


Otevírací doba*
úterý, čtvrtek
10.00–16.00 hod.
vstup volný

*Platí pro studovnu a stálou expozici. 
Aktuální program sledujte na webu.

IČO: 05230209
Číslo účtu: 4312116369/0800

Platby ze zahraničí:
IBAN: CZ56 0800 0000 0043 1211 6369
BIC: GIBAC

Dům umění města Brna
Malinovského nám. 2
602 00 Brno
Česká republika
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vasulkakitchen.org
info@vasulkakitchen.org
facebook.com/vasulkakitchenbrno/



Mezi hlavní cíle spolku patří
  výzkum (mediatéka, knihovna  
a studovna Vas̄ulka Kitchen Brno)

digitalizace a archivace (ve spolupráci s Vasulka Chambre 
Islandské národní galerie a Národním filmovým archivem)

publikační činnost (vydávání původních, překlado-
vých děl a katalogů z oblasti umění nových médií)

organizační činnost (pořádání výstav, přednášek, symposií, workshopů a dalších 
akcí ve spolupráci s Domem umění města Brna)

rezidenční program (podpora umělců a výzkumníků pracujících s novými 
médii, ve spolupráci s Domem umění města Brna a dalšími partnery)

Členové spolku
Tomáš Ruller (předseda), Jennifer Helia De Felice, Lenka Dolanová,  
Chris Hill, Jana Horáková, Juraj Machálek, Ondřej Merta, Viktor Pantůček, 
Terezie Petišková, Kristin Scheving, Barbora Šedivá, Marika Svobodová,  
Miloš Vojtěchovský

Čestní členové spolku
Steina a Woody Vašulkovi

Seznam je platný k 30. říjnu 2018.
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. Vybudování Centra umění nových médií 
věnovaného odkazu Woodyho a Steiny Vašulkových 
inicioval spolek Centrum umění nových médií – 
Vas̄ulka Kitchen Brno, z. s., který v roce 2016 
založili Tomáš Ruller, Jennifer Helia De Felice 
a Viktor Pantůček.
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éd
ií Vas̄ulka Kitchen Brno (VKB) je prostor pro výzkum, 

umělecký experiment a neformální vzdělávání v ob-
lasti umění nových médií. Tvoří jej archiv tvorby 
Woodyho a Steiny Vašulkových a trvalá expozice 
jejich vybraných děl. Prostor slouží k pořádání akcí, 
jejichž cílem je podporovat novou mediální tvorbu, 
ale rovněž připomínat a rozvíjet umělecký a filo-
zofický odkaz Vašulkových, průkopníků umění no-
vých médií světového formátu s osobními vazbami 
k městu Brnu.
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Archivní horečka
Vašulkových

Vašulkovi se již od počátku své tvůrčí dráhy věnovali sběru 
materiálu souvisejícího s aktivitami zakladatelské generace 
videoartu. Shromažďovali díla, nástroje i texty různého cha-
rakteru. Do jejich archivu přispěli i další umělci, například 
Peter Crown, David Dunn, Ralph Hocking, Sherry Miller, Phil 
Morton, Lynda Rodolitz, Jud Yalkut či Gene Youngblood.

Zpočátku archiv budovali ve svých ate-
liérech a příbytcích a teprve později jej 
přesunuli do online prostředí.

Dnes umožňuje online archiv Vašulkových 
(vasulka.org) vyhledávání v digitalizovaných 
archiváliích. Celkem obsahuje přibližně 27 000 
stránek dokumentů – jedná se o fotografie, 
grantové žádosti, plánky, dopisy, plakáty, pro-
gramy, textové přepisy rozhovorů, katalogy 
výstav či úryvky z videí.

„Archiv je kulminací výzkumné horečky 
Vašulkových – stává se novým nástrojem  
s živoucí funkcí generační paměti.“

Vas̄ulka Kitchen Brno umožňu-
je přístup k digitálnímu archivu 
a mediatéce manželů Vašulko-
vých. Ve spolupráci s Vasulka 
Chambre Islandské národní 
galerie pečuje o archiv, umě-
lecká díla i dokumentární ma-
teriály Vašulkových, pokračuje v mapování a reflexi je-
jich tvorby, stejně jako tvorby dalších umělců z oblastí 
umění videa a umění nových médií. Poskytuje zázemí 
pro výzkumníky, pedagogy a kurátory a je iniciátorem 
výzkumných projektů.

Ar
ch

iv Místo pro studium
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Místo pro setkávání 
s mediálním uměním

Ex
po

zi
ce

Vas̄ulka Kitchen Brno využívá v Domě umění města 
Brna dvě místnosti pro stálou expozici děl Vašulkových, 
jež jsou ve vlastnictví nebo v trvalé výpůjčce spolku. 

V první místnosti si návštěvníci mohou prohlédnout nové 
tisky ze série Lucifer’s Commission (Luciferova zakázka) 
z let 1977 až 2003 a počítačové studie ze série Triads 
(Triády) z roku 2003. Obě série byly nově vytištěny a vy-
staveny na retrospektivní výstavě Vašulkových Mystery 
of Memory na brněnském hradě Špilberk v roce 2016. 

V druhé místnosti je prezentována instalace 
Light Revisited – Noisefields (Znovunavštívené 
světlo – Pole šumu), jež představuje prostorovou 
transformaci videa z roku 1974. Toto dílo získal 
spolek do trvalé výpůjčky od islandské galerie 
BERG Contemporary, která Vašulkovy zastupuje.



Výběr ze série skenů desek plošných spojů, které Woody Vašulka 
po letech objevil v různém stadiu destrukce ve skladu na zahradě 
svého domu v Santa Fe. Otisky hardwaru, evokující encyklopedii 
součástek digitálního zařízení, tvoří protiváhu k pohyblivým a proce-
suálním audiovizuálním dílům Vašulkových. Můžeme je číst také jako 
diagramy skrytého fungování stroje.

Woody Vašulka
1977–2003 (2016)
14 ks digitálních tisků,  
rozměry 100 × 100 cm, 
vlastnictví spolku
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Lucifer’s Commission 
(Luciferova zakázka)



Woody Vašulka
2003 (2016)
9 ks digitálních tisků, rozměry 120 × 45 cm 
(2 ks), 100 × 45 cm (7 ks), vlastnictví spolku

Série zachycuje výběr z manipulovaných videoobrazů, 
jež byly vytvořeny s pomocí grafického softwaru Cover 
Flow od amerického umělce Andrewa Coultera Enrighta. 
Software slouží jako 3D rozhraní umožňující animovanou 
prezentaci vizuálních materiálů uložených v příslušném 
zařízení (fotografií, webových stránek, alb uměleckých děl, 
dokumentů, videí a podobně). Rozhraní evokuje prázdný 
scénický prostor, v němž defilují obrazy a snímky.
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Triads
(Triády)



Projekce kruhů tvořených elektronickým signálem, které 
pulzují na stěnách místnosti, je 3D transformací videa 
Noisefields (Pole šumu), jež Vašulkovi natočili v roce 1974.

Snímek zachycuje zrod videoobrazu z elektronického signálu, 
představuje vizuální hudbu i znějící obraz současně. Elektronic-
ký obraz vytváří dvě části – kruh umístěný ve středu a pozadí 
vyplňující zbytek obrazovky. Obě složky pulzují v synchronizaci 
se zvukem generovaným elektronickým zařízením. Jedna z částí 
vždy zobrazuje pulzující barvu a druhá hrubý, nestrukturovaný 
materiál videa – „videošum“. Video vytvořili Vašulkovi s pomocí 
videosekvenceru, jejž pro ně sestrojil George Brown. Jejich cílem 
bylo oddělit jednotlivé snímky ve videu a demonstrovat tak princip 
videoobrazu: skutečnost, že je tvořen dvěma půlsnímky, které 
lidské oko vnímá jako jeden obraz.

Instalaci Light Revisited vytvořil Woody Vašulka. 
K prostorové projekci videosnímku využil soustavu po-
lopropustných chromatických zrcadel, přenášejících 
obraz v barevném RGB spektru z jednoho projektoru 
na tři plochy umístěné v pravých úhlech. Instalace po-
skytuje imerzivní zážitek prostoru zaplněného obra-
zem a zvukem, jež pocházejí z elektronického šumu.

Woody a Steina Vašulkovi
1974–2001
Instalace – barevná videoprojekce – soustava 
zrcadel a projektoru, v trvalé zápůjčce 
od islandské galerie BERG Contemporary
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Light Revisited –  
Noisefields
(Znovunavštívené  
světlo – Pole šumu)



Dům umění města Brna
Malinovského nám. 2, Brno

Hosté
Woody a Steina Vašulkovi (Santa Fe, USA)
Peter Weibel (ředitel ZKM Zentrum für Kunst und Medien, Karlsruhe, Německo)
Kristin Scheving (zakladatelka Vasulka Chamber, Islandská národní galerie)

Program

Michael Bielický, Kamila B. Richter - Vasulkas Wave
kolektiv Binaura - Bricolage
kolektiv Bastl Instruments

Jiří Suchánek – Atome tone
Matěj Kotouček, Jakub Krejčí – Sky to Speak
John Dee – závěrečná taneční elektronika
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Vas̄ulka Kitchen Brno posky-
tuje odborné i širší veřejnosti 
příležitost navštívit přednášky, 
symposia, konference, festivaly, 
výstavy, projekce a performance. 

V rámci rozvoje domácí i mezi-
národní spolupráce s podobnými 
institucemi, mediálními umělci, 
historiky a kurátory umění nových 
médií si klade za cíl posílit lokální 
povědomí o tvorbě Vašulkových. 

Veškerá činnost je směřována 
k podpoře současné novome-
diální umělecké scény.

Pr
og

ra
m Místo pro poznávání, 

tvorbu a sdílení

GRAND
OPENING

30. 10. 2018
od 18 hod.
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Bricolage
Binaura
2018
Performativní přednáška, vizualizace  
algoritmů a sonifikace

Vasulkas Wave
Michael Bielický a Kamila B. Richter
2018
Videoprojekce na fasádu Domu 
umění města Brna



Téměř všechna raná díla Vašulkových vznikala s použitím 
audiosyntezátorů a oscilátorů. Dalším nástrojem byl kolorizér, 
vyvinutý ve spolupráci s Ericem Siegelem. George Brown 
sestrojil MultiKeyer, klíčovač, který umožnil práci s vrstvami 
obrazů, a první digitální nástroj, programér, pro uchování 
a přehrávání sekvence operací. V roce 1974 Vašulkovi získali 
Rut/Etra Scan Processor, nástroj poskytující možnost vychy-
lovat obrazové řádkování. V druhé polovině sedmdesátých let 
začali Vašulkovi objevovat svět digitálního videa.

Přechod k digitálním obrazům znamenal nutnost obe-
známit se s novým slovníkem kódů, proto pro zpra-
cování kódovaných obrazů v reálném čase sestrojili 
ve spolupráci s Jeffreym Schierem Artikulátor digitál-
ních obrazů.
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Vašulkovi patří k první generaci tvůrců experimentujících s video-
technologiemi. Jsou autory strukturálních i dokumentárních vi-
deosnímků a vynálezci nástrojů pro práci s elektronickým obrazem 
a zvukem. Jejich dílo zahrnuje videopásky 
(analogové i digitální), videoperformance 
a prostorové instalace, v nichž využívají 
audiovizuální, optické a robotické kompo-
nenty. Skrze uměleckou tvorbu zkoumají 
analogové a digitální procesy generují-
cí elektronické obrazy, zvuky a prostory. 
Nové technologie chápou jako prostřed-
ky pro nový typ kreativity a poznání. Svoji 
tvorbu popisují jako dialog s nástroji.

Steina Vašulka (*1940, Reykjavík, Island)

Bohuslav (Woody) Vašulka (*1937, Brno, Česká republika)

Na konci osmdesátých let vytvořil Woody Vašulka 
dvojici narativních videí The Commission (Zakázka) 
(1983) a Art of Memory (Umění paměti) (1987). Ná-
sledně začal pracovat na svém životním díle – sérii 
Tables (Stolů) nazvané The Brotherhood (Bratrství). 
V těchto instalacích kombinoval 3D modely s pro-
jekcí ve fyzickém, scénickém prostoru a využíval 
hybridní optické, mechanické, robotické a pneuma-
tické systémy, přičemž součástky instalací nacházel 
na vojenských skládkách, často v okolí Los Alamos.



V The Kitchen vzniklo místo zasvěcené videu a dalšímu umění, zejména elektro-
nické hudbě. Vašulkovi se snažili podporovat především experimenty vycházející 
z manipulace s elektronickým signálem, věnovali se živému předvádění videa 
a promítáním pásků na řadě monitorů zároveň zdůrazňovali video jako prostorový 
fenomén. Program The Kitchen sledoval také dokumentární směr ve videu, přede-
vším ve spojení s radikálními okrajovými žánry populární kultury z undergroundo-
vých newyorských divadel a klubů, a prezentoval dokumentárně -aktivistickou tvor-
bu videoskupin. Všechny tyto oblasti se nacházely do značné míry mimo pozornost 
zavedené galerijní scény. Mezi účinkujícími se v prvních letech The Kitchen objevo-
vali mnozí průkopníci v oblasti videoumění, experimentálního divadla, performance 
a hudby. Probíhaly zde také vzdělávací programy, workshopy a semináře zaměřené 
na kybernetiku, percepci či biologickou zpětnou vazbu.
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The Kitchen New York
The Kitchen, jedno z prvních útočišť pro 
tvůrce elektronických médií nejrůzněj-
šího zaměření, stojí na počátku bohaté 
historie kurátorských aktivit Vašulkových.

Vašulkovi opustili The Kitchen již v roce 
1973. Existuje však dodnes – byť na jiné 
adrese, v rozlehlém prostoru bývalé ledár-
ny na 19. ulici, kam se přestěhovala roku 
1985. Z někdejšího uměleckého experi-
mentu se proměnila v profesionálně fun-
gující instituci s galerií a videoarchivem.

Vas̄ulka Kitchen Brno svým 
názvem odkazuje k newyor-
ské The Electronic Kitchen, 
kterou Vašulkovi a jejich přá-
telé založili roku 1971. Také 
dramaturgie připravovaných 
akcí navazuje na jejich čin-
nost – spočívá v propojování 
uměleckých, kurátorských 
a výzkumných experimentů 
a jejich sdílení s podobně 
zaměřenými umělci a ba-
dateli, stejně jako s širokou 
veřejností.
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2004 
Vašulka obdržel čestný doktorát 
Vysokého učení technického v Brně.

2010
V přednášce pořádané Ateliérem performance 
FaVU VUT Vašulka představil svůj projekt virtuál-
ního muzea v prostředí Second Life.

2011 
Vašulka proslovil sérii přednášek nazvaných The Vasulkas: Pět deseti-
letí ve videu v Domě umění města Brna. Ve stejném roce byl Vašulkovi 
udělen čestný doktorát Akademie múzických umění v Praze.

2014 
Několik Vašulkových děl bylo zařazeno do stálé expozice Mu-
zea města Brna s názvem Od moderny po současnost. Jedná 
se o Vocabulary (Slovník) z roku 1973, Artefacts (Artefakty) 
z roku 1980, Time -Energy Objects (Časově -energetické ob-
jekty) a Studies in Digital (Studie v digitálu) z let 1992–1996.

2015 
Woody Vašulka převzal Cenu města Brna za celoživotní dílo.

2016 
Spolek Vas̄ulka Kitchen Brno spolupořádal k Vašulkovým 
80. narozeninám retrospektivní výstavu Mystery of Memory 
v Muzeu města Brna na Špilberku. Kurátory byli Ilona Víchová 
a Tomáš Ruller.

2018 
Slavnostní otevření Vas̄ulka Kitchen Brno v Domě 
umění města Brna na Malinovského nám. 2.

1993 
Na brněnském veletrhu Invex prezentoval Vašulka Table 2: 
Automata (Stůl 2: Automaty) ze série Brotherhood (Bratrství).

1994 
Na přehlídce Hi -Tech/Art v Brně měla světovou premiéru Vašulko-
va instalace Table 3: Friendly Fire (Stůl 3: Přátelská palba) ze série 
Brotherhood (Bratrství).

1995 
U příležitosti zahájení přehlídky Hi -Tech/
Art vystoupila Steina Vašulková s per-
formancí Violin Power (Síla houslí).

1996 
V rámci přehlídky Hi -Tech/Art se uskutečnila v Domě 
umění města Brna retrospektivní výstava Steiny Va-
šulkové nazvaná Allvision (Vševize), kterou kurátorsky 
připravil Tomáš Ruller. V roce 1997 byla zásluhou ku-
rátora Miloše Vojtěchovského část prezentovaných 
děl vystavena také v Národní galerii v Praze.

2003 
V Moravské galerii v Brně Vašulkovi prezentovali v rám-
ci výstavy Ejhle světlo snímek Noisefields (Pole šumu) 
z roku 1974. Kurátorem výstavy byl Jiří Zemánek.

2004
Výstava Woodyho Vašulky Iris Prints zahájila provoz Galerie 
FaVU VUT. V témže roce se Vašulka speciálně vytvořenou 
videoprojekcí podílel na realizaci světové premiéry opery 
R.U.R. (Mahenovo divadlo v Brně, produkce: Petr Vrána, 
režie: Tomáš Svoboda).

Vašulka se narodil 20. ledna 1937 v Brně -Slatině jako Bohuslav 
Petr. V letech 1954–1958 studoval hydraulickou mechaniku 
a metalurgii na střední průmyslové škole strojírenské sídlící 
na Sokolské ulici v Brně. Během studia se věnoval hře na trub-
ku v jazzové skupině a podle svého vzoru, amerického jazzové-
ho saxofonisty Woodyho Hermana, si začal říkat Woody.

V roce 1965 absolvoval na Filmové a televizní 
fakultě Akademie múzických umění v Praze obor 
Filmová a televizní dokumentární tvorba. Téhož 
roku se oženil se Steinou (v té době studentkou 
hry na housle na pražské konzervatoři) a společně 
odjeli do USA, kde začala jejich umělecká kariéra 
v oblasti videa a elektronických médií.

V devadesátých letech začal Vašulka obno-
vovat profesní kontakty s Brnem a českými 
mediálními umělci. Na Fakultě výtvarných umění 
Vysokého učení technického v Brně (FaVU VUT) 
pomáhal založit první multimediální uměleckou 
laboratoř v České republice, kterou následně 
po určitou dobu vedl.
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Woody Vašulka je s Brnem pevně spjat – v Brně se 
narodil a prožil v něm dětství i mládí. Zážitky z této 
životní etapy uvádí jako určující pro své tvůrčí smě-
řování. I když od roku 1965 žije v zahraniční, pře-
vážně v USA, do Brna se pravidelně celý život vrací.

Br
no
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