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Anotace: 

V této práci popisuji můj subjektivní pohled na problematiku definice pojmů 

interaktivita a  intermedialita v moderním (digitálním) umění skrze praktické ukázky 

a příklady aplikace, využití a vlastností vstupně/výstupních zařízení a modulárních real-time 

grafických programovacích DSP1 prostředí ve vztahu „umělec – systém – dílo“. Také se zde 

zajímám o vztahy mezi médii a možnosti jejich vzájemné transformace v média jiná, tedy 

intermedialitu.  

 

Klíčová slova: interaktivní umění, grafická programovací prostředí, intermedialita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Real-time DSP (Digital signal processing): technologický proces, kde dochází ke zpracování digitálních signálů v reálném 
čase.  
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1. ÚVOD 

 

Ve své práci se věnuji zejména popisu praktického využití dostupných nástrojů 

k vytváření interaktivních aplikací, interaktivních uměleckých děl nebo „živých“ performancí. 

Snažím se zde analyzovat pojmy jako „Interaktivita, Intermedialita, Interface“ skrze tyto 

praktické příklady, a to jak v kontextu současného umění, tak i v kontextu tvorby systémů 2 

určených pro estetickou a emotivní komunikaci mezi autorem, vytvářeným systémem 

a divákem. Pro objasnění některých vztahů je část práce věnována popisu možností některých 

otevřených softwarových prostředí umožňujících tyto vlastní interaktivní systémy vytvářet 

a interpretovat. Jsou to zejména následující volně dostupné softwarové projekty: 

PD (PureData)3, EyesWeb4. Uvedu zde stručný popis práce v uvedených programech 

a praktickou ukázku ve formě ilustrativních obrázků. Každý zainteresovaný experimentátor 

si může tyto postupy vyzkoušet a aplikovat do svého díla. 

Předem se omlouvám za některé slovní obraty a definice, které zde uvádím, ale dle 

mého názoru není příliš důležité jak se člověk vyjádří, ale co říká, zejména na škole 

uměleckého zaměření. Jsou zde uváděny postupy, které jsem měl možnost sám vyzkoušet 

a aplikovat v realizovaných projektech, popřípadě zde cituji z děl, které byly průkopnické 

v tomto oboru. Na úvod stručně mapuji historické pozadí pojmu interaktivní umění 

a intermédia. Je důležité připomenout, že aktuálnost technických informací uváděných v této 

diplomové práci se díky rychlosti technologickému pokroku závratnou rychlostí vytrácí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Terminologická poznámka: Slovo systém pochází z řečtiny (sýstéma) a označuje to, co je složené, seskupené v celek; 
spojení, skupinu, oddělení, složeninu. Dalšími významy jsou soustava, skladba, celek, atd. 
3 PD (Pure Data): Real-time grafické programovací prostředí pro interaktivní tvorbu elektronické hudby, jedním z klíčových 
autorů je Miller S. Puckette,  [http://www.crca.ucsd.edu/~msp]. 
4 EyesWeb: The EyesWeb je program vyvíjený pro emotivní komunikaci pohybem, hudbou a vizuálními médii, 
Laboratorio di Informatica Musicale at DIST of the University of Genoa, Italy, [http://www.eyesweb.com]. 



 7

2. INTERMEDIALITA 

 

 Co je definicí intermediality? Tento pojem bych definoval jako vzájemné působení 

různých médií a jejich postupná elementární transformace. A právě ona elementární 

transformace mne při mých praktických projektech5 zajímá nejvíce. Proto, že se často 

setkávám se situací, kdy dochází ke kombinaci několika různorodých médií a proto, že 

narážím na problematiku mnoha technických i uměleckých oborů, rozhodl jsem se do úvodu 

této práce zařadil stručný exkurz do problematiky intermediality, jakožto významu 

zastupujícího mnoho strukturálních procesů. Tyto procesy mohou být  samozřejmě velmi 

různorodé a hybridní, kdy svůj charakter dynamicky mění a proto je pro mne těžké definovat 

intermedialitu nějakou absolutní formulí. Pro objasnění tohoto pojmu zde budu citovat tři 

různé autory, kteří se intermedialitou zabývají již značnou dobu a jejich definice budou tedy 

výstižnější, než ta má.. 

 

2.1 Na počátku byly boty… 

 

„I cannot name work which has consciously been placed 
in the intermedium between painting and shoes.“ 

 
Dick Higgins 

 
 

Filmový teoretik Petr Szczepanik, který se zabývá intermedialitou ve filmové tvorbě, 

popisuje v úvodu svého článku nazvaného prostě „Intermedialita“6, definici tohoto pojmu 

s ohledem na historický kontext moderního umění takto: 

 

 „... pojem "intermedia" /a od něj odvozená intermedialita/ byl v roce 1966 převzat Dickem 
Higginsem7 /1938-1998/, umělcem, teoretikem experimentálního umění a příslušníkem hnutí 
Fluxus, od básníka Samuela Taylora Coleridge, který jej používal ve svých kritických pracích 
počátkem 19. století k definici forem, jež spadají do prostoru mezi již známými médii. Stéphan 
Mallarmé a Jamese Joyce do formální stavby svých textů integrovali principy médií tisku 
a dokonce audiovizuálních médií budoucnosti. Takto bychom mohli pokračovat ještě řadou 
příkladů /především z oblasti první avantgardy/, ale to podstatné se odehrálo až během druhé 
poloviny 20. století ...“. 
 
                                                 
5 Zde bych uvedl moji interaktivní zvukovou instalaci Stůl / The Table, Brno, FaVU, 2000, ve které se snažím vytvářet 
modulované zvukové plochy pomocí pohybu tužky po listu papíru umístěném na dřevěném stolku. Zde hledám vztahy mezi 
pohybem při psaní vytvářejícím akustickou stopu a možností tuto akustickou stopu mapovat v reálném čase skrze analogově-
digitální transformaci na odlišnou zvukovou strukturu vytvářenou spuštěnými samply (zvukové vzorky). 
6 Szczepanik, Petr: "Intermedialita", CINEPUR : rejstříky : č. 29/září 2003. 
7 Higgins, Dick: Intermédia. In: The Something Else Newsletter, 1966. 
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Intermedialita již z historického hlediska nastiňuje různé vznikající formy a jak se ukazuje, 

jedním z hlavních rysů těchto forem je 

nestálost (nonpermanence) v daném oboru, což 

je důsledkem zrodu stále nových možností 

práce a manipulace s médii. Dá se říci, že 

intermediální umění se nesnaží o žádnou 

přesnou definici, neřídí se předepsanými 

pravidly a jak uvádí ve své práci „Media and 

culture from somatic point“ 8 Lucia Santell 

Braga, jedná se o „rozmanité procesy“: 

 

 „…jde o rozmanitost vztahů nejenom mezi 
různými médii, ale také o rozmanitost v každém médiu zvlášť. Rád bych definoval tuto vnitřní 
rozmanitost jak intramedialitu“. 

 

Poslední citace, která analyticky shrnuje problematiku intermediality v součastném 

umění, je článek ze slovenského serveru profil-art.sk9. Zde je k dispozici rozhovor s ředitelem 

budapešťského centra pro kulturu a komunikaci - C310 Miklóšem Peternákem, kterému 

klade otázky Michal Murín. Setkali se u příležitosti konání sympózia k výroční výstavě 

Katedry intermédií Maďarské univerzity umění v Budapešti založené roku 1990. Kladené 

otázky se netýkají pouze koncepce tamější katedry intermédií, ale intermediality obecně. 

Miklóš Peternák v jedné z  odpovědí popisuje problematiku intermediality takto: 

 

 „…v súčasnosti pojem intermédií pokrýva dve úzko súvisiace oblasti: umelecké médiá 
(techniky, žánre, štýly, smery) a snahu výskumu neznámeho, ktorá si žiada funkcionálnu 
a permanentnú reinterpretáciu umeleckých tradícií (jej nových hraníc), a umiestnenie 
umeleckej tvorby do centra trojuholníka veda - technika - komunikácia. Tieto programy 
výskumu je možné rozdeliť do troch veľkých skupín: používanie a rozvoj nových technológií 
v umení; využívanie týchto výsledkov vo výuke a ich prezentácia na verejnosti; a tiež 
teoretické a historické pozadie mediálneho umenia…; …intermédiá ako revolúcia 
komunikácie sú schopné rýchlo a účinne reagovať na aktuálne umelecké, technické, vedecké, 
duchovné, intelektuálne, ba dokonca i spoločenské procesy. „ 

 

 Jak je tedy zřejmé z uvedených citací, intermedialita má své kořeny, stejně jako 

mnoho jiných součastných uměleckých směrů, v období FLUXU. A právě ve FLUXU, 

                                                 
8 Braga, Lucia Santell: Media and culture from somatic point, [www.pucsp.br/~lbraga/mediac.html]. 
9 www.profil-art.sk: [http://www.profil-art.sk/00_4/056_063.htm]. 
10 C³ - Center for Culture & Communication; [www.c3.hu]. 

 

 
 
Obr. 1: Dick Higgins při své intermediální 

 performanci 
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v jednom z výrazných období ve vývoji moderních uměleckých disciplín vidím souvislost 

s rozvojem dalšího, v té době často aplikovaného uměleckého prvku, kterým je aktivní 

komunikace11 či spolupráce s divákem, publikem, nebo dalším umělcem za účelem vzniku 

dalších aktivních vztahů, tedy interakce či interaktivita. Počátky aktivního využívání tohoto 

způsobu komunikace s konzumentem uměleckého díla jsou nejzřejmější v happeningu. 

Považujme tedy interaktivitu v umění za jeden z elementárních prvků intermediality. 

 

3. INTERAKTIVITA  

 

V této kapitole se věnuji popisu různých způsobů možné interaktivity či interaktivních 

struktur, jak v moderních uměleckých směrech, tak i v historických souvislostech. Co je to 

interaktivita? Kontrola, propojení různých systémů, vzájemné působení, ovlivňování, nebo 

možnost komunikace? Je interaktivní umělecké dílo pouze naivní aplikací technologie? 

 

Encyklopedická12 definice pojmu Interaktivita zní takto: „proces při kterém dochází 

k vzájemnému ovlivňování dvou subjektů“. Tedy v rámci interaktivního umění využívajícího 

moderních technologií to je situace, kdy můžeme vstupovat do činnosti stroje, nebo 

programové aplikace či systému za účelem alespoň částečně překročit hranici pasivní 

komunikace mezi dílem a divákem. Tato  interaktivita mezi člověkem a strojem má kořeny již 

v době zrodu mechanických strojů a Edisonových vynálezů či v následně navazujících 

vývojových meznících, kde se rodí možnosti principů interakce člověka – stroje - člověka…  

 

3.1 Interaktivita - historické souvislosti 

 

 Dějiny interakce člověka se strojem (počítačem), tak jak ji známe dnes, se začínají 

psát zhruba po roce 1908, kdy Američan Norbert Wiener (1894-1964), matematik 

a zakladatel kybernetiky, dosahuje již ve 14-ti letech bakalářské hodnosti na Tufts College, 

v 18-ti letech dosahuje hodnosti PhD. v matematice na Harvardově univerzitě a pokračuje ve 

studiu v Cambridži a v Göttingenu. Wiener pracoval zejména v oblasti matematické analýzy, 

přesněji na zobecněné harmonické analýze, teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky, 

zajímal se o Furiérovy řady a integrály. Známý je jeho model, znázorňující náhodný pohyb 

                                                 
11 Terminologická poznámka; Slovo komunikace je jedním z četných slov, která pocházejí z latinského základu communis, tj. 
společný, pospolitý, obecný. Podstatné jméno communicatio, -ionis, f. pak označuje společnou účast, sdílení a sdělení. 
12 Oxford Reference online; [www.oxfordreference.com]. 
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částic – tzv. Wienerův proces. Studoval pravidelné i náhodné poruchy v rádiovém spojení, 

teorii střelby na pohyblivý cíl13, konstrukci řízených střel, procesy řízení elektronických 

počítačů. Zkoumá podobnost mezi činností lidské nervové soustavy a počítače. Wiener přišel 

na vhodnou matematickou metodu pro odhalení všeobecných zákonitostí řízení a komunikace 

ve strojích, živých organismech a ve společnosti. Roku 1948 vydal důležitou knihu 

Kybernetika aneb řízení a komunikace v živých organismech a strojích. V této knize 

shromáždil dílčí výsledky v jednotlivých vědních disciplínách a vytvořil tak ucelený systém 

základů pro nový vědní obor, který nazval Kybernetika. 

 

Další osobností, která stála u zrodu 

analogových počítačů a tedy i interakce se stroji 

byl Vannevar Bush (1890-1974). Vannevar 

Bush se proslavil především svým fiktivním 

přístrojem "Memex", na němž dokázal jako 

první charakterizovat a popsat principy 

hypertextové14 technologie. Šlo o návrh stroje 

určeného k organizování informací na principu 

asociací s možností propojovat jednotlivé části 

informací pomocí „spojů“, které mohou být 

i vícenásobné a které lze anotovat, tedy popisovat. Tento stroj nebyl nikdy zkonstruován. 

Po vystudování soukromé školy Tufts College jeho kariéra pokračovala v nejrůznějších 

institucích na postupně stále vyšších postech v oblasti optiky, fotografie, vyhledávacích 

strojů, mikrofilmů. Během 2. světové války pracoval v "Projektu Manhattan"15 na výzkumu 

radarů pro pozemské jednotky a řídil Office of Scientific Research and Development. Zde byl 

odpovědný za 6 000 techniků a vědců pracujících na výzkumu válečné techniky. Především 

tato zkušenost v něm patrně podnítila úvahy o smyslu vědy a pokroku. Roku 1945 vydal 

legendární článek As we may think16, ve kterém řešil problematiku trvalého užitku nově 

vytvářených nástrojů a využívání vědy v praxi. Jeho základní tezí bylo, že lidé se až dosud 

                                                 
13 Norbert Wiener vyvinul první „interaktivní“ systém který reagoval na pohyb letadla a byl schopný vypočítat jeho 
pravděpodobnou dráhu, aby střela bombardér zasáhla v bodě kde se pravděpodobně bude nacházet za 20 sec. 
14 Slovo „hypertext“ a „hypermédia“ jako první použil Ted Nelson (1963), který navrhl systém sdílení informací jménem 
XANADU pracující na principu „pavučiny“ (nelineárního uspořádání s asociacemi) je obecnější než dnešní WWW, pracuje s 
více formáty, má oboustranné odkazy, zahrnuje „transclusions“ (obdoba include), počítá s placením za přístup. Tento systém 
byl sice implementován, ale nebyl nikdy prodáván jako produkt, byl pouze vývojovým prototypem. 
15 Projekt Manhattan: http://www.childrenofthemanhattanproject.org/HISTORY/H-04d.htm. 
16 Bush, Vannevar; As We May Think; Atlantic Monthly; July 1945 
[http://www.acmi.net.au/aic/as_we_may_think.html]. 

Obr. 2 Nákres přístroje Memex
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zabývali především posílením svých „hmotných“ schopností, konstruováním strojů a nástrojů 

pro usnadnění své práce. Navrhoval, aby se vědci zaměřili na posilování svých intelektuálních 

schopností a na zužitkování vědomostního potenciálu, který se za celou existenci lidstva 

shromáždil. Svoji tezi se snažil aplikovat v již zmiňovaném návrhu stoje Memex. 

Převratným mezníkem v principech interakce mezi strojem a člověkem se stala 

prezentace na Fall Joint Computer Conference v roce 1968, kde Douglas Engelbart poprvé 

předvedl svůj oNLine systém (NLS), jakési pseudografické prostředí, pro jehož ovládání 

vyvinul první prototyp dodnes 

nejpoužívanějšího vstupního rozhraní – 

počítačovou myš. Byl to obrovský skok 

vpřed, který měl pro vývoj moderních 

technologií obrovský význam - zcela nový 

způsob uvažování. 

 

Další vývoj se odehrává většinou ve 

výzkumných laboratořích (Stanford, MIT), z 

nichž se vynálezy dále šíří a zdokonalují v 

komerčních firmách jako IBM, Xerox 

PARC, SGI, Apple, Macromedia… atd. Tyto komerční instituce se primárně zaměřily na 

vývoj rozhraní HCI (Human-Computer Interface) a GUI (Graphical User Interface) 

a zasloužily se o masové rozšíření do veřejného sektoru. 

  

Je ale je důležité připomenout, že jedním z hlavních důvodů vzniku počítačů či strojů 

obecně je využití pro vojenské účely. I dnes se mnoho moderních technologií dostává do 

veřejného užívání z armádních laboratoří. Také většina výše uváděných průkopníků 

moderních principů a technologií pracovala během druhé světové války pro armádu. 

V uměleckém kontextu se moderních technologií začalo používat až v době vzniku  

elektronické hudby a videoartu v šedesátých letech dvacátého století. To však již byly známy 

principy práce s médií jako je film, hudba a divadlo a těchto principů se plně využívalo 

natolik, až se začaly kombinovat jak mezi sebou, tak i s „nejžhavějšími“ technologickými 

trendy. 

Zde je důležité ještě zmínit jednoho z významných průkopníků interaktivity 

a elektronické hudby, ruského fyzika a hráče na violoncello Leona Theremina 

(Lev Sergejevič Termen - 1896-1993), který v roce 1920 představil veřejnosti na elektro-

Obr.3 První  počítačová myš
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technickém kongresu v Moskvě elektronický 

hudební nástroj: Thereminum. Je to přístroj bez 

klávesnice, opatřený dvěmi anténami. Oba 

oscilátory vydávají příliš vysoké, neslyšitelné 

frekvence. Jeden je fixní (170kHz) a druhý 

variabilní (168 kHz až 170 kHz). Při přiblížení se 

k anténě nastává rozladění druhého oscilátoru 

(kapacita lidského těla) a vzniká rozdílový 

slyšitelný tón produkovaný nástrojem. Rozsah je 

E2 až c5 a hra potřebuje dokonalý cvik, 

především vzhledem k intonaci.Zvuk je 

sinusový, vzdáleně připomíná zvuk houslí. 

Druhá anténa (přidána později) reprezentuje 

hlasitost zvuku. Tento přístroj je v moderních 

verzích vyráběn dodnes. Způsob hry na tento 

nástroj připomínal dirigování orchestru, ovšem příjemcem informací z pohybu paží nebyl 

orchestr, ale pouze dřevěná krabice o velikosti rádiového přijímače. Diky bezkontaktní 

konstrukci nástroje (na tehdejší dobu to bylo něco nevídaného), mělo vystoupení hráče na 

Theremin až mystický nádech. 

Také jiní vědci té doby vynalezli podobné zařízení. Například němec Jorg Mager 

a jeho Sférofón, který byl schopen hrát čtvrttóny. Ruský skladatel Nikolaj Obuchov vynalezl 

zvukový kříž. Ovšem jednoduchý Theremin se ujal hlavně v praxi, což je známkou opravdu 

geniální myšlenky. Podobných principů, které aplikoval Theremin, tedy bezkontaktní hra 

pohybem paží, začínají opět o několik desítek let později používat i multimediální umělci 

pracující s nejmodernější technikou17. 

  

Interaktivitu je také možno chápat jako zásadní schopnost člověka určenou pro 

komunikaci s fyzikálním prostředím, schopnost pro vnímání lidských citů a pro komunikaci 

mezi lidmi jako jedinci. 

Pro mne, jako aktivního umělce, je interaktivita nejlepší příležitost k možnému spojení 

mezi mnou, mou myšlenkou a divákem, kterému chci nabídnou aktivní proces či naléhavou 

výzvu ke komunikaci. Interaktivitu chápu také jako hru, strukturu s dynamickým 

                                                 
17 Viz.: kapitola 3.2 Divák jako součást díla, dílo jako nástroj 

 

Obr.4: Původní Theremin 
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charakterem, zvláště v době, kdy se toto slovo neobjevuje pouze v kontextu výpočetní 

techniky, digitální televize, marketingu, e-learningu, ale také čím dál více v kontextu umění 

nových médií… 

 

3.2 INTERAKTIVNÍ UMĚNÍ, Low–Tech / Hi-Tech 

 

Co je interaktivní umění? Někdo může namítnout, že interaktivní umění není nic 

nového. Vždyť i tradiční umění počítá se zpětnou vazbou ve vztahu divák – dílo. Slovo 

„interaktivní“ dnes začíná být banálním pojmem. Je to pouze moderní slovo, které 

interpretuje nesčetné situace v každodenním životě: vy uděláte nějaký čin a někdo na vás 

reaguje na základě podnětů vycházejících z vašeho činu, což je reakce na váš čin. Jak jsem již 

uvedl, toto slovo je ovšem nejvíce spojováno se světem výpočetní techniky a také je zde 

nejvíce používáno. Masový rozvoj moderních technologií se samozřejmě odrazil i v čím dál 

větším využívání těchto technologií umělci (je to ovšem také otázka financí, alespoň v našich 

podmínkách z mého pohledu studenta). Samozřejmě se zvyšujícím se nárůstem využití 

technologií klesá jejich cena na uživatelsky přijatelnou míru a zároveň stoupá jejich 

dostupnost. Zde bych připomněl také neméně důležitý moment vzniku doma vyráběných tzv. 

low-tech nástrojů, přístrojů, systémů z odpadního hardwaru, kdy takto přistupují 

k technologiím z nutnosti, nebo i s kriticky - aktivistickým záměrem, různé umělecké 

komunity či jednotlivci18. To je moment, kdy dochází k postupnému „zdomácnění“ nových 

technologií v uměleckých sférách. Začalo se čím dál více používat termínů jako „interaktivní 

umění, interaktivní instalace, interaktivní video“…  

 
Myslím, že hlavní podstatu aktivního využívání technologií umělci, trefně popisuje ve 

svém článku Jana Horáková19: 
 
 ... umělci, pracující s interaktivními technologiemi vnímají počítače ne jako přístroje 

sloužící ke zmnožování obrazů, ale jako jakési “myslící stroje”, partnery v interakci a tvůrčím 
procesu ... ...svou aktivitou se snaží ovlivnit více kontext než obsah neboť podoba díla a jeho 
význam se objevuje až jako výsledek interakce diváka s programem. V jejich tvorbě se často 
uplatňuje princip neukončenosti a nejasnost... 

 
Umění interaktivity, umění vzájemného vztahu ovšem nepotřebuje nutně počítač, 

každý den využíváme „umění vztahů“ ke komunikaci mezi sebou a fyzikálním světem. Ale 

počítač začal být velmi výhodným nástrojem  pro vytváření nebo simulaci těchto vzájemných 

                                                 
18 The first cyber-punk-rock-band – 386 DX by Alexei Shulgin is best Entertainment for friends of Low-Tech-Music; 
[http://www.easylife.org/386dx]. 
19 Horáková, Jana: [http://www.utoronto.ca/slavic/tsq/index.html]. 
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vztahů. Můžeme pomocí něho vytvářet své vlastní systémy komunikující s vnějším 

prostředím pomocí vstupních informací získaných z nějakého snímacího prvku, který je 

přímou součástí vytvořeného komunikačního rozhraní - interface20. Právě ono komunikační 

rozhraní přímo souvisí s charakterem zpětné vazby, tedy interaktivity.  

Berme však počítač pouze jako pomocný nástroj, pouze jako zprostředkovatele mezi 

námi a mezi světem znaků a technických obrazů. Bohužel jsem měl mnohokrát možnost 

shlédnou díla u kterých technologický aspekt zastínil estetické a emocionální hodnoty 

vlastního interaktivního díla. Někdy je dílo doslova utopeno v nadměrné aplikaci Hi-Tech 

technologií, kdy není možno nalézt alespoň částečnou podstatu díla a obsah řešeného tématu 

mnohdy uniká i samotnému autorovi zaslepenému „neuvěřitelnými“ možnostmi 

definovanými pouze výrobcem použitého nástroje. V tom případě většinou dochází jen 

k jakési prezentaci technologických kvalit použitého softwaru či hardwaru a „naivní oslavě 

technologií“21.  

Již zmíněné historické pozadí interaktivního umění spadá do 19.století a postupným 

vývoje technologií a sociální situace ve vyspělých zemích přicházejí další mezníky. Dle Söke 

Dinkla22 jsou jedním z tahových výrazných mezníků šedesátá léta minulého století: 

 

 „ …teoreticky s interakcí pracuje již Umbero Eco v díle Opera aperta (1962)23, kde 
počítá s pasáží ve které hrají sami diváci..“ 

 

Dále pak autor článku uvádí srovnání postmoderních počátků interaktivního umění 

s počátky videoartu, ze kterého je zřejmé, že obě tyto umělecké disciplíny musely nejprve 

získat jistou nezávislost na svých mateřských médiích. U videoaru to byla vazba na televizi, 

u interaktivního umění je to vazba na počítačový herní průmysl. Umělec je v tomto případě 

stavěn do role přímého účastníka procesu: 

 

 „…místo toho aby umělec pouze komentoval události z vně společnosti, rozhodl se být 
účastníkem socio-technologických změn uvnitř společnosti…“ 

 

 

                                                 
20 Viz.:kapitola 4. Interface - rozhraní 
21 Wright, Richard; "It's Just Like Art," pp. 49-61. [http://mfj-online.org/journalPages/MFJ28/RWRIGHT.HTML]. 
22 Söke Dinkla, Heidi Tikka; The History of the Interface in Interactive Art, [www.kenfeingold.com/dinkla_history.html]. 
23 Eco, Umberto; Das offene Kunstwerk (The Open Work, Opera aperta), Frankfurt/M, 1973. 
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Jakkoliv se může zdát, že šedesátá léta 20. století přinesla převratné intermediální 

a interaktivní principy, historie ukazuje, že jedním z prvních vizionářů současného umění byl 

německý skladatel Richard Wagner, který již v roce 1849 prezentoval koncept s názvem 

Gesamtkunstwerk, neboli úplné umění. 

Wagner byl přesvědčen o tom, že abso-

lutní integrace veškerých uměleckých 

disciplín a jejich vzájemná interakce může 

vyjádřit sílu výsledného celku, tedy díla. 

Jedním z  interpretů Wagnerova konceptu 

je slavný propagátor Bauhausu László 

Moholy-Nagy, který ve svém Theatre of 

Totality (1924) posouvá důraz od herců 

a děje k vizuálním prvkům jako je 

kompozice, pohyb, kinetika, světlo. 

Tato jeho koncepce „totálního“ divadelního představení, byla také výsledkem jeho zkoumání 

širokého spektra estetických vztahů při využívání formálních principů abstrakce v obrazech, 

fotografii či sochařství a vlivu technologií. 

Dalším průkopníkem je György Kepes (1906), dlouhodobě spolupracoval s Moholy-

Nagym, jež ho oslovil, aby se stal jeho kolegou na novém Bauhausu a vedl tam obor Barva 

a světlo, což se také stalo. Kepes v roce 1944 napsal zásadní knihu Language of Vision, která 

významnou měrou definovala integrální principy Bauhausu v kombinací již známého 

Gesamtkunstwerku. Později přednášel na Massachusettském Technickém Institutu (MIT). 

V letech 1965-66, pak publikoval další důležité dílo Vision and Value, což byla série šesti 

obsáhlých sbírek esejů, ve kterých nastínil nevyhnutelnost budoucí integrace, či syntézy 

umění a moderních technologií. 

Také Billy Klüver, je důležitou osobností období formulujícího budoucí vývoj ve 

vztahu umění a technologie. Jeho nejvýznamnějším počinem je založení neziskové organizace 

pro podporu umělců a vědců Experiments in Art and Technology - E.A.T. (1966) Založil ji 

společně s Robertem Rauschenbergem, Robertem Whitmanem, a Fredem Waldhauerem. 

Jejím hlavním cílem byla podpora komunikace mezi světem umělců a světem technologů, 

čímž umožnil výtvarníkům přístup k nejmodernějším technologiím. Zde bylo vytvořeno 

několik pilotních prací, využívajících elektronická média a dovolujících určitou odezvu na 

volby diváka, tedy interakci. Jedním z produktů E.A.T. byl pavilon Pepsi na Expu 1970 

v Osace. Na takto připravené půdě umělecko-technologických vztahů se začalo postupně 

Obr.5: L. Moholy-Nagy, Theatre of Totality
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pracovat s nejmodernějšími technologiemi a ke slovu se pomalým tempem dostávala možnost 

aplikace interaktivních procesů v reálném čase. 

Důležitou osobností v kontextu moderní „interaktivity“ je Myron Krueger a jeho 

instalace Glowflow (1969). Šlo o prostor s tlakovými snímači umístěnými na podlaze, které 

spouštěly mechanicko-elektronickou cestou buď zvuky v reproduktorech, nebo světelné 

efekty. Byla zde aplikována pouze jakási pasivní interaktivita. V jeho dalších projektech 

Metaplay a Videoplace se již začíná objevovat 

prvek generování virtuálních objektů v reálném 

čase. Videoplace navíc dovoloval spolupráci 

vzdálených uživatelů díky propojení skrze 

počítačovou sítě. Kruger nazval místo, ve kterém 

se setkávají vzdálení uživatelé a ve kterém je 

všechno uskutečnitelné virtuální realitou... 

Počátkem osmdesátých let, zhruba ve 

stejné době, vyvíjejí své interaktivní instalace 

Jeffrey Shaw, Points of View (1983) 

v Amsterdamu a Kanaďan David Rokeby, Very 

Nervous System (1983). Jsou to díla ve kterých se 

již využívá moderních počítačových technologií. Také další Kanaďan Don Ritter24 začíná 

vyvíjet svůj „vlastnoručně“ naprogramovaný software  Orpheus (1987). 

 To bylo pouze několik umělců generace, která začala používat moderní technologie 

k vytváření audiovizuálních interaktivních děl. Do této generace umělců patří samozřejmě 

mnohem více jmen, jako třeba Nam Jun Paik, John Cage, Ivan Sutherlabd, Woody Vasulka, 

Bill Viola a jiní, ale nechci zde podrobně vypisovat jednotlivé umělce a jejich díla, protože to 

není primárním obsahem této práce. Snad jen tolik, že tyto autory mám v nejhlubší úctě 

a kdykoli mám příležitost shlédnout jejich práce reálně prezentované v galeriích, vždy se 

nechám rád inspirovat a „poučit“ dokonalostí ztvárněných myšlenek. 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Ritter, Don; podrobněji se jeho softwarem Orpheus zabývám v kapitole 6. Nástroje a kódy – reálný čas. 

 
 
Obr.6: Myron Krueger, Videoplace 
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3.3 Divák jako součást díla, dílo jako nástroj 

 

 Interaktivní umění je dnes již velmi obecný pojem. Využití moderních počítačových 

technologií nabízí nesčetné možnosti kombinací mezi žánry a uměleckými formami. Veškeré 

tradiční umění může být zdrojem inspirace a můžeme ho aplikovat. Jedním z nových prvků je 

možnost včlenit do díla spoluúčast diváka, posluchače či publika a jejich aktivity mohou být 

přímou součástí samotného díla. Samozřejmě, že i tradiční umění počítá se zapojením diváka 

a dá se tedy definovat jako interaktivní, ovšem většinou to bývá spíše jakási forma pasivní 

interaktivity 25. 

 Stejné technologie mohou být použity jak pro performanci či divadlo, tak i pro 

interaktivní instalaci. To znamená, že každá interaktivní instalace reprezentuje potenciální 

nástroj pro performanci a naopak každá performance může být potenciálním nástrojem pro 

instalaci. Interaktivita v díle může tedy lépe vyjádřit narativnost samotného díla. 

 V součastné době se čím dál více začínají objevovat různé aplikace digitálních médií 

a interaktivních systémů i v divadelní praxi, což já osobně považuji za skvělou příležitost pro 

jakési „praktičtější“ využití širokých možností tohoto oboru a způsobu práce s médii. Již 

klasická videoprojekce na dnešních „scénických horizontech“ takřka zdomácněla a je pouze 

otázkou času, kdy si čeští režiséři uvědomí nesčetné možnosti interaktivních médií či tzv. 

„interaktivní digitální scénografie“ a začnou je aplikovat. Je nutno zmínit, že u nás má využití 

filmových horizontů dlouhou tradici, zmínil bych například práci scénografa Josefa Svobody 

(1920-2002), zejména jeho Laternu magiku, kterou vytvořil společně s režisérem Alfrédem 

Radokem v roce 1958 pro Světovou výstavu v belgickém Bruselu, ale to bylo či stále je spíše 

pasivní způsob využití lineárních možností filmu, nebo důmyslná hra se světlem. Nechci zde 

však rozepisovat otázky využití filmu, nebo videa ve scénografii, chci pouze nastínit, jak 

široký intermediální záběr mají principy interaktivity. 

 

 Osobně jsem měl možnost, v rámci výstavy Hi-Tech/Umění 1996, shlédnout na 

sklepní scéně divadla Husa na Provázku, pro mne skutečně první interaktivní performanci 

Steiny Vasulkové26, Violin Power the performance z roku 1992. Byla to úžasná ukázka 

skvělého využití informací z jednoho média k řízení média druhého v reálném čase. Steina při 

své performanci vytvářela obrazové struktury na základě hraných tónů. Tóny ze struny A,D 

                                                 
25 Pasivní interaktivita: čin, který je nutno uskutečnit při běžném ovládání mechanických nástrojů – zapnout / vypnout. 
26 Steina & Wody Vasulka: průkopníci videoartu a interaktivních médií s českými kořeny a přímou vazbou na FaVU VUT 
Brno; [http://www.vasulak.org]. 
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sloužily k určování daného políčka ve zvoleném videu, 

tóny ze strun D,G určovaly rychlost a rozsah 

přehrávaného videa a struna C sloužila jako řídící 

informace ke spuštění zdroje videa. Dnes tento postup 

není nic neobvyklého a dokonce v každém 

kvalitnějším softwaru pro VJ produkce je tato funkce 

v jakési míře k dispozici. Ovšem tehdy to byly 

převratné postupy. Ale sama Steina při následné 

diskuzi několikrát uvedla, že veškeré možnosti jsou 

závislé na využití nejmodernějších profesionálních technologií a rozsahu získaných grantů. 

Za zmínku stojí software Image/In (pro platformu Mac OS) vyvíjený laboratoří "STEIM" 

(Studio for Electro-Instrumental Music), který Steina použila ve své performanci a který se od 

roku 2000 začal aktivně používat také na naší brněnské FaVU (Václav Ondroušek, Dušan 

Urbanec). Je pozitivní, že technologie od té doby pokročili nejen ve vývoji, ale i v dostupnosti 

a lze podobných postupů využívat při experimentování v domácím či školním studiu 

a posléze je relativně snadno aplikovat do vytvářených děl, nebo performancí. 

 

 Jeden ze zástupců součastné japonské umělecké scény, Haruo Ishii ve své interaktivní 

instalaci s názvem Hyperscratch ver.12, kterou jsem měl možnost shlédnout na festivalu 

nových médií ARS Elektronika 2003, bravurním způsobem pracuje s principy tzv. lokalizace 

pohybu (motion tracking) k vytváření zvukových ploch. Jde o třídimenzionální „hudební 

nástroj“, který je velký zhruba 4x2x2 metrů a je ovládán pohybem paží v daném prostoru před 

nástrojem. Pohyb paží je snímán dvěmi malými kamerami sloužícími pro určování pozic 

v osách X, Y, Z a tyto informace používá jako vstupní data řídící systém, který spouští údery 

do 480-ti různě laděných kovových trubek zavěšených do tvaru kvádru. Zároveň každý úder 

vytvoří světelný záblesk, jakousi vizuální lokalizaci hraného tónu. Je to dílo, které využívá  

obrazového média, pohybu a prostoru jako zdroje vstupních informací k vytváření úplně 

odlišného média a tím je zvuk. Dochází tu tedy k transformaci živého obrazu v technickou 

informaci, která je opět transformována do fyzicky reálného akusticky vytvářeného zvuku. 

 

 

Obr.7: Steina Vasulkova 
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Obdobné principy používám ve své interaktivní instalaci prezentované zhruba půl roku 

před návštěvou festivalu ARS Elektronika 2003. Je to interaktivní zvuková instalace s názvem  

„Záleží na tom.../ It‘s depends if…“27, kde se snažím řešit možnosti vztahů mezi medií jakým 

je prostor, pohyb, obraz, zvuk. Také tu mapuji28 pohyb paží v daném prostor pomocí obrazové 

analýzy, ovšem nepřevádím získaná data na mechanický pohyb jako Haruo Ishii, ale vy-

užívám je k lineární manipulaci tří projektovaných fragmentů videa (Obr.9), ve kterých jsou 

následně opět analyzovány pohyby postav a získaná data dále transformovány na řídící 

MIDI29 kód. Pomocí interního MIDI je řízen softwarový sampler, který vytváří finální 

emotivní zvukový výstup celé instalace. Nepohybuje-li divák pažemi, instalace je v klidovém 

stavu a absolutně „němá“. Je to tedy kompletně softwarově řešená instalace, kde je divák 

podvědomě nucen k určité banální akci a stává se součástí samotné instalace a pro ostatní 

diváky zároveň hercem. Jelikož výsledný pohyb je vlastně „dirigování“, dílo se svým 

                                                 
27 Hrůza, Tomáš; Záleží na tom… / It‘s depends if…, Brno, FaVU, 2003  – interaktivní zvukově obrazová instalace; 
[http://www.v2atelier.com].  
28 viz. kapitola 5. Mapování. 
29 MIDI - Musical Instrument Digital Interface, firmou ROLAND navržený název protokolu používaného od roku 1983. 

Obr.8: Technický nákres interaktivní instalace Hyperscratch ver.12 
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charakterem podobá jakémusi interaktivnímu hudebnímu nástroji. Celá instalace byla 

postavena na jednom PC s programem EyesWeb a několika VST nástrojích. 

 Uvedené postupy a procesy považuji za jakousi optimální interakci divák – dílo – 

prostor, za nejpodstatnější aplikaci interaktivních technologií, aplikaci principů intermediality 

a využití vlivu samotného diváka na vytvářené dílo.  

 

3.4 Základní „anatomie“ interaktivního díla 

 

 Interaktivní dílo, které počítá s interakcí diváka lze považovat za systém, který se 

skládá ze vstupu, řídící jednotky a výstupu (akce – proces – reakce). Zde se většinou pracuje 

s obecnými definicemi teorie systémů30 a principy již zmiňovaného rozhraní HCI (Human-

Computer Interface). Základními prvky jsou tedy: vstup (akce) – řídící jednotka (procesy) – 

výstup (reakce).  

Vstup (akce) je to, co můžeme sejmout snímačem (senzorem) z akce, kterou provede 

divák. Druh snímače (senzoru) závisí na povaze lidského činu, který je pro nás klíčovým 

zdrojem získávaných informací. Tyto informace můžeme pak dále aplikovat v dalších 

elementárních procesech celého systému.  

 Řídící jednotka (procesy) je více méně software s algoritmy, které se  starají o zpra-

cování vstupních informací ze snímače. Toto je jakési „srdce“ celého díla, které dává nejenom 

smysl, ale i formu vzájemným vztahům mezi vstupem a výstupem. 

 Výstupem (reakce) je odezva vygenerovaná aplikovanými algoritmy daného 

softwaru, která obsahuje emotivní prvek (jak vizuální, tak zvukový) schopný ovlivnit diváka, 

který před chvílí sloužil jako samotný zdroj vstupních informací. Pracuje-li systém instalace 

                                                 
30 Bertalanffi, Karl Ludwig von: Obecná teorie systémů, 1969. 

 

       

Obr.9: Tři fragmenty z videa, které bylo analyzováno v mém projektu „Záleží na tom... / It‘s depends if… 
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v reálném čase, je divák v jednu chvíli jak zdrojem informací pro proces, tak i zároveň 

příjemcem výsledných výstupních emotivních informací. 

 

Tyto tři prvky řetězce akce – proces – reakce tvoří základní anatomii vzájemných 

vztahů celého systému, který může být vytvořen s využitím počítačových technologií a může 

být definován jako interaktivní dílo. 

 

3.5 Hodnoty interaktivity  

 

Dá se určit hodnota, potažmo kvalita interaktivního díla? Dle mého názoru se dá určit 

snad tím, do jaké míry musíme popisovat jakým způsobem vlastně naše „interaktivní dílo“ 

funguje, tzn.: dílo je maximálně interaktivní tehdy, je-li schopno samo sebe popsat bez 

nutnosti obsáhlých instruktážních manuálů. To ovšem závisí na obecné znalosti použitých 

principů. Například když jako vstupní prvek do našeho „interaktivního systému“ bude použita 

obyčejná tužka, tak se dá předpokládat, že každý gramotný člověk ví co má s takovou tužkou 

dělat. Tedy psát. Pak můžeme aplikovat všeobecné známe principy psaní tužkou do 

vytvářeného komunikačního prostředí a nemusíme rozepisovat jakoukoli uživatelskou 

příručku o tom jak se má náš „interaktivní systém“ ovládat. S tím souvisí i další z možných 

měřítek hodnot interaktivity: množství nutných pomůcek ke komunikaci s dílem 

a mechanická složitost vytvořeného interface. Kvalitu interaktivnosti prostředí můžeme také 

hodnotit podle toho, do jaké míry je schopno zapůsobit na emoce diváka, na jeho paměť 

či racionální myšlení. 

 

3.6 Obsah? 

 

Co je obsahem interaktivního díla? Já považuji za obsah interaktivního díla celek. 

Obsahem je celkový dialog vznikajících procesů a neustále se obnovujících během 

interakce, není fixně zakódován a možnost vkládat vlastní vidění do interaktivní instalace, 

tedy neukončenost a otevřenost je možnou mírou pro kvalitu obsahu. Ovšem nesmíme 

zapomínat na interaktivní díla u kterých je primární hodnotou narativnost. Zde je samotná 

emotivní interakce až na druhém místě a hlavní slovo má příběh, ať už klasický lineární 

či nelineární – hyperstrukturální. 
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3.7 Hranice interaktivity 

 

 Interaktivitu limituje snad jen využití samotné technologie. Dle Mc Luhanna31 jsou 

limity dány zejména možnostmi digitalizace médií. Co všechno nemůže být digitalizováno? 

Může být digitalizována třeba emoce, nebo vůně?32 Má vůbec interaktivita nějaké hranice? 

Není interaktivita spíše omezeným diktátem? Zodpovězení těchto otázek zatím ponechávám 

na fantazii každého ze čtenářů mé práce a snad po dočtení posledních řádků budou zde 

položené otázky nepřímo zodpovězeny. 

 

4. INTERFACE – Rozhraní 

 

 Na úvod této kapitoly opět uvádím základní encyklopedickou definici slova interface 

ve vztahu k moderní výpočetní technice, kde je toto slovo používáno nejčastěji a kde se také 

díky již zmiňovanému Douglasu Engelbartovi zrodilo: 

 

 „…postup kdy počítačový program, nebo systém se navzájem s uživatelem ovlivňují. 
Primární formou počítačového interface je klávesnice, skrze kterou uživatel ovládá počítač 
vepsanými příkazy. Nejběžnějším typem komunikačního prostředí pro osobní počítače je 
grafické uživatelské rozhraní (Graphical User Interface - GUI). Grafické uživatelské rozhraní 
(GUI)  je počítačový program, umožňující uživateli operovat s počítačem používáním 
jednoduchých symbolů. První osobní počítače používaly operační systémy, které byly založené 
na komunikaci skrze textové příkazy. Příkazy byly často obskurní kombinací hesel a čísel 
a proto byla komunikace velice obtížná. GUI nahradil tyto příkazy  obrazovkou obsahující 
symboly nazývané "ikony". Uživatel manipuluje s těmito ikonami pomocí myši….“ 
  

Tuto terminologickou definici slova interface zde uvádím proto, aby byla zřejmá míra 

kreativity, kterou vkládají součastní autoři multimediálního umění do svých děl. Jak jsem zde 

již několikrát uvedl, pro interaktivní dílo je důležitá kvalita a intenzita vzájemné interakce 

mezi systémem a uživatelem, která je samozřejmě dána i kvalitou či zřetelností funkcí 

samotného komunikačního rozhraní – interface. 

 Vytvářená rozhraní nemusí být vždy identická pouze s virtuálním světem počítačů 

a barevných ikon. Můžeme vytvářet systémy při kterých jako interface slouží pouze prázdný 

prostor, vodní hladina, zavěšený obraz, psací stůl, kapající voda... Pak záleží pouze na nás 

jaký způsob interakce pro nejsrozumitelnější komunikaci zvolíme a jak budeme analyzovat 

                                                 
31 Mc Luhan, Herbert Marshall: Jak rozumět médiím, Praha, Odeon, 1991. 
32 Digitalizace vůně: dnes již existuje projekt, který se zbývá vývojem systému pro digitalizaci vůní. Je to malá krabička, 
kterou si umístíte v blízkosti PC, připojíte se na internet a pomocí přibalené aplikace si můžete stáhnout jakoukoli vůni. Vůně 
můžete také zasílat přátelům jako přílohy v e-mailu. 
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a zpracovávat vstupní data z takto vytvořeného rozhraní. Nejmodernější třídimenzionální 

rozhraní pro komunikaci s umělými inteligencemi bývají sice emočně ohromující, ale zároveň 

velmi omezená a to jak v komunikaci tak i prostorově či pohybově – vždy musíte mít nějaké 

nepřirozené podpůrné pomůcky: 3D brýle, tlakové rukavice, senzorické přilby a obleky 

s mnoha dráty a „čudlíky“. Na druhou stranu, stejně působivé může být použití starých 

mechanických principů, nástrojů, stojů a strojků jako komunikačního rozhraní. Vždyť i pouhé 

mletí kávy na starém dřevěném mlýnku je vlastně jakýsi druh komunikace mezi lidmi a stroji, 

přesněji mezi lidmi skrze stroje. Je to vlastně jistý druh technologické imaginace – 

technoimaginace33. Záleží pouze na samotném autorovi, zda má jasnou představu, co chce 

svým dílem vyjádřit, co má být primárním výstupem a podle toho volit přiměřené 

technologické nástroje. 

 

5. MAPOVÁNÍ – interpretace prostoru 

 

 Pojem „mapování“ ve vztahu k interaktivním systémům je určitý  intermediální 

proces, kdy aplikujeme získané hodnoty z provedené vstupní akce do vztahů přímo 

souvisejících s charakterem výstupních hodnot. Příklad: Analyzujeme pohyb postavy v daném 

prostoru pomocí snímací kamery (obrazová analýza, analýza pohybu) a získané hodnoty 

použijeme pro generování třeba dynamického zvukového tónu. Vytvořily jsme tedy  

intermediální proces při kterém došlo k jakési „transformaci“ obrazu na zvuk. Pro jednodušší 

orientaci ve vstupních hodnotách akce si vytvoříme jakousi virtuální mapu (síť / matrix), 

na kterou můžeme napojovat různé hodnoty definující výstupní akci. Slovo mapování tedy 

v našem případě může  obsahovat jakousi geometrickou interpretaci prostoru.  

 

6. NÁSTROJE A KÓDY – reálný čas 

 

 Dnešní doba přináší mnoho možností jak pracovat s médii jako je obraz, zvuk, 

internet, divadlo a jiné. Je pouze na každém z nás, jakou cestou se vydáme, jak moc jsme 

ovlivnitelní komerčními produkty a do jaké míry nás zajímají samotné principy vzniku 

použitých médií, nebo různé elementární vztahy mezi médii jako takovými. Zde se naskýtá 

možnost využití tzv. „uměleckých softwarů“34. Jsou to softwarové nástroje, které využívají 

převážně multimediální umělci, performeři, hudebníci a divadelníci pro realizaci svých 

                                                 
33 Flusser, Vilém: Moc obrazu, Spec. Číslo časopisu Výtvarné umění, 3-4/1996, 252 stran. – Náčrt teorie technoimaginace. 
34 Výraz „Umělecký software“ používá ve svých textech Denisa Kera [http://www.bloguje.cz/blogy/cyberarts]. 
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interaktivních děl  náročných na softwarové zpracování, aniž by museli ovládat některý 

z náročných programovacích jazyků jako je třeba C, C++ a jiné. Musí sice přistoupit na jisté 

funkční principy daného softwarového rozhraní, které jsou dány výrobcem, ale vždy začínají 

na prázdné bílé ploše asociující malířské plátno a jsou odkázáni pouze na svoji vlastní 

kreativitu, závisí tedy pouze na samotném autorovi, jaké funkce a možnosti bude mít jeho 

výsledná aplikace či dílo. Práce v těchto grafických programovacích prostředích je velice 

intuitivní a ihned jakmile uživatel pochopí základní „kód“ celého prostředí a začne se 

orientovat v možnostech dané aplikace, může realizovat své multimediální koncepce. Velkým 

pomocníkem bývají „helpy“, jakési referenční příručky argumentů funkcí každého objektu 

v celé struktuře. Nenahraditelným zdrojem zkušeností jsou také internetová fóra, kde se 

sdružují komunity používající danou aplikaci a na kterých je k dispozici mnoho vytvořených 

a funkčních „patchů“ – aplikací napsaných v daném softwarovém rozhraní. Dá se říci, že tyto 

softwary pracují na podobné bázi jako objektově orientované programování, ovšem toto 

spojení není příliš přesné a nelze ho brát absolutně, jedná se spíše o programy spadající do 

kategorie grafických návrhových systémů, kde vzniká jakýsi grafický metajazyk – analogie 

s propojováním reálných zařízení „krabiček“ pomocí příslušných „drátů“. 

Mne osobně tato grafická programovací prostředí nejvíce nadchla svou obrovskou 

otevřeností vůči uživateli a pro své možnosti jednoduché modulární stavby mnoha objektů či 

systémů, které nabízí nesčetné možnosti práce a kombinace médií v reálném čase. Většina 

těchto programovacích prostředí je primárně určena pro experimentální tvorbu, a právě proto 

se vyznačují obrovskou konektivitou různých vstupních a výstupních prvků, jak 

softwarových, tak i hardwarových. 

Také bych chtěl zmínit existenci programových nástrojů, které si umělci píší sami. 

Například již v 80. letech 20. století si výše 

zmíněný Don Ritter naprogramoval svůj 

Orpheus. Program, původně běžící na počítačích 

systému Atari, který pracoval s hudbou, coby 

řídící informací, pomocí které vytvářel nelineární 

hypervidea  – podobně jako Steina Vasulka a její 

Violin Power the performance35. Na svoji dobu 

měl úžasné možnosti: rozlišení videa bylo 

736x482 bodů, 24 obrázků za sekundu, pracující 

                                                 
35 Viz.: kapitola 3.3 Divák jako součást díla, dílo jako nástroj. 

Obr.10: Obrazový výstup z programu Orpheus
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v reálném čase a propojení přes MIDI s jakýmkoli hudebním nástrojem. V součastné době 

Don Ritter přepisuje svůj program do prostředí aplikace Max/MSP a nazval jej o8. Jeho 

program používají pro své interaktivní instalace a performance umělci jako Paul Garrin 

a Laurie Anderson. Díky přednáškám Mgr. Miloše Vojtěchovského, jsme měli možnost na 

naší fakultě Dona Rittera poznat osobně a shlédnout prezentaci i jeho dalších zajímavých 

projektů. 

Zástupce nejmladší generace umělců, kteří se zabývají vývojem vlastního softwaru, je  

Slovák Zden / Satori36, jehož program Circulation, je primárně vyvíjený pro aplikaci efektů 

na různé zdroje videa v reálném čase, je tedy určen zejména pro jeho VJ produkce. Nemá 

žádný interface, tedy grafické komunikační rozhraní, čímž šetří nezanedbatelnou část 

hardwarového výkonu a může pracovat s několika efekty a korekcemi najednou, jak na zdroji 

ze záznamu, tak i na vstupu pro živou kameru. Pro jeho ovládání prozatím používá svoji 

vlastní paměť (jelikož program nemá grafické rozhraní, musí si pamatovat klávesové zkraty 

a čísla obrazových fragmentů) a několik MIDI ovladačů. 

Ovšem, autoři těchto programů mají většinou odborné vzdělání technického 

charakteru a praktické zkušenosti z komerčního sektoru. Protože, své programy píší zejména 

pro osobní účely, nejsou veřejně dostupné a autoři je poskytují pouze při osobní spolupráci 

na vytvářených projektech. 

Něž se začnu zabývat problematikou „uměleckého“ softwaru a hardwaru podrobněji, 

je důležité objasnit, již několikrát zmíněný, pojem „MIDI“. 

  

6.1 MIDI – ideální kód 

 

Nejefektivnějším kódem pro komunikaci a následné řízení různých hardwarů 

využívaných v multimediálních systémech je rozhraní MIDI, které bylo roku 1983 poprvé 

předvedeno veřejnosti na zvukových syntetizérech Proplet 600 (SCI) a Jupiter JP-6 

(ROLAND). Bylo tedy určeno pro elektronické nástroje, z čehož vychází firmou ROLAND 

navržený název MIDI - Musical Instrument Digital Interface. Postupně se však rozšířilo 

i do jiných oborů a stalo se světovým standardem. Pouze ve stručnosti uvedu základní 

specifikaci MIDI rozhraní:  

MIDI je sériový jednosměrný komunikační protokol. Umožňuje jednak propojení 

hudební techniky např. syntetizér, sampler, různé ovladače klávesových, strunných, bicích, 

                                                 
36 Zden / Satori, vlastním jménem Zdeno Hlinka; [http://satori.sk]. 
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nebo bezkontaktních nástrojů, počítačů, audio a video techniky, scénické techniky v reálném 

čase a jednak přenos dat po MIDI sběrnici. Skládá se z fyzického propojení (hardware) 

a ze způsobu kódování a přenosu informací v systému (komunikační protokol). Každý prvek 

komunikace má své číslo, takže je jasně identifikovatelný a nástroje se snadno orientují v toku 

dat. 128 hodnot, které může vyjádřit jeden databyte, představuje dostatečný rozsah pro 

použití MIDI v multimédiích zejména jako ideální řídící kód. 

 Na komunikaci přes MIDI je dnes postavena téměř každá interaktivní instalace, jak 

zvuková, tak obrazová. V poslední době, kdy se začíná objevovat čím dál více virtuálních 

softwarových nástrojů pro tvorbu hudby, nebo její vizualizaci, se opět dostávají do popředí 

v nabídkách mnoha výrobců jednoduché MIDI ovladače, které začínají být bravurním 

způsobem kombinovány s dalšími rozhraními, jako je třeba USB, což nabízí další možnosti 

pro interaktivitu, třeba mobilitu… 

 

6. 2 NENÍ OBJEKT JAKO OBJEKT – přehled modulárních softwarů 

 

 Zde bych rád navrhl dvě primární kategorie 

těchto programovacích prostředí: prostředí pracující 

zejména se zvukem a prostředí pro práci s obrazem. 

Z velké části jsou tato média natolik provázaná, že sami 

autoři do jisté míry počítají s aplikací obou médií, 

ale vždy je ten, či onen nástroj výjimečný pro práci 

pouze s obrazem, nebo naopak pouze se zvukem. Zde 

pak přicházejí na řadu přídavné moduly k danému 

programovacímu prostředí, které využívají funkční struktury mateřského prostředí a doplňují 

toto prostředí o možnost práce s jiným médiem. Stává se pravidlem, že se takové moduly 

vytvářejí k aplikacím pracujícím primárně se zvukem. Je to dáno tím, že technologické 

zpracování zvuku je jednodušší, vždyť i vynález záznamu zvuku se objevil dřív než první 

fotografie. Takový případ implementace je třeba aplikace NATO.0+55+3d od autora Jeremy 

Bernsteina či aplikace Jitter z produkce Cycling74, které fungují v grafickém programovacím 

prostředí Max/MSP, což je jeden z nejpoužívanějších modulárních softwarů pro 

experimentální práci se zvukem a obrazem v reálném čase z laboratoří francouzského institutu 

IRCAM. 

 

Obr.11: Miller S. Puckette 
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Roku 1988 svůj produkt představil Miller S. Puckette37. Původně byl určen pro platformu 

MAC, a to ve verzi s názvem MAX, která pracovala pouze s MIDI a potřebovala externí 

jednotku (syntetizátor) pro generování zvuku. Později 

byla přidána MSP knihovna umožňující generovat zvuk 

principem modulární syntézy v reálném čase. Zhruba 

před půl rokem byla vydána také verze pro platformu 

Windows. Max/MSP je sice šířen komerční cestou 

firmou Cycling74, ale na druhou stranu zákazník získá 

kompletní balíček s možností velkého rozsahu 

předefinovaných vstupně/výstupních modulů, tvorby 

VST plug-inů a jiných. Velkou výhodou oproti ostatním, 

podobně navrženým programům je možnost tvorby 

(kompilace) samostatně běžící aplikace s možností 

případného prodeje (to je také případ produktů 

NATO.0+55+3d, softVNS, Cyclops...). 

Samozřejmě, že neexistuje pouze Max/MSP, ale je vyvíjeno mnoho jiných nástrojů 

určených pro různé cílové skupiny, platformy a využití. Zde jsou orientační tabulky 

s programy určenými pro práci s multimédii v reálném čase. Tabulky jsou rozděleny 

dle principu programování a dle možnosti širšího využití mimo aplikaci, nebo naopak dle 

možnosti úpravy samotné aplikace. Neuvádím zde programy, které jsou primárně určeny 

pouze pro vizualizaci hudby, tedy VJ: 

 
Grafická programovací prostředí – programování pomocí modulů 

Název OS Specializace Licence 

PD (PureData) Win, Mac, Linux, SGI audio, VST GPL / Free 

GEM (PureData) Win, Mac, Linux, SGI video, 2D, 3D GPL / Free 

Framestein (PureData) Win video GPL / Free 

EyesWeb Win audio, video, tracking, VST GPL / Free 

Max/MSP Win, Mac audio EUR 598,00 

Jitter (Max/MSP) Mac video EUR 500,00 

NATO.0+55+3d  (Max/MSP) Mac video, 2D, 3D EUR 545,54 

softVNS 2   (Max/MSP) Mac tracking  US$ 350 

jMAX Linux , Win, Mac audio GPL / Free 

OpenMusic Mac audio GPL / Free 

                                                 
37 Miller S. Puckette je jedním z klíčových autorů programů Max/MSP a PureData, je hudebníkem a lektorem na univerzitě 
v San Digu, (Kalifornie, USA); [http://crca.ucsd.edu/~msp/index.htm]. 

Obr.12: Úvodní screen programu
Max/MSP
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Plogue Bidule Win, Mac audio, VST Beta / Free 

VVVV ToolKit Win audio, video Beta / Free 

    

Uzavřené systémy – programování pomocí modulů 

Název OS Specializace Licence 

Console Win audio, VST US$ 54 

AudioMulch Win audio US$ 50 

Tassman Win, Mac audio US$ 449 

Reaktor 4  Win, Mac audio EUR 499 

Isadora Mac audio, video US$ 350 

KeyWorx  Mac audio, video, multi-user Beta / Free 

 
Skriptovací programy – pouze stavový řádek 

Název OS Specializace Licence 

cSound Win audio GPL / Free 

cSoundAV Win audio, video GPL / Free 

Processing 1.0_alpha Win, Mac, Linux, 2D, 3D Beta / Free 

Super Collider Mac audio GPL / Free 

Modalys Mac audio US$ 138 

VideoScript Win, Mac video GPL / Free 

EfectTV Linux video GPL / Free 

FreeJ Linux video GPL / Free 

 
Uzavřené programy se standardním GUI – výběr 

Název OS Specializace Licence 

Image/in Mac video GPL / Free 

BigEye Mac tracking US$ 150 

Blender Win, Linux 3D GPL / Free 

 

Z tabulek je na první pohled zřejmé, že dnešní umělci, experimentátoři s multimédii, či pouze 

domácí „AV kutilové“ mají opravdu z čeho vybírat. V následujících řádcích uvedu důvod 

proč jsem se rozhodl používat a zde popisovat právě programy PureData a EyesWeb a jaké 

jsou jejich praktické možnosti, klady a zápory. Předtím se však ještě musím zmínit o stejně 

důležitém  prvek interaktivního celku, kterým je hardware.  
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6. 3 IN/OUT – přehled hardwaru 

 

K problematice vývoje systémů a aplikací pro interaktivní instalace, nebo živá 

performance nezbytně patří také otázka hardwaru. Chceme-li využít nedigitálních 

(analogových) médií či fyzikálních hodnot, nebo dokonce mozkových vln, jako zdrojů 

vstupních informací, nebo naopak jako výstupů pro naši interaktivní strukturu a řídíme-li tuto 

strukturu počítačem, musíme vyřešit, jak tyto vstupní či výstupní hodnoty převedeme na, 

nebo z digitální informace, kterou budeme schopni dále používat a zpracovávat při realizaci 

intermediálních projektů. Zde přichází na řadu umělcova kreativita. Nejdříve se musíme 

rozhodnout jaké médium chceme převést. První otázka tedy zní „Co?“ a zároveň je nutné 

ujasnit si jaký má mít naše „transformace“ výsledek, tedy druhá otázka zní „Kam?“. 

Po zodpovězení těchto dvou základních otázek nás nutně napadne otázka třetí, ta zní „Jak?“. 

Je tedy nutno vymyslet levný a univerzální způsob, jak převést potřebné hodnoty z použitých 

médií na aplikovatelná data. K těmto převodům slouží analogově/digitální převodníky, 

obvykle založené na principu transformace napětí na číselné hodnoty – kódy, nejlépe MIDI. 

Jedním z nejdostupnějších převodníků se správně zvolenou aplikací může být, dnes již běžně  

používaná, zvuková karta – můžeme zde tedy pracovat se vstupním médiem, kterým je zvuk. 

Ale jsou situace, kdy potřebujeme analyzovat jiné médium jako pohyb, vzdálenost, světlo, 

vodu, tlak, atd… Zde musíme sáhnou po průmyslem ověřených principech snímacích 

senzorů pracujících na různých fyzikálních principech. V průmyslu existuje obor, který se 

zabývá pouze senzorikou a kde jsou vyvíjeny rozsáhlé systémy pro lokaci a analýzu různých 

médií a fyzikálních veličin. Samozřejmě nelze opomenout armádní výzkum, vzpomeňme 

na lokalizační systém Norberta Wiesnera. Jsou to však pouze uzavřené systémy bez možnosti 

širšího využití v rámci multimediální aplikace a také s obrovskými pořizovacími náklady, 

čímž se tato průmyslová zařízení stávají nepoužitelnými. 

Na řadu tedy přichází možnost, částečně využít některých speciálních profesionálně 

vyráběných elektronických hudebních nástrojů – takzvaných ovladačů s výstupními 

hodnotami ve formě MIDI kódu. Existuje spousta různých MIDI ovladačů: klávesové, 

strunné38, dechové, bicí, které většinou vypadají jako tradiční hudební nástroje, či jsou přímo 

jejich elektronickou obdobou. Jsou zde také bezkontaktní ovladače, což jsou zajímavá 

a netradiční řešení využívající právě různých senzorů k intermediálním převodům spojených 

zejména se zvukem. 

                                                 
38 Zde bych připomněl využití takového nástroje Steinou Vasulkovou, viz. kapitola 3.3 Divák jako součást díla, dílo jako 
nástroj. 
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6.3.1 Profesionální bezkontaktní ovladače 

 

Zde uvádím některé přístroje, které zmiňuje ve své knize skvělý odborník na 

elektronické hudební nástroje, brněnský alternativní hudebník Daniel Foró39. 

Jsou to: VideoHarp – ovladač vzdáleně připomínající harfu, fungující na principu přerušování 

paprsku světla snímaného optickým senzorem. SoundBeam (EMS) – využívá principu měření 

vzdálenosti ultrazvukovým signálem. Lightning (BUCHLA AND ASSOCIATES) – přístroj 

vyhodnocující informace ze dvou infračervených vysílačů válcového tvaru, které drží 

interpret v rukou a pohybuje pažemi směrem ke stabilnímu přijímači. Dimension Beam 

(INTERACTIVE LIGHT) – opět další přístroj pracující na principu vysílání infračerveného 

paprsku. Theremin Series 91 (BIG BRIAR) – jak je zřejmé již z názvu, tento nástroj pracuje 

na principu jednoho z nejstarších elektronických hudebních nástrojů Theremin40. Moderní 

repliky od firmy MOOG mají integrováno MIDI rozhraní, proto mohou sloužit i jako 

bezkontaktní ovladače. Mogli (DOEPFER) – rukavice, která analyzuje pomocí ultrazvuku 

a dalších senzorů polohu ruky v definovaném prostoru, pohyb prstů a otáčení ruky. Laser 

Harp – tento ovladač používá Jean-Michel Jarre při svých koncertech, kde dlaní přerušuje 

světelné paprsky vycházející od země, čímž vysílá jednoduchou informaci zapnuto/vypnuto. 

Tyto „hudební nástroje“ jsou bezesporu velice zajímavé a mohou se bravurně použít 

pro sólová performance, ale jsou to opět uzavřené průmyslové výrobky, které se nedají příliš 

rozšířit a doplnit o aktuálně potřebnou funkci. Je to tím, že nejsou primárně určeny pro 

samotnou funkci převodu na MIDI, vždy tedy pracují pouze jako ovladače s omezeným 

počtem a druhem senzorů. Jejich pořizovací cena opět nebude příliš příznivá – jde zkrátka 

o sériově vyráběné komerční nástroje. 

Jsou tu ještě možnosti využití přímo MIDI převodníků určených pro různé akustické 

nástroje, synchronizační zařízení, mikrofony, nebo přímo převodník pro spojení mezi 

počítačem a jiným MIDI zařízením, bezdrátová MIDI komunikace, či dokonce převodníky 

mozkových vln a jiných biosignálů na MIDI: Interactive Brain-Wave Visual Analyse, nebo 

WaveRieder (WAVE ACCESS). 

 

Tyto převodníky se dají aplikovat již mnohem lépe a jejich kombinací se dá dosáhnout 

skvělých výsledků při využití ve vytvářeném interaktivním prostředí, ale opět může nastat 

problém s jejich úzkou specializací a donutí nás investovat nemalé finanční prostředky. Raději 

                                                 
39 Forró, Daniel; Svět MIDI, GRADA Publisching, 1997. 
40 Theremin – viz. kapitola 3.1. Interaktivita - historické souvislosti. 
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bych tyto převodníky používal jako doplňkové a přikláním se spíše k využití některého 

z komplexnějších multifunkčních řešení, nebo k vývoji vlastního „autorského hardwaru“.41 

  

6.3.2 Multifunkční MIDI převodníky 

 

Do této kategorie bezesporu patří skvělý pomocník každého intermediálního umělce 

pracujícího s interaktivními prvky a mnoha různorodými médii. Je to komplexní hardwarové 

i softwarové řešení s názvem The I-CubeX System42 (INFUSION SYSTEM), které obsahuje 

Digitizér – jde o malou černou krabičku se 32 vstupy, 8 výstupy pro senzory s řízeným 

analogovým napětím a konektory MIDI IN/OUT. Dále je součástí celého řešení softwarový 

Editor sloužící ke konfiguraci parametrů čipu umístěného uvnitř Digitizéru, což umožňuje 

použít toto zařízení skutečně všestranně. Je přiložen i předprogramovaný modul pro 

Max/MSP. V neposlední řadě k celému systému patří senzory. Výrobce nabízí zhruba 34 

různých senzorických řešení pro snímání a mapování potřebných hodnot daného prostoru 

či objektu. Jednou ze skvělých výhod je, že pracuje na základní bázi převodu vstupního napětí 

na MIDI. To znamená, že do něj můžeme připojit jakýkoli předmět, který je schopen měnit 

své výstupní napětí a můžeme ho používat jako senzor. To platí i pro oněch 8 výstupů.  

Nevýhodou je nutná přítomnost kabeláže, a zbytečně vysoká cena dodávaných 

senzorů. I přesto je toto zařízení velice oblíbené a často aplikované mnoha umělci. 

 

The STEIM SensorLab43 (STEIM) – tento převodník je, jak uvádí výrobce: „nástroj 

pro spojení s reálným světem fyzikálních úkazů a gest přes MIDI do osobního počítače, 

hudebního nástroje či jiného studiového zřízení.“ Také pracuje na bázi konverze analogové 

elektronické informace na číselný kód, tedy MIDI a nabízí možnost využívání 32 

analogových vstupů a 2 x 3 ultrazvukových čidel pro dálkové měření. Pro jeho konfiguraci se 

používá dodávaný program Spider Programming Environment (STEIM). Tento hardware je 

vyvinutý přímo na základě praktických potřeb umělců pracujících v institutu STEIM, odkud 

také pochází již zmiňovaná aplikace Image/In a není pravděpodobně vyráběn ve velkém 

množství. 

 

                                                 
41 viz. kapitola 6.3.3. Autorský hardware. 
42 The I-CubeX System: [http://www.infusionsystems.com]. 
43 The STEIM SensorLab; [http://www.steim.org/steim/sensor.html]. 
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AtoMIC Pro44 (IRCAM) – Autorem 

tohoto převodníku je Emmanuel Fléty 

(IRCAM Education Department) a jde opět 

o zařízení určené zejména pro umělce 

orientující se na nová média a pro hudebníky, 

kterým nabízí možnost aplikovat snímací 

senzory při „..vytváření zvukových inter-

aktivních instalací a tvorbě nových hudebních 

nástrojů..“. Výstupním kódem je opět MIDI. Základní parametry: 32 analogových vstupů, 

8 digitálních vstupů, MIDI IN/OUT. Pro konfiguraci slouží jak display a ovládací prvky 

přímo na panelu, tak lze kompletní konfiguraci provést přes patch v programu Max/MSP. 

Je také kompatibilní se senzory od firmy Infusion System (I-CubeX). IRCAM prodává 

AtoMIC Pro včetně manuálu a CD s aplikací pro Max/MSP. 

 

Bohužel ne každý tvůrce, alespoň v našich českých podmínkách, si může dovolit 

pořídit některé z výše zmiňovaných zařízení. Pracovat jako „multimediální umělec“ je stále 

vcelku drahá záležitost, a tak jsme rádi, že si můžeme pořídit alespoň základní nástroj, kterým 

je výkonný počítač a na ostatní periferie již nezbývá příliš financí. Pokud se neobrátíme na 

některou z institucí, které slouží jako umělecké MediaLaby45, ve kterých podobné technologie 

mají k dispozici, musíme sáhnou po alternativě „domácího kutila - ala bastl46“.  

V následujícím kapitole, kterou jsem nazval „Autorský hardware“, uvedu několik příkladů 

zařízení sloužících k převodu a manipulaci různými médií, které si umělci vytvářejí jako 

prototypy pro své osobní umělecké potřeby. 

  

6.3.3 Autorský hardware – jednoduché zařízení pro složité vztahy 

 

Zde ve stručnosti uvedu některé umělce a jejich prototypy - zařízení, která fungují na 

jednoduchých principech, ale po technické stránce řeší složité vztahy mezi mnoha médii. 

Umělci si je vyrábí buď v domácích podmínkách, nebo za pomocí již zmíněných MediaLabů. 

                                                 
44 AtoMic Pro; [http://forumnet.ircam.fr/rubrique.php3?id_rubrique=109]. 
45 Zde je několik institucí, které nabízí pracovní stáže pro umělce s možností využití mediálních laboratoří (MediaLab): MIT 
MediaLab (http://www.media.mit.edu), IRCAM (http://www.ircam.fr), FCCA (http://www.fcca.cz), ZKM 
(http://www.zkm.de), STEIM (http://www.steim.org), DIEM (http://www.daimi.aau.dk/~diem), BEAST-Birmingham 
Electro-Acoustitc Studios (http://sun1.bham.ac.uk/A.J.Moore/docs/beast.html). 
46 Slovo „bastl“ je nespisovný, lidově používaný výraz pro produkty mnoha domácích kutilů. Pravděpodobně pochází 
z německého slovesa „basteln“ – kutit, dělat si sám.  

Obr.13: Multifunkční MIDI převodník AtoMIC Pro
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 Marek Choloniewski47 – tento charizmatický polský hudebník a performer při svých 

vystoupeních Dark & Light Zone používá světlo jako zdroj vstupních informací pro živé 

komponování hudebních struktur. Pro snímání, převádění a následné mapování světelného 

zdroje používá speciálně vyvinutý převodník, do kterého má zapojeny senzory citlivé na 

světlo (fototranzistory). Napětí vytvářené změnou intenzity světelného zdroje je převodníkem 

převedeno na MIDI. Výsledný MIDI kód pak dále softwarově mapuje na standardní GM 

MIDI banky. Důležitým prvkem je pohyb. Choloniewski senzory drží v ruce, tedy s nimi 

pohybuje kolem světelného zdroje, nebo jsou stabilně umístěny na stojanu jako mikrofon 

a pohybuje se světlem. Celé řešení obsahuje zhruba 4-6 senzorů a samotný převodník, který 

může korigovat během akce pomocí potenciometrů. Choloniewski tedy pracuje velmi 

působivě s intermediálnímy procesy mezi světlem – pohybem – zvukem. 

 

Nikita Pashenkov48 – ve svém projektu Optical Turntable - Spinalcat využívá 

starého principu rotace gramofonové desky, kdy místo černé desky používá geometrické 

obrazce, které snímá optickou přenoskou. 

Celý systém je opět řešen jako fyzické 

komunikační rozhraní (interface), které je 

spojeno s virtuálním softwarovým 

prostředím skrze MIDI. V převodníku 

zabudovaný mikroprocesor zpracovává 

hodnoty přicházející z optické přenosky a ty 

následně vysílá již jako hodnoty MIDI kódu. 

Vše je mapováno do zvukových softwarů 

(Ableton, Reaktor). Pashenkov má 

vytvořeny různé grafické kotouče, které 

mohou sloužit jako sekvencer, nebo jako syntetizér. Jeho systém je složen ze dvou opticky 

snímaných gramofonů, mixu, převodníku, počítače, několika programů a dvou LCD 

monitorů.  

Jeho systém je také založen na relativně složitých procesech mezi elementy: obrazové 

struktury kotouče – pohyb kotouče – optický senzor – zvuk. Zjednodušeně Pashenkov 

                                                 
47 Choloniewski, Mark: [http://www.studiomch.art.pl]. 
48 Nikita Pashenkov vytvářel systém Optical Turntabel jako svoji magisterskou práci na Massachusetts Institute of 
Technology v roce 2002 [http://acg.media.mit.edu/people/nik/index.html]. 

Obr. 14: Systém Nikity Pashenkova
 Optical Turntabel - Spinalcat
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zkoumá vztahy mezi medii jako je obraz – pohyb – zvuk. Jde tedy o názornou ukázku 

složitého intermediálního díla. 

  

Tomáš Hrůza – také bych chtěl uvést svůj prototyp převodníku ultrazvuku na MIDI 

s jednoduchým názvem Ultrasonic to MIDI interface. Tuto „krabičku“ jsme společně 

s asistentem ateliéru VIDEO (FaVU) RNDr. Stanislavem Filipem, sestrojili pro mou 

interaktivní zvukovou instalaci Stůl /The Table49. Tento převodník slouží k detekci a měření 

vzdálenosti snímaného objektu od daného 

nulového bodu a má tyto parametry: 2x 

vstup pro ultrazvukové senzory (X,Y), dva 

potenciometry pro korekci snímané 

vzdálenosti, jeden potenciometr pro 

modulaci časové frekvence snímání, jeden 

konektor pro MIDI/OUT a přepínač pro 

přímou volbu charakteru výstupních MIDI 

hodnot (nota/controller). V instalaci jsem 

jej použil (mapoval) na funkci spouštění 

a modulace zvukových vzorků (samplů) a GM MIDI nástrojů. Aplikoval jsem zde tedy 

princip intermediálního vztahu pohyb – zvuk. Ale v konečném důsledku se dá říci, že zde bylo 

využito mnohem složitějších procesních vztahů: zvuk (ultrazvuk) – pohyb – systém – zvuk. 

 

Jiří Suchánek – jeho Cyberzen, není sice zařízení, které by používalo MIDI, nebo jiné 

složitější technologie (jde pouze o zesilovač), ale toto řešení se mi zdá velice zajímavé skrze 

intermediální vztahy. Cyberzen je interaktivní instalace, která využívá principu zesilování 

napětí a elektrických proudů v rostlinách na akusticky vnímatelný signál. Suchánek využil 

pouze zesilovače a tezi: „...při styku rostliny s člověkem dochází k vychýlení stabilního napětí 

v rostlině a tato změna se součastně projeví i v zesíleném akustickém signálu...“ (objevitel 

těchto elektrodiagnostických principů je Ing. Vladimír Rajda). Při prezentaci v rámci 

klauzurních prací na FaVU, Suchánkovi jeho instalace příliš nefungovala kvůli technickým 

problémům (málo výkonný zesilovač), ale podstatu použitého principu, tedy interakce 

rostlina – člověk – zvuk, považuji za skvělou demonstraci možností, kde všude se dá pracovat 

s nabízenou interaktivitou. 

                                                 
49 Hrůza, Tomáš: Stůl /The Table, Brno, FaVU, 2003. 

 
 
Obr. 15: Ultrasonic to MIDI interface je vsazen 
 do obalu od VHS kazety 
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Výše popsané příklady uvádím, jako ukázku praktické aplikace intermediálních 

přístupů v umělecké tvorbě a možnost práce s médii (světlo, pohyb, obraz, zvuk, voda...) jako 

s řídícími kódy v mnoha interaktivních systémech. Na internetu50 můžeme nalézt mnoho 

dalších zařízení podobného charakteru, ale je důležité podotknou, že vždy slouží pouze jako 

pomocný nástroj pro zprostředkování umělcovy myšlenky mezi světem technologií 

a světem lidských emocí. 

Právě k vytvoření těchto emotivních vztahů můžeme použít některý ze softwarových 

nástrojů, jež budu popisovat následovně a pro které jsou výše popsaná hardwarová zařízení 

skvělým doplňkem, ba přímo neodmyslitelnou součástí. Uvádím zde dva nástroje, které sám 

aktivně používám. Jsou to grafická programovací prostředí PureData (PD) a EyesWeb. 

 

7. PureData (PD) & EyesWeb 

 

 Proč jsem se rozhodl popisovat možnosti praktické aplikace právě těchto dvou 

grafických programovacích prostředí? Hlavním důvodem je jejich dostupnost. Jsou to 

programy vyvíjené v akademických institucích podporované mnoha granty, a proto mohou 

být nabízeny zdarma – jsou to tedy freewary (alespoň prozatím). Dalším z důvodů je 

platforma, na které se dají provozovat a tou je PC s operačním systémem MS Windows. 

Nedokonalost operačního systému Windows a diktátorský přístup společnosti Microsoft zde 

nechci příliš komentovat, je spíše záporným elementem. Ale snadná finanční dostupnost 

hardwaru pro PC a relativně velká konektivita vyráběného hardwaru tuto nedokonalost 

částečně vyrovnává. Je důležité zmínit také funkčnost a aktuálnost komunitních fór pro obě 

aplikace, což je velice důležité kritérium při řešení složitějších systémových problémů. A proč 

používat dva programy? Již jsem zmiňoval, že každý program může být absolutně dokonalý, 

právě tehdy, kdy se orientuje na specializaci pouze ve svém daném oboru. Protože já osobně 

pracuji jak s obrazem, tak i se zvukem, což jsou dvě různě náročná média, musím používat 

dva různé nástroje. PureData je velmi vhodný k práci se zvukem či obrazem v reálném čase, 

tedy jako absolutně kontrolovatelný výstupní program a EyesWeb je zase skvělý pro využití 

při získávání vstupních informací – analýza obrazu, pohybu, zvuku a jiných dat v reálném 

čase. 

 

 

                                                 
50 Jedna ze stránek, která se podrobněji věnuje problematice alternativních MIDI nástrojů je: 
http://privat.schlund.de/o/officeandtown/stoffel/alt_controller/alt_midi_controller.html. 
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7.1 PureData (PD) –  absolutní syntéza 

 

Autorem tohoto programu je již zmíněný 

Miller S. Puckette, který jej napsal pro své studenty 

jako nekomerční alternativu programu Max/MSP. 

Vývoj je podporován z rozvojového grantu firmy 

Intel. Jde o program sloužící primárně k digitálnímu 

audioprocessingu, ke kterému dopsal roku 1997 

Mark Danks grafický modul GEM51 postavený na 

bázi OpenGL a sloužící k 2D a 3D image-

processingu v reálném čase. Pro Linux byl GEM 

upraven Guenterem Geigerem a v současné době ho 

rozvíjí, jak pro Linux, tak i pro Windows, Iohannes Zmoelnig z institutu pro elektronickou 

hudbu IEM, Gratz. Ten také spravuje největší a nejaktivnější internetové fórum52 pro 

PureData. 

Na první pohled je práce s tímto prostředím nepřehledná a nejednoho nováčka může 

odradit (to byl i můj případ). Na pohled druhý trpělivý uživatel zjistí, že jde o důmyslnou 

intuitivní hyperstrukturu, jejíž zdánlivá nepřehlednost se dá bravurně eliminovat díky 

možnosti sestavení vlastního grafického rozhraní - GUI (Graphical User Interface) 

a postupného vrstvení do jednotlivých „subpatches“. Základní rozdíl mezi PD a Max/MSP je, 

jak uvádí sám Puckette, v kvalitnější podpoře a podrobnější dokumentaci pro uživatele 

programu Max/MSP (je to přeci komerční produkt). 

 Pouze ve stručnosti uvedu popis základní pracovní struktury s využitím čtyř druhů 

modulárních boxů, kterých se při stavbě PD aplikací využívá. Jsou to: Objekt (předmět), 

Zpráva, GUI, a Poznámka, které můžeme editovat v tzv. Edit mode. Druhý mód: Run mode 

slouží jako běžící aplikace kdy vytvořené objekty můžeme parametricky ovládat a modulovat, 

ale nemůžeme měnit jejich funkce. Zde je stručný popis jednotlivých boxů: 

 

Předmět (object): je graficky znázorněný jako box, do kterého vpisujeme hodnoty, 

které určují jakou funkci bude vytvořený objekt mít a jaké bude mít parametry 

vstupně/výstupních hodnot. Počet objektů není omezen. 

                                                 
51 GEM – Graphics Environment for Multimedia, domovská stránka projektu: http://iem.kug.ac.at/GEM. 
52 PureData mailing lis: [http://iem.kug.ac.at/mailinglists/pd-list]. 

 
 
Obr. 16: Ukázka PD struktury 
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Zpráva (message):  opět se jedná o box, do kterého vpisujeme příkazy, jež mají vždy 

pouze výstupní bod a tedy slouží jako vstupní informace - příkaz pro předmět. 

GUI (Graphical User Interface): objekty sloužící k vizualizaci příkazu pro předměty 

a udávající vizuální charakter výsledné aplikace. Jejich použití není podmínkou, slouží pouze 

ke snazší orientaci ve složitějším systému. 

Poznámka (comment): opět jde pouze o pomocný objekt usnadňující orientaci při 

vytváření projektu a sloužící opravdu pouze jako poznámka.  

 

Princip stavby celkového systému funguje na propojování vstupů (inlet) a výstupů 

(outlet), ty jsou graficky znázorněny jako černé obdélníčky v rozích jednotlivých elementů. 

Jestliže pochopíme základní podstatu grafického modulárního programování a osvojíme si 

některé příkazy pro definování funkcí objektů, je tento způsob konstrukce funkčních procesů 

jednou z nejpříjemnějších cest, jak proniknout do světa zvukové a obrazové syntézy, analýzy, 

datové komunikace a tvorby MIDI. Právě PureData mohou sloužit ke zpracování a mapování 

získaných MIDI instrukcí z výše popisovaných hardwarových nástrojů a převodníků. 

Pomocí obrázku (Obr.13) jsem se rozhodl demonstrovat alespoň jednu z mnoha 

možností základního využití programu PD. Jde o primární knihovnu (funkci), která umožní 

analyzovat a detekovat ze vstupního akustického signálu hodnoty jako jsou: intenzita, 

amplituda, beat, maximální hodnoty sinusové křivky. Popisovaná funkce má název fiddle~. 

Na obrázku jsou použity boxy, které nám tvoří jednoduchou strukturu pro uvedenou analýzu. 

Výstupní hodnoty můžeme dále mapovat na jakékoli číselné hodnoty, které mohou sloužit 

k definici vstupních hodnot udávajících charakter některé z mnoha dalších funkcí po-

užívaných k následné syntéze, modulaci, řídící MIDI komunikaci, atd. 

Protože jde o program pracující zejména se zvukem, je vcelku složité popisovat 

jednotlivé možnosti psaným slovem. Nechci také rozepisovat podrobný manuál jednotlivých 

 
 
Obr. 12: (a) Zde jsou  popsané boxy; (b) zde je již vytvořené rozhraní pro jednoduchou zvukovou sinusoidu   
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funkcí tohoto programu, považuji však 

za důležité zmínit, že každý použitý 

modul, funkce, nebo parametr má svoji 

nápovědu, která usnadní „zvukové 

bádání“ všem, kdo se rozhodnou 

s tímto nástrojem pracovat a používat 

jej. 

PureData také mají, díky 

modulu GEM, možnost pracovat s 2D 

a 3D grafikou, rád bych opět pomocí 

ilustrativního obrázku (Obr.14) ukázal 

jeden z mnoha možných příkladů 

využití tohoto grafického 

programovacího prostředí. Příkladem je 

aplikace PD Video Sam 0.2e, kterou 

jsem vytvořil pro svoji práci s obrazem 

(video) a zvukem v reálném čase 

a která má pouze takové funkce, které právě potřebuji a jsem schopen jich v dané chvíli 

maximálně využít. Myslím, že je to jeden z přístupů, kterým můžeme dosáhnout 

bezproblémové funkčnosti vytvářených systémů, třeba při aplikaci v interaktivních 

instalacích, nebo divadelních projektech, kde vždy řešíme problémy rozmanitých charakterů 

a nemůžeme si dovolit nechat se omezovat jednorázovými funkcemi standardních programů. 

 
 
Obr. 13: Popis základního použití  funkce fiddle~ 

 

 
Obr. 14: Interface mé aplikace PD VideoSam 0.2e vytvořené v PureData + GEM 0.87 
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 Protože PureData je na první pohled opravdu složité modulární prostředí a věřím, 

že z uvedených ukázek nemusí být příliš zřejmé jaké možnosti tento program nabízí, zvláště 

nemáme-li možnost (jako čtenáři této práce) fyzicky si vyzkoušet popisované možnosti. 

Ale myslím, že v rámci tohoto obecného přehledu, není nutné pokračovat v popisu 

jednotlivých funkčních elementů (k tomu je určen volně dostupný on-line manuál53). 

Pouze chci tímto stručným popisem upozornit na jednu z kvalitních alternativ práce 

s nástroji, které ctí modulární principy multimédií, čímž umožňují hlouběji proniknout 

do problematiky tvorby systémů jako takových... 

  

7.2 EyesWeb – emotivní komunikace 

 

 Tento systém funguje také na bázi grafického 

programování a jak uvádí jeho autoři, jde o „program 

vyvíjený pro emotivní komunikaci pohybem, hudbou 

a vizuálními médii“. EyesWeb je výsledkem 

spolupráce projektu MEGA54 a univerzity v italském 

Janově (DIST - University of Genova, Laboratorio di 

Informatica Musicale). Využívá otevřeného principu 

modulárních knihoven (systémové *.dll soubory), 

které si může uživatel do celé struktury  sám doplňovat, čímž si může rozšířit typy 

zpracovávaných dat, přičemž již v základní struktuře má obsaženy moduly pro analýzu 

pohybu Motion Analysis Library. Právě tato knihovna a další vlastnosti, jako jsou kompletní 

analýza pohybu, detekce barevných ploch, zvuková analýza a syntéza, imageprocessing, 

MIDI komunikace, používání univerzálních VST modulů (Steinberg), obrovská konektivita, 

možnost několikanásobných obrazových výstupů a jiných prvků v reálném čase umožňují 

tento program použít v širokém spektru multimediálního umění, divadla, hudby 

a experimentálního tance, či dokonce terapie nebo rehabilitace55. EyesWeb je určen pro 

platformu MS Windows a je skvělou alternativou pro komerční software Max/MSP. Musím 

zde však podotknout, že u programu Max/MSP (jako komerčního produktu), platíme 

za stabilitu. S tou má EyesWeb v některých momentech drobné problémy, další z „neduhů“ 

tohoto programu je absence možnosti vrstvit jednotlivé struktury (pateche), jak je tomu 

                                                 
53 Kompletní on-line manuál k programu PureData je na: http://www.crca.ucsd.edu/~msp/software.html 
54 MEGA - Multisensory Expressive Gesture Applications; [http://www.mega.org]. 
55 viz.: Multimedia techniques for therapy and rehabilitation; [http://www.eyesweb.org]. 

Obr. 15: EyesWeb „v akci“



 40

u PureData a Max/MSP (oba mají možnost vrstvení - „subpatches“). Tato záporná vlastnost se 

nejvíce projeví při tvorbě rozsáhlejších struktur, ovšem na samotnou funkčnost to nemá žádný 

vliv. 

 Následovně opět ve stručnosti popíšu základní strukturu tohoto programu: 

 

EyesWeb již klasicky používá dva módy: Design Time (mód pro editaci) a Run Time (mód 

pro prezentaci). Pracovní prostředí je již standardnější než u PureData a je řešeno následovně:  

 

Systémový manažér (Manager System): plocha pro práci s jednotlivými bloky. 

Bloky (Block): jedná se o bloky (boxy), které mají danou funkci, přičemž každá z funkcí má 

pouze svůj blok (PD má pouze jeden symbol bloku, do kterého se vpisuje daná funkce). 

Knihovna bloků (Library Block): postranní okno, ve kterém jsou umístěny a seřazeny dle 

stejnorodých funkcí veškeré bloky. 

 

 Způsob práce je opět postaven na formě propojování vstupních a výstupních bodů 

jednotlivých aplikovaných bloků. Editace parametrů veškerých bloků se řeší přes kontextové 

menu, popřípadě si aktivujeme vstupní body, kterými můžeme modulovat jednotlivé 

parametry daného bloku vytvořeným ovládacím prvkem GUI (fader), nebo parametry 

vysílanými z jiného bloku. Je zde také možnost komunikace mezi programy PureData 

a EyesWeb přes OSC Server (autorem je Emmanuel Fléty, IRCAM). OSC Server slouží také 

pro on-line komunikace skrze TCP/IP protokol, je tedy možno vytvářet multiuživatelská 

prostředí. Jak jsem již uvedl, uživatel programu EyesWeb má také možnost vkládat své 

vlastní moduly naprogramované třeba v C++. 

 

 Opět pro stručnou demonstraci uvedu na ilustrativním obrázku (Obr. 16, 17) jednu 

z mnoha funkcí tohoto programu. Jde o detekování dynamiky pohybu postavy v daném 

Obr. 16: Patch pro analýzu kvantity a dynamiky pohybu pomocí funkce (bloku) Silhouette Motion Images (SMI) 
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prostoru pomocí „bloku“ s názvem Silhouette Motion Images (SMI). Tento princip detekce 

pohybu a následné analýzy jeho dynamiky je řešen propočtem matematických vztahů mezi 

původní snímanou postavou a její siluetou vytvořenou mírným zpožděním obrazu. Na prvním 

obrázku (Obr.16) je postavena 

popisovaná funkce z několika 

kombinovaných bloků. Vstupním 

zdrojem signálu je vzorek videa 

s tanečníkem (blok Movie). 

Pro technologicky snazší proces 

je videosignál převeden na černo-

bílý obraz a první snímek je 

vložen do paměti (blok Buffer). 

Tento první snímek slouží jako 

„konstantní pozadí“, které je 

porovnáváno (blok DIFF) s prů-

běžným vstupním signálem. 

Výstupem je zde silueta obrazu. Dále pak pokračuje výsledný obraz siluety postavy přes 

obrazové korekce (Threshold, Median) do zmíněného bloku SMI. Zde dochází pomocí 

mírného zpoždění k výpočtu rozdílu mezi původním obrazem siluety a obrazem zpožděným 

(Obr.17 b1,b2). Výstupem jsou číselné hodnoty, které můžeme napojit na jakékoli nezávislé 

numerické vstupy jiných boxů (funkcí). Třeba na MIDI, generování tónů, OSC Server 

(komunikace s PD, Max/MSP), nebo na funkci vizualizace číselných hodnot, tedy graf 

(Obr.17 a3, b3). 

 Tato ukázka byla pouze nepatrným zlomkem možností, které program 

EyesWeb nabízí pro „emotivní“ práci s pohybem, prostorem, obrazem, zvukem a s mnoha 

jinými médii. Jak je zřejmé z ukázky, jeho největším přínosem do oblasti použitelných 

multimediálních nástrojů je skvělá možnost práce s tzv. motion trackingem (detekce pohybu). 

Protože je tento nástroj přímo vyvíjen pro aplikaci do divadelního, nebo tanečního prostředí je 

také možnou alternativou pro využití k živým elektronickým výtvarně-hudebním 

performancím. 

Pro úplnost je dobré uvést některé reference praktické aplikace tohoto nástroje: 

roku 2002 jej použil Rolf Eusterschulte ve svém projektu Typoscope56, já jsem měl možnost 

                                                 
56 Projekt Typoscope: http://www.belegte-flaeche.de/media/media_typoscape.html 

(a1)      (a2)   (a3) 
 

(b1)       (b2)   (b3) 
 

Obr. 17: (a1-a3) Snímaná postava je v klidovém stavu, (b1-b3)
 postava je v pohybu a křivka ukazuje jeho dynamiku 
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jej použít pro svůj, již zmiňovaný projekt „Záleží na tom../ It‘s depends if…“ (Obr.18). Byl 

také, jedním z vývojářů Paolem Colettou, úspěšně prezentován na posledním ročníku 

festivalu nových médií ARS Electronica 2003 v Linci, kde s tímto softwarovým nástrojem 

proběhlo několik workshopů. 

 

 

 
Obr. 18: Fragment pracovní plochy  z mého projektu „Záleží na tom.../ It‘s depends if…“, který byl vytvořen 
v programu EyesWeb 
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8. Proč? 

 

Proč má tato práce formu jakéhosi „přehledu technických možností“? Snad proto, 

že v době počátku mého zájmu o tuto problematiku žádný takový přehled k dispozici nebyl 

a já musel strávit mnoho času při vyhledávání možných alternativ na internetu a také proto, 

že jsem spíše praktikem, nežli teoretikem. Nesporným důvodem je také technická forma mého 

„mateřského“ oboru na FaVU - VIDEO. 

Samozřejmě, že zde není obsažena veškerá problematika technologických možností 

a postupů práce s médii. Způsobů, jakými lze vytvářet interaktivní audiovizuální struktury 

je spousta, já zde popisuji danou problematiku pouze ze svého subjektivního pohledu, 

omezeného mými vlastními zkušenostmi, získanými zejména při práci s uvedenými nástroji 

na platformě Windows. 

Proč bychom měli výše uvedené praktické postupy chápat jako intermediální? Snad 

právě proto, že ze samotné charakteristiky pojmu intermédia vyplývá následující definice: 

„...jde o vzájemné působení různých médií a o elementární transformaci jednoho média 

v druhé...“. Téměř ve všech zde uváděných ukázkách, jak uměleckých děl, tak i softwarových 

a hardwarových nástrojů jde právě o onu transformaci... 

 

9.Závěr 

 

 Doufám, že tento text napomůže k částečné orientaci v bouřlivém vývoji nových 

možností práce s médii a že jeho obsah zaujme i čtenáře (umělce) z řad příznivců 

netechnických oborů a alespoň rámcově jim objasní jaké procesy v sobě musí, nebo by mělo 

obsáhnou  dílo, aby se dalo nazvat „interaktivním“. 
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