?????? rozhovor...
BOHU ZÍSKAL

Dosud PiXEL pøináel rozhovory s osobnostmi zabývajícími se v podstatì bìným filmovým èi televizním
øemeslem. V tomto èísle zabrousíme do trochu exotiètìjí oblasti, kterou lze ponìkud nepøesnì nazvat umìní
nových medií èi elektronické
umìní. Následující rozhovor
(by probìhl korespondenèní formou) se vás pokusí seznámit s Pavlem Smetanou,
mimo jiné umìleckým øeditelem festivalu ENTER multimediale, o nìm se také doètete v tomto PiXELu. Narodil v r. 1960 v Ústí nad Labem, od roku 1984 il ve
Francii, 10 let v Paøíi, pak
ve trasburku a v souèasné
dobì bydlí v Praze a pracuje
coby profesor na Akademii
výtvarných umìní - obor 3D
grafika a interaktivita - v Aix
en provence (F). V Praze kromì festivalu ENTER multimediale (teï pøipravuje ji
druhý roèník) vymýlí a realizuje akce výjimeèného charakteru (napø. Laserové a
svìtelné show pro Silvestr
2000 na Staromìstském námìstí v Praze) a zároveò se

stará o Mezinárodní centrum
pro umìní a nové technologie (C.I.A.N.T.) v Paláci Akropolis. Jeho hlavní zamìstnání je vak vlastní umìlecká tvorba - interaktivní instalace ve spojení s novými
technologiemi.

Woodyho Vasulky
atd. byla v té dobì v
Evropì naprosto jedineèná. Èasto je
také zval do Paøíe,
take jsem je mohl
osobnì poznat (s
Woodym Vasulkou
se stýkáme dodnes).

Kdy jsi se dostal k práci s videem a s èím si pracoval?
K videu jsem se dostal koncem
80-tých let na Umìlecko-prùmyslové vysoké kole (Ecole Nationale Superieure des Arts Decoratifs) v Paøíi. Zde byl obor art video (v té dobì jediný v Evropì) - jako samostatná sekce.
Pracovali jsme s Hi8 a ve velké
støinì s U-matic Hi-band.
Od roku 1984 se zde zaèaly
pouívat poèítaèe, pøevánì
Macintoshe.

Kdy a jakým zpù sobem se do toho
zaèaly míchat poèí taèe?
Jak jsem ji øíkal,
ve zmínìné kole se
poèítaèe objevily velice brzo. Na poèátku generovaly pouze text a titulky. Doopravdy k tvùrèí práci pøímo ve videu
jsme je pouívali a koncem 80.
let, kdy klesly ceny výkonných
poèítaèù a i na Macovi se mohlo
dìlat video... Jinak na Paint
Boxu od Quantelu jsme pracovali asi od r. 1987. Pro mne
osobnì byl velký zlom objev
programovacího jazyka MAX
(objektové programování na
Macintoshi - pùvodnì vyvinuté
pro MIDI a audio) v roce 1990.
Bylo to poprvé, co jsem zaèal
mít pøímý pøístup k monostem
poèítaèe.

Kdo Tì nejvíce ovlivnil, pøípadnì Ti pomohl?
Mùj profesor na této kole byl
Don Foresta. Je to jeden z nejznámìjích teoretikù a zakladatelù videoartu a to nejen v Evropì... Jeho sbírka videoartu, kterou poskládal od svých kamarádù napø. Bila Violy, Garyho Hilla,

Které technologie, pøípadnì
osobnosti povauje v tomto
smìru za inspirativní?
Samozøejmì nejvìtí revoluce v
tomto smìru nastala v momentì,
kdy se zaèalo pøicházet od analogového videa k plnì digitálnímu videu, velkou roli hraje také
dnení relativní dostupnost tìchto technologií i nejirímu publiku. Zrovna tak prudký vývoj v poèítaèové grafice (pøevánì neustálé zvyování výkonnosti grafických karet) otvírá monosti v
3D grafice døíve nemyslitelné bez
velikého mnoství finanèních prostøedkù.
Nejvíce inspirativní osobnosti
(nejenom pro umìlce) jsou krásné a inteligentní eny. Kromì
nich bych mohl jmenovat èechoamerièana Woodyho Vaulku,
Stelarca, Jeffreyho Shawa, Bila
Violu, Tomase Walitzkeho (byl na
ENTER multimediale v èervnu v
Praze), Masaki Fujihata a mnoho
dalích.
Jak si myslí, e média (televize, internet) zmìnila charakter
umìlecké tvorby?
Bìná média, jinak nazývaná
Nová média, jsou stejným nástrojem pro umìlce jako film a
kamera èi paleta a olejové barvy.
Samozøejmì, e výsledek je pokadé jiný - médium a nástroj
ovlivòuje obsah. Co je moné s
poèítaèem, není moné s temperovými barvami...
Ale právì toto je na rozíøení
nových technologií zajímavé dovolují tvùrèí umìleckou práci
i v oblastech, které døíve byly
vyhrazeny pouze pro vìdce a
inenýry. Vzniká nový typ èi
druh umìlecké tvorby - Kyberumìní.
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Pro srovnání - roèní subvence
MK pro ENTER multimediale na
rok 2000 èinila 200 tisíc korun.

Jaký je podle Tebe rozdíl mezi
situací v ÈR a ve Francii, pøípadnì západní Evropì obecnì?
V ÈR neexistuje státní instituce,
kromì dvou ateliérù na Akademiích výtvarných umìní v Praze a v
Brnì (navíc dosti chudì a neprunì vybavovaných), která by podporovala nezávislou a nekomerèní tvorbu ve spojení s novými
technologiemi. Existují veliké dotace ministerstva kultury pro kla-

sické divadlo èi hudbu, ale kyberumìní ádnou dotaci nemá a nedostává. Z Prahy (a i celé ÈR) se
stává veliké muzeum toho, co
udìlali umìlci v minulých dobách.
Pohodlnost a omezený rozhled
úøedníkù na MK brání jakékoliv
podpoøe ivých a aktuálních umìleckých smìrù. Situace ve Francii
i ve zbytku západní Evropy je
podstatnì jiná. Kromì velikého
zájmu soukromého sektoru, státní

instituce výraznì dotují kyberumìlecké projekty, umìlecká experimentální a produkèní centra pro
videoart a kyberumìní a mnoho
dalích akcí tohoto druhu. Prùmìrná roèní dotace na vybavení a
funkci jednoho takového støediska ve Francii (je jich zde asi 8) èiní
4 miliony frankù (asi 22 milionù
Kè). V Nìmecku, kde je tìchto
center a festivalù asi 12, jsou tyto
subvence a dvojnásobné.

Co bys doporuèil mladým zá jemcùm o multimedia za výstavy,
soutìe, muzea èi web stránky?
Pokud se nìkdo zaène zajímat o
kyberumìní, mìl by zaèít osobní
zkueností a navtívit výstavy a
festivaly, kde je toto umìní vystaveno. Kromì ji jmenovaného
èeského ENTER multimediale je
pomìrnì blízko v Linzi -Rakouskuvelice známá kadoroèní pøehlídka ARS Electronica, která zaèíná v
záøí. V katalogu ENTER multimediale je mnoho referencí na dalí
festivaly, muzea a webové stránky
ve svìtì. Mnoho pravidelných akcí
probíhá v Nìmecku a Francii
(Osnabruck, Berlín, Kolín nad Rýnem, Paøí, Belfort, Marseille atd).
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