
a tak jsem poniçil je j ich undergroundového ducha. Jenæe
protagonisté „ bez duchû" jsou na tomto videozáznamu z‡etel-
nêj¿í. . . Rád bych zde promítl novou verzi THE PARTICI-
PATION z kolekce The Vasulkas, roz¿í‡enou o surovÿ materiál,
kterÿ çty‡icet let nedotçenê odpoçíval ve Woodyho archivu.
Zajímalo by mne, proç jste nêkterá vystoupení natáçeli na dvê
kamery, ale pak jste vædy uvádêli zábêry jen jedné z nich.

Va¿ulka: Takhle to bylo tenkrát v módê − nest‡íhat. . .

Hned poté následovala ve svêtové premié‡e projekce hudebního doku-
mentu ze silvestrovské noci 1969/1970, v nêmæ vystoupili East Harlem
Voices, Herbie Hancock, Jethro Tull, Ten Years  After, Miles Davis,
Don Cherry, Twins a nêkte‡í dal¿í umêlci té doby. Koncert se konal
v newyorském klubu Fillmore East.

Vrána: Woody, vy jste tenkrát v tom New Yorku byli s video-
kamerami u v¿eho!

Va¿ ulka : V té d o bê j s me s e j e n tak vzná¿ e li a vûbe c j s me
nevêdêli, co s natoçenÿm materiálem provedeme. Ale posly¿ −

Woody Va¿ulka a Petr Vrána
(foto CIANT)
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Rozhovor Petra Vrány, kterÿ stál v osmdesátÿch letech u zrodu nê-
meckého videoartu, s Bohuslavem „Woody" Va¿ulkou, povaæovanÿm
za pionÿra amerického videoartu z poçátku sedmdesátÿch let, vychází
ze zvukového záznamu komponovaného po‡adu, jehoæ premiéra se
kon ala v l istopadu 2 01 1 v praæském kin ê S vêtozor. Vên ován byl
hudebním videím, které Vrána objevil v arch ivu Steiny a Woodyho
Va¿ulkovÿch v Santa Fe v Novém Mexiku, kde jiæ léta oba æijí a pracují.
Z têchto dosud nezpracovanÿch prapûvodních materiálû – aæ neuvê‡i-
telnê unikátních a intimních – vznikly dva çty‡icetiminutové sest‡ihy,
jeæ dokumentují z té nejniternêj¿í stránky umêlecké dêní i soukromÿ
æivot nejvêt¿ích osobností bohémské newyorské scény v onêch bájeçnÿch
dobách na p‡elomu ¿edesátÿch a sedmdesátÿch let minulého století.
Veçer uvedl Pavel Smetana z Mezinárodního centra pro nové umêní
a technologie v Praze (CIANT), které zorganizovalo Va¿ulkûv pobyt
v Çechách, vçetnê ‡ady jeho dal¿ích vystoupení, i prezentaci jeho kniæní
monografie od Lenky Dolanové. Text respektuje rovnêæ okamæiky
nadsázky a drobnÿch rozep‡í, jeæ dialog obou aktérû originálním
zpûsobem ozvlá¿tnily.

Vrána: Promítat se je¿tê nezaçalo, ale pan Va¿ulka uæ mi
vyçítá, æe jsem s i p‡i digitalizaci dovolil tyto záznamy çistit,

JO H N  L E N N O N  A  A N D Y  W A R H O L  
S I  V  JE H O  „ K U C H Y N I

„
 P O D ÅVA L I  D V E ” E
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ten chlapeçek, kterÿ zpívá s East Harlem Voices, to bych nest‡í-
hal, on je v tom blízkém zábêru zachycen zespoda v tmavém
a dívá se jinam, takæe vÿhodnêj¿í je ponechat jen ten nadhled
z balkónu. Já jsem studoval na FAMU, a za tyto zábêry a st‡ih by
mê zast‡elili. . . Ale ono to tenkrát vznikalo za têækÿch podmínek.

Vrána : Ano, ano, têækÿ æivot v New Yo rku s e d md e s átÿch
let. . . (Smích v sále. )

Va¿ ulka : Po pravd ê ‡e çe no, têæká byla j e no m ta kame ra .
Bylo to fantastické, místo do Hollywoodu jsem vstoupil do
undergroundu. Vytvo‡ili jsme kreativní prostor, otev‡enÿ ateliér
The Electronical Kitchen, takovou elektronickou „ kuchyni",
kde nás nav¿tívila vêt¿ina zajímavÿch lidí té doby. New York
nám tenkrát po dva roky pat‡il. Ale tady js i ukázal jen jeden
malÿ vÿsek na¿eho æivota.

Vrána: Ano, nap‡íklad ten jeden den s Jimi Hendrixem mê
v uplynulÿch pêtadvaceti letech p‡imêl ke çty‡em vÿpravám
za vámi aæ do S anta Fe. Nakonec mne minulÿ mêsíc paní
Va¿ulková poæádala, abych vás s Jimim rozvedl: „ Please,
divorce us from Hendrix! ! ! Tvoje æena je na nêj úplnê alergická.
Ale pak mê koneçnê vpustila do jisté çásti archivu ve sklepê,
kde j s e m nako ne c o bjevil te n d ruhÿ, s o ubêænÿ záznam
koncertu A Band O f G ypsys, natoçenÿ tenkrát z ‡ady p‡ímo
pod pódiem.

 
Va¿ulka: A ty sis to dovolil sest‡íhat. Ale my se Steinou jsme
nevinní, to hle s e tam v¿ ude v to m New Yo rku d ê lo! Jak
v divadlech, tak i ve v¿ech têch podivnÿch loftech. My jsme
to snímali a muzikanti ( jako t‡eba Herbie Hancock, se kterÿm

jsme se pozdêji sp‡átelili) se nás ptali, co to máme za p‡ístroje.
Podobnÿ rozhovor jsem vedl p‡ed pûlnocí koncem roku 1969
na balkó nê Fillmo re Eas t s e zvuka‡e m. O n vid ê l po d ivnÿ
p‡ís tro j s d ráte m, kte rÿ ve d l ke kame ‡e, a s ám mi nabídl,
abych je j propojil s jeho mixáæním pultem. Právê tak vznikl
jedinÿ dochovanÿ audiovizuální záznam toho veçera, protoæe
ten, kterÿ natoçili profesionální filma‡i na pêtat‡icetimilimetrovÿ
film, byl hned té s ilvestrovské noci ukraden i s kamerou! Já
jsem ten veçer pûjçil svou druhou videokameru oficiálnímu
fotografovi Janovi, jehoæ snímky pak vy¿ly na obalu toho LP. 
A on tyto své videozábêry pozdêji prodal. Nyní uvidíte sest‡ih
mé i jeho kamery, kterÿ vznikl na základê ústního svolení
Jimiho Hendrixe. Jimi v¿ak bohuæel o pár mêsícû pozdêji zem‡el.
Písemnê nemáme nic, a jde tedy o neautorizovanou nahrávku,
tzv. bootleg, çesky pirátskou kopii. Takæe za promítání není
moæné vybírat vstupné.

Vrána: To dnes veçer bylo vybíráno jen za va¿i kolekci THE
PARTICIPATION. Nyní se diskutuje, a pak promítáme neplatícím
divákûm, na¿im p‡átelûm. O statní urçitê odejdou. . . (Smích
v sále. )

Va¿ulka: Stejnê by v¿echno mêlo bÿt zadarmo. Protoæe i my jsme
to mêli tenkrát zadarmo.

Vrána: Podobnê s i Va¿ulkovi vysvêtlovali i vÿraz copyright.
Totiæ jako „ copy it right" − zkopíruj to dob‡e! (O pêt smích . )

Va¿ulka: Ano, to bylo tenkrát heslo avantgardy. A kdyæ teâ ty
na¿e záznamy prvními çernobílÿmi videokamerami vidím,
tak ho povaæuji za správné. „ Zkopíruj to dob‡e! " Tak jsme
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tenkrát skuteçnê æili. Video A Band Of Gypsys jsme zkopírovali
opravdu dob‡e, moæná je¿tê lépe, neæ jak se zobrazoval originál
z pás ku na vibruj ícím analogové m „ te levizním" mo nito ru
s americkÿm systémem NTSC v ¿edesáti pûlsnímcích. Já jsem
vidêl od roku 1987 tento záznam vædy jako za¿edlÿ plo¿nÿ
obraz s fas cinujícími svêtlÿmi duchy, které vznikaly s polu
s po hybe m protago nistû a hud e bních nás tro j û a d o dávaly
dokumentu tu správnou tajemnou artovou estetiku. Nyní,
za pouæití novÿch programû, byla tato vrstva odkryta, svêtlé
analogové po hybové vlny j s o u pryç a my vid íme Jimiho
Hendrixe a Buddyho Milese vykreslené v protisvêtle. Koneçnê
je k rozeznání te no unké les klé he d vábí, d o kte ré ho j s o u
obleçeni, vçetnê náramkû, ‡etízkû a muæného ochlupení.
Basista Billy Cox je po celou dobu ve stínu, takæe jsme jeho
postavu kamerou nikdy nep‡iblíæili. Ale Hendrix se na tom
novém digitálním remasteru zobrazuje plasticky. . .

Vrána: A jak jsi vlastnê vyjednával p‡ed koncertem s Hendrixem?

Va¿ulka: P‡edstavil jsem se mu a oznámil, æe bych ho rád natáçel.
”ekl jsem mu, odkud jsem, a on na to, æe je ze západního
pob‡eæí, ze Seattlu. Dodal jsem, jak je New York nabitÿ energií,
a on s tím souhlasil, ale pak uæ byl my¿lenkami nêkde j inde,
jako asi kaædÿ sólista p‡ed koncertem. Já sám jsem hrál v Brnê
jazz na trubku a o hud bê ps al, takæe j s e m ho chápal. Jimi
Hendrix se mi jevil jako stydlivÿ, velmi ostÿchavÿ çlovêk. Tichÿ
hoch, kterÿ nemêl zájem o okolní svêt, z‡ejmê pod vlivem
nêjaké drogy. Tak jsme se na sebe usmívali a mêli takovou
dobrou spoleçnou chvíli. Pak jsme si ‡ekli: „Tak nazdar! " a podali
s i ruce. . . Takæe já jsem se ho neptal, co dêlají jeho p‡íbuzní.
(Smích v sále. )

Vrána: To my víme, co dêlají − dohlíæejí na to, aby se zpenêæily
v¿echny jeho nahrávky, vçetnê této! A prosím − p‡ipomeñ
je¿tê jiné slavné hosty ve va¿í Kuchyni. Chodil tam t‡eba John
Lennon a Yoko O no?

Va¿ulka: No jistê, tam chodili v¿ichni! V¿ichni slavní lidé New
Yorku té doby. Fotografie z The Kitchen tady nepromítneme?

Vrána: Dnes ne. Ale plánuje se vÿstava v Národní galerii.
Bude o va¿em projektu z roku 1971 : The Kitchen, center for
video, music and performance. Ale tvûj pûvodní název znêl:
Elektronická kuchynê − divadlo elektronickÿch médií pro video,
hudbu a perfo rmance nebo li Te s tovací labo rato ‡ pro æivé
publikum.

Va¿ulka: Takovÿm otev‡enÿm ateliérem byla téæ Factory. Ale
tam do Andyho Warhola vyst‡ílela z pistole celÿ zásobník jedna
náv¿têvnice. . .

Vrána: . . . z‡ejmê proto, æe Andy nechal rozná¿et na podnosech
kokain a injekçní st‡íkaçky s heroinem. To jste vy nedêlali.

Va¿ulka: Taky jsme obças nêco na¿li na podlaze, ale my jsme
to nelízali. . . (Smích . ) Mimochodem, tenkrát bylo v¿echno
takové svobodné, se v¿ím se zacházelo naprosto p‡irozenê,
volná láska byla v¿ude p‡ítomná. I v têchto ateliérech a O ff
Off Broadway divadlech. My jsme ty performance snímali a tito
umêlci a performerky se k nám chodili na ty záznamy dívat.
Tenkrát je¿tê nebyly æádné videoprojektory! A aby byl obraz
vêt¿í, zapojili jsme video player do více monitorû, které jsme
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fóliemi zabarvili. Tak vznikl jakÿsi videoartovÿ útvar: vidiwall
çili videozeâ. Právê proto p‡ilétali z celé Ameriky, Japonska
i Evropy do na¿í Kuchynê kosmiçtí kurÿ‡i, jak jsme je tenkrát
nazÿvali. P‡iváæeli s s ebo u záznamy svÿch expe rime ntû
s elektronickÿm obrazem. Nap‡íklad ze San Francisca p‡ijel Eric
Siegel s produktem svého syntetizéru, kterÿ nazval „ psycho-
de levize" . D iváky to o hro milo, a my j s me Ericovi nabíd li
spolupráci, která pak trvala nêkolik let. O n mi také pomohl
postavit video kolorizér.

Vrána: S e S teinou jste nav¿têvovali i vÿvojá‡e 3D Animacu
Lee Harrelsona, konstruktéry hudebního syntezátoru Roberta
Mooga a Dona Buchlu. Také jste systematicky prozkoumávali
nové postupy zpracování videosignálu. Tvé vÿsledky by se
daly nazvat prvními elektronickÿmi skulpturami.

Va¿ulka: Dá se to tak nazvat. Ale k tomu bylo t‡eba navrhnout
a zkonstruovat p‡ístroje pro zpracování videosignálu: modulátory,
artikulátory, obrazové procesory, frame buffery. . . Tedy digitální
po mûcky k uchovávání j e dnotlivÿch vide o po líçe k. Mê li
jsme ¿têstí na nadané studenty a programátory, jakÿm byl
nap‡íklad Jeffrey S chiers.

Vrána: Jak se vám poda‡ilo tohle v¿echno ufinancovat? Vÿzkum,
vÿvoj, vÿrobu?

Va¿ulka: Zprvu na to p‡ispêli p‡íbuzní mé manæelky, ale j iæ
v roce 1971 jsme zaloæili spoleçnost The Vasulkas inc. a stali
se úspê¿nÿmi ‡e¿iteli grantû, kterÿch jsme obdræeli celou
‡adu, nap‡íklad od státu New York, Rockefellerovy nadace
a dal¿ích. V¿echny tyto p‡ístroje, ale i vÿsledky mÿch kolegû
ze sedmdesátÿch let, jsem v roce 1992 shromáædil na vÿstavê
Eigenwelt der Apparatewelt (Vnit‡ní æivot p‡ístrojû) bêhem
fe s tivalu Ars Ele ctro nica v Linci. Vlas tníme také funkçní
videostudio z té doby, vçetnê souboru návodû k pouæití.

Vrána: Jak hodlá¿ se sbírkou naloæit?

Va¿ ulka: V zá‡í byli u nás zájemci z Univers ity of Colorado
v Boulderu a v lednu jedeme my za nimi.

Vrána: Podle mého názoru to v¿e pat‡í do expozice Národní
galerie, coæ bylo také dûvodem mé poslední náv¿têvy u vás.
Ale zd á s e, æe by byly nutné ve lké finançní vs tupy, aby
v Çechách mohla bÿt umístêna prezentace této dûleæité epochy
vzniku elektronického obrazu a elektronické hudby, vçetnê
originálních p‡ístrojû z té zlomové doby.

Dal¿í çástí veçera v kinê Svêtozor byla premiérová projekce sest‡ihu
koncertu A Band O f G ypsys, kterÿ Woody Va¿ulka vidêl poprvé.

Vrána: Omlouvám se, Woody, ale na festivalu dokumentárních
filmû v Jihlavê mêli mnohem lep¿í projektor, kterÿ vykreslil
kontury hudebníkû v protisvêtle.

Va¿ulka: Ten st‡ih je p‡íli¿ dynamickÿ. Já bych to nest‡íhal
vûbec! Ano, æivil jsem se tím, byl jsem filmovÿm st‡ihaçem −
hrdÿm na kaædÿ pêknÿ vÿsledek. Ale nakonec zjistí¿, æe ve¿kerÿ
st‡ih je vulgární. Prostê úplnÿ nesmysl! V¿echno je t‡eba nechat
plynout jako v mém pozdêj¿ím projektu ART O F MEMO RY.

Vrána: Ale jenom st‡ihem se nám ten prostor divadla pro-
po j í a ko neçnê z té s po dní kame ry vidíme j as nê na Jimi
Hendrixovi, jak z nê j po t‡etí komplikované s kladbê padá
napêtí, uvolní se a zaçíná to p‡echázet do senzaçní silvestrov-
ské jam session.

Va¿ulka: Naprostÿm vrcholem je skladba Machine Gun, kde
Jimi opracovává kytaru jako socha‡ hnêtoucí hlínu a z nástroje
mu vycházejí neuvê‡itelné zvuky, které nejsou z tohoto svêta.
Ale to, co zpívá bubeník Buddy Miles, mê p‡íli¿ nenadchlo,
vædyƒ on s i snad ani nepamatoval text.

Vrána: Ale Woody, vædyƒ on pouæíval svûj hlas jako hudební
nástroj a text volnê rÿmoval, nêco jako rap nebo scat. To bylo
na tom obdivuhodné, æe ty skvêlé kompozice vznikly bêhem
dvou dnû a t‡í koncertû. Skupina A Band Of Gypsys vlastnê
existovala jen ty poslední dva dny roku 1969 a nahrála úæasné
zlomové LP, které byl Hendrix nucen na základê smlouvy
dodat firmê Capitoldo S ilvestra. Takæe v¿echno vznikalo tak
nêjak narychlo, jako s ilvestrovská party, bez vêdomí jeho
kme novÿch s po luhráçû No e la Re d inga a Mitche Mitche la
z jeho oficiální skupiny The Jimi Hendrix Experience.

Va¿ulka: Jak tohle v¿echno ví¿?

Vrána: Kdyæ Hendrix zem‡el, byl jsem teenager a s bratry jsme
mêli v¿echny jeho desky. Okamæitê jsem namaloval jeho portrét
p‡es celou stênu! Ten jsme pozdêji zvêt¿ili spolu s Antonínem
S t‡íækem a jeho studenty z AVU na ob‡í formát, sto dvacet
metrû çtvereçních. Byl vystaven v Praze, ve Vídni a také u p‡íleæi-
tosti t‡icátého vÿroçí legendárního festivalu Woodstock.

Va¿ulka: To je úplná hendrixovská mánie!
 

Následovala otázka Stanislava Ulvera na vznik onoho skvêle pulzují-
cího videa z poslední çásti p‡edchozího bloku, tedy záznam zkou¿ky
dívçí skupiny Twins. 

Va¿ulka: Tak divoce to sest‡íhal tady Petr.

Vrána: Nic jsem v tomhle p‡ípadê nest‡íhal, takæe to musela
udêlat S teina.

Va¿ulka: S teina nic nest‡íhá! ! !

Vrána: Ale opravdu, v p‡ípadê Twins jsem bez jakékoli post-
produkce vybral pêtiminutovÿ úsek z pásku, kterÿ jsem na¿el
u vás ve sklepê puebla v S anta Fe.

O zÿvají se hlasy z publika: Ano, je tam jasnê vidêt ruçní
dynamickÿ zoom míchanÿ naæivo ze dvou kamer! 

Va¿ulka: Ale my jsme tam æádnÿ míchací stûl ani nemêli!

Vrána: Jan Bernard nás rozsoudí. Honzo, ty videokamery stály
v ose vedle sebe vzdáleny od sebe as i metr a od performe-
rek maximálnê pêt metrû. To je jasnê vidêt podle postavení
doprovodnÿch hráçû v pozadí, kte‡í p‡i st‡ihu jen lehce zmêní
pozici. A zoomem obou kamer nêkdo pohyboval ruçnê v rytmu
hudby. Tak vzniklo to úæasné hudební video.
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Va¿ulka: Podle mého názoru je to negramotné, stejnê jako ten
Buddy Miles. Mnohem zajímavêj¿í jsou ta O ff O ff Broadway
divadla, která jsme filmovali. O takovou kulturu jsme se zajímali,
a ne o tento rock'n'roll.

Vrána: Twins ale nehráli rock'n'roll. Nehrál ho ani Jimi Hendrix
nebo Herbie Hancock. To byly originální novátorské projevy
nové progresivní afroamerické hudební kultury, z jejíæ energie
æij e Evro pa d o dne s. Aud io s yntetizé ry, j e j ichæ vÿvo j j s te
mapovali, dostali do rukou nadaní instrumentalisté jako
George Duke a Jan Hammer, kte‡í vyvinuli nové zvuky a novÿ
styl hry na klávesové nástroje. Nalézt ty pûvodní zdroje zvukû,
hudebních postupû a stylû, které pak na desítky let ovlivnily
hudební kulturu po celém svêtê, bylo pro mê hlavní motivací
p‡i pátrání ve va¿em archivu. Za to Va¿ulkûm pat‡í díky, æe
vedle oficiálních televizních a filmovÿch dokumentû o slavnÿch
osobnostech té doby existují také dlouhé neformální záznamy
beze st‡ihu, kde se divák mnohem snadnêji vcítí do s ituace
a velmi rychle se propadne v çase o mnoho desítek let zpêt.

Filmovÿ producent David Rauch: Pane Va¿ulko, s jakÿm formátem
záznamu jste tenkrát pracovali a kdo s i vûbec mohl takové
vybavení dovolit?

Va¿ulka: V¿ichni jsme s i tenkrát postupnê po‡izovali as i za
tisíc dolarû pûlpalcovÿ Sony Portapack, nêco podobného poté
vyrobil i Panasonic. ¢ í‡ka pásku odpovídala pozdêj¿í VHS
kazetê, ale zde to bylo na cívce. Aiwa pak dala na trh dokonce
çtvrtpalcovÿ cívkovÿ videomagnetofon. Ale kvalitním záznamem
s e s ta l aæ fo rmát U-matic. To v¿ e chno p‡e d tím s e pak uæ
nedalo brát váænê.

Stanislav Ulver: Jak jste si s manæelkou rozdêlovali úlohy p‡i
natáçení dokumentû?

Va¿ ulka: No já vlastnê ne js em æádnÿ kameraman, ale S te i-
na p‡edtím byla s lu¿ nou fotografko u. Pro s tê j s me s e nê jak
snaæili têmi têækÿmi kamerami zachytit okolní dêní. Na malÿ
kontrolní monitor v kame‡e nebylo po‡ádnê vidêt, ani formát
s e ne d al ‡ádnê ko mpo novat. Mo hli j s me j e n tak p‡ibliænê
mí‡it na protagonisty, asi jako kdyæ si na nêkoho chcete posvítit
baterkou.

Vrána : Tak j ako j s me s i v Praze s po lu s ce ntre m C IANT
„ posvítili" na dobu zaloæení legendární The Kitchen a uspo-
‡ádali − díky tobê − celou ‡adu skvêlÿch akcí. S ouçasné
vedení této spoleçnosti po‡ádá v New Yorku velkolepé oslavy
çty‡iceti let je jí existence, ov¿em bez va¿í osobní úçasti! A na
jejich webové stránce zj istíme: No Highlights in the 70ties.
O ni na vás zapo mnê li j iæ pêt let po va¿ e m o d cho d u do
Buffala . A p‡i te lefo náte ch s e tê ptali: How do yo u s pe ll
your name? To je v Evropê nep‡edstavitelné. Zde historii re-
spektujeme.

Va¿ulka: V Americe se ten p‡edchûdce prostê zabije, myslím
technicky, protoæe historie p‡edstavuje pouze jakousi zátêæ. 

Vrána: A my tady stavíme pomníky a památníky. . .
Dêkuji za rozhovor. 

P‡ipravil
PETR VRÅNA


