na škodu) – přesto jako málo komiksů se dá přečíst několikrát za 
sebou, aniž by ztrácel své osobité kouzlo. Pořád se v něm dá objevovat něco nového, co potěší 
a překvapí, a i proto daleko přesahuje očekávání, která jsou do komiksů běžně vkládána.

> david povolný
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prvky „klasické“ kinematografie. Pokud zalovíte v paměti (či na imdb.com), zjistíte, že tento 
rozdíl v názvu nenacházíme pouze u těchto dvou konkrétních filmů. Příkladů je celá řada. 
Namátkou: Sedm samurajů vs. Ichi the Killer, Markéta Lazarová vs. Vampyros lesbos či Ptáci 
vs. Útok zabijáckých rajčat. A to jde jen o naprostý zlomek z možného výčtu.

Proč je tedy „béčkový” film zavrhován a „klasický“ zapsán do historie filmu zlatým písmem? 
Jde pouze o stáří? Budou Maniacké sestřičky za 33 let také vyučovány? Či jde pouze o rozmar 
tvůrců filmových učebnic, kteří prstem ukazují, které filmy budou vzývány jako „klasika“ 
a které budou naopak odvrženy do škatulky „béčko“? Nebo opravdu o zařazení rozhoduje 
název?

> jan pospíšil
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Dnes a denně se musí člověk píšící o filmu (a nemyslím formou recenze) potýkat s věčným 
dilema, zdali psát o filmech „klasických“ či filmech „béčkových“. Ano, existují i filmy mezi 
těmito extrémy, ale o těch není moc zábavné psát.

A přitom stačí drobné zamyšlení se nad samou podstatou těchto dvou „extrémů“ a dojdeme 
k závěru, že se rovnají, a tudíž existuje extrém jen jeden, a to kvalitní film. Jednu takovou 
srovnávací úvahu si zkusme: Vezměme si „klasický“ film Sedmá pečeť (1957, r. Ingmar 
Bergman) a k němu „béčko“ Maniac Nurses Find Ecstasy (1990, r. Léon Paul De Bruyn). 

O tom, že je Sedmá pečeť důstojným zástupcem „klasiky“, nemůže být vůbec žádný spor – 
Sedmá pečeť (spolu s filmy F. Felliniho či A. Kurosawy) slouží jako exemplární případ této 
škatulky. Maniac Nurses jsou na druhou stranu přímo učebnicovým příkladem „béčkového“ 
filmu.

Samozřejmě není možné provádět srovnání technické stránky filmů, protože poměr financí, 
které byly vynaloženy, musí být znát, ať již jde o práci s kamerou, střihem či hudbou.
Abychom se mohli pokusit filmy srovnat, musíme srovnat jejich filmové duše, jejich jádra. 
 A v nich jsou si překvapivě velmi podobné: Úvahy o životě a smrti jsou sice z drsné švédské 
krajiny přesunuty do poněkud líbeznějšího amerického sanatoria, personifikace smrti byla 
adekvátně zmodernizována - místo Bílé tváře v černém obleku tu máme zdravotní sestřičky 
v bílém spodním prádle, hra v šach je nahrazena stejně fatální hrou na vojáky a místo 
důstojného rytíře Blocka v „béčku“ vystupuje minimálně stejně důstojná skupina skautů. 
I vnitřní logika filmu je téměř totožná: krásné poetické obrazy (srovnejme pověstný „Tanec 
smrti“ v závěru Sedmé pečetě s neméně výmluvnými záběry lesů z Maniac Nurses) se v pravi-
delné periodě střídají s náměty na přemýšlení či filozofování, které vám zasadí brouka do hlavy 
na několik následujících měsíců.

Jediným, ale zato velmi podstatným rozdílem v duších těchto dvou filmů, jsou jejich názvy. 
Přeci jen Sedmá pečeť zní mnohonásobně vznešeněji – a tím pádem „klasičtěji“ – než Maniac 
Nurses Find Ecstasy. Přeci jen není možné, aby renomovaný kritik dal plný počet bodů filmu 
s tak neklasickým, a až by se dalo říci zavádějícím, názvem. Přeci jen se divácké očekávání 
po zjištění názvu ubírá poněkud jiným směrem a již jej ani nenapadne ve filmu hledat nějaké 
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Tomáš Staudek, studoval na Fakultě informatiky MU, nyní působí v Ateliéru
grafického designu a multimédií FI MU. Učí výtvarnou informatiku 
a digitální fotografii, věnuje se počítačovému umění a designu. Vystavoval 
v Bezejmenné galerii FI MU („Fotografika“), v Galerii Střepy („Trojice“), 
v Galerii Milana Zezuly („AGDAMM“), na festivalu Computer-Multimedia 
Art a na Ars Electronice v rakouském Linci. Má slabost pro mnohahodinové 
Glassovy opery. Plakáty pro IM6 vytvořil vektorizací fotografií z Buenos 
Aires, zájemcům rád předá nastavení svého „digitálního štětce“.

Tomáš Staudek


