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 L AUDATIO 
PROF. AK. SOCH. TOMÁ$E RULLER A 

Va!e Magnificence, pane rektore, Spectabiles, Honorabiles, vá%ené dámy, 
vá%ení pánové, milí hosté!

Je pro mne velkou ctí, %e mohu na tomto ve&ejném slavnostním zasedání 
Um#lecké rady AMU navrhnout s pov#&ením Filmové a televizní fakulty 
AMU ud#lení 'estného doktorátu panu Woodymu Bohuslavu Va!ulkovi, 
absolventovi katedry FAMU v oboru Filmová a televizní dokumentární 
tvorba.

Bohuslav Petr Va!ulka se narodil 20. 1. 1937 v Brn# v b"valém (eskoslo-
vensku. U% jako kluk sbíral v okolí brn#nského leti!t# poz)statky munice 
a letadel z 2. sv#tové války a sestavoval z nich artefakty. Podobn# nyní 
recykluje sou'ásti zbraní z armádních v"prodej) v okolí Los Alamos. 
V letech 1954–1958 studoval technologii kov) a hydraulickou mechaniku 
na St&ední pr)myslové !kole strojírenské v Brn#, co% p&edur'ilo jeho 
pozd#j!í zájem o interaktivní robotické instalace. Ve studiu pokra'oval 
na Filmové a televizní fakult# Akademie múzick"ch um#ní v Praze, kde 
re%íroval a produkoval n#kolik krátk"ch film) a v roce 1965 absolvoval 
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v oboru Filmová a televizní dokumentární tvorba. Zde z&ejm# rozvi-
nul sv)j smysl pro naraci, uplatn#n" nap&íklad v jeho díle Art of Memory 
z roku 1987. 

V Praze se seznámil se studentkou konzervato&e z Islandu Steinou 
(Steinunn Briem Bjarnadottir), kdy% ho Steina po%ádala, aby jí pomohl 
s opravou skútru. Nakonec se vzali, Woody p&ijal islandské ob'anství 
a v roce 1965 se spolu p&est#hovali do New Yorku. 

V New Yorku pracoval jako nezávisl" filmov" editor, experimentoval 
s elektronick"m zvukem, stroboskopick"m sv#tlem a filmovou multipro-
jekcí, od roku 1969 také s videem. V roce 1971 Va!ulkovi zalo%ili proslulé 
multimediální experimentální centrum !e Kitchen a s Andresem Man-
nikem uspo&ádali ve Whitney muzeu první videofestival. V roce 1974 se 
Va!ulka stal pedagogem v Centru mediálních studií na Státní univerzit# 
v newyorském Bu*alu, kde zapo'al s v"zkumem po'íta') a digitalizace 
obrazu a kde získal trvalé postavení profesora.

V roce 1980 se p&est#hovali do Santa Fe v Novém Mexiku. Zde Va!ulka 
dodnes pokra'uje v základním v"zkumu „digitálního prostoru“. V roce 1999 
inicioval projekt Art and Science Laboratory of Santa Fe. V posledních letech 
Va!ulka v#noval velké úsilí digitalizaci a zp&ístupn#ní sv"ch obsáhl"ch 
archiv), se kter"mi nedávno vstoupil i na platformu Second Life, kde 
buduje rozsáhlé virtuální muzeum d#jin digitální kultury. 

Jeho zájem o teorii a d#jiny um#ní, v#dy a technologie se projevil ji% 
v roce 1992, kdy s kolegy p&ipravil pro festival Ars Electronica v Linzi 
v"stavu v#novanou pion"r)m elektronického um#ní Eigenwelt der Appara-
tewelt: Pioniere der Elektronischen Kunst.
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V Evrop# p)sobil Va!ulka mimo jiné v Institutu pro nová média 
ve Frankfurtu nad Mohanem, pracoval v Centru pro nová média ZKM 
v Karlsruhe 'i jako hostující profesor na Fakult# v"tvarn"ch um#ní VUT 
v Brn#. P&íle%itostn# spolupracuje i s FAMU v Praze.

V mezinárodním kontextu nále%í Woody Va!ulka k nejv"znamn#j!ím pio-
n"r)m videoartu, elektronického a interaktivního um#ní. Ú'astnil se v!ech 
nejv"znamn#j!ích sv#tov"ch p&ehlídek. Jeho tvorba se soust&e+uje p&ede-
v!ím na oblast zpracování obrazu, vnímanou jako specifick" %ánr um#ní 
videa, zkoumající samotné vlastnosti elektronického signálu. Z mno%ství 
Va!ulkov"ch pr)kopnick"ch videí jmenujme alespo, ta, která jsou pova%o-
vána za klí'ová pro v"zkum jazyka elektronického zobrazování, nap&. Swan 
Lake (1971), Vocabulary (1973), Noisefields (1974), Artifacts (1980). První sou-
borná v"stava Va!ulkov"ch se konala v roce 1975 v galerii Albright-Knox 
v Bu*alu, v roce 1996 prob#hla retrospektivní p&ehlídka v San Francisco 
Museum of Modern Art. V roce 1998 vystavoval Va!ulka své opus mag-
num: !e Brotherhood – komplex !esti interaktivních robotick"ch instalací, 
konstruovan" pro NTT InterCommunication Center v Tokyu.

Va!ulka byl &e!itelem &ady grant) a stipendií (N.Y. State Council on 
the Arts, Creative Artists Public Service, National Endowment for the 
Arts, Corporation for Public Broadcasting, Guggenheim Foundation, New 
Mexico Arts Division, Soros Foundation Fellowship, U.S./Japan Friend-
ship Commision ad.). Jeho um#lecká práce, mající povahu základního 
v"zkumu v oblasti hybridních elektronick"ch um#leck"ch forem, získala 
nejv"znamn#j!í sv#tová ocen#ní, nap&. Videonale Bonn 1990, American 
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Film Institute – Maya Deren Award 1992, Siemens Media Art Prize 1995. 
V roce 1998 mu byl ud#len 'estn" doktorát na San Francisco Art Insti-
tute. National Association of Media and Culture mu prop)j'ila první cenu 
za mimo&ádné zásluhy na poli mediálních um#ní. (estn" doktorát obdr%el 
v roce 2004 také na FaVU VUT v Brn#.

Mohu osobn# dosv#d'it, %e „pokrmy“ z Woodyho kuchyn#, a- u% pochá-
zejí z jeho domu postaveného ve stylu adobe v Santa Fe nebo z Elektronické 
kuchyn" v New Yorku, byly v%dy „gurmánské“.

S ohledem na jeho sv#tov" um#leck" v#hlas a nepopirateln" vliv na sou-
'asné 'eské audiovizuální um#ní, je mi ctí Vás tímto, Va!e Magnificence, 
pane rektore, po%ádat, abyste souhlasil s návrhem Filmové a televizní 
fakulty AMU a ud#lil Woodymu Bohuslavu Va!ulkovi 'estnou v#deckou 
hodnost doctor honoris causa.

D#kuji.
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PROJEV  
WOODYHO BOHUSL AVA VA$ULKY

  
u p#íle$itosti ud"lení %estného doktorátu  

Akademie múzick&ch um"ní v Praze, listopad 2011

Vá%en" pane rektore, vá%ené dámy, vá%ení pánové, milí hosté,

nejprve mi dovolte, abych Vám pod#koval za va!e pozvání a rozhodnutí 
ocenit moji celo%ivotní tvorbu. Je pro mne opravdu velk"m pot#!ením 
dozv#d#t se, %e studenti a um#lecká rada AMU a FAMU se zajímají o m)j 
v"zkum zpracování elektronického obrazu. Pra%ská filmová akademie nese 
ve svém názvu té% v"raz „televizní“ a tento termín ozna'uje proces p&enosu 
elektronického obrazu. Já jsem se desítky let zab"val hlavn# zkoumáním 
samotného videosignálu, ze kterého je tento pohybliv" obraz vytvá&en.

Co mojí práci s elektronick"m obrazem p&edcházelo? Byla to dlouhá 
cesta z brn#nského strojírenství p&es dvoulet" armádní v"cvik radiotelegra-
fisty k p&ijímacím zkou!kám na katedru filmového dokumentu na FAMU. 
Seznámil jsem se tehdy s klukem, kter" (podobn# jako já) tou%il stát se 
filmov"m re%isérem, ale nebyl na FAMU p&ijat. Paradoxní je, %e já sice 
ano, ale nikdy jsem vlastn# celove'erní film nenato'il. Jemu se to nakonec 
poda&ilo. P&edtím sbíral zku!enosti v divadle, pozd#ji ve v#zení, a dokonce 
ve funkci prezidenta. 
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Po absolutoriu na FAMU jsem se dostal do New Yorku, kde jsem u Ale-
xandra Hackenschmieda pracoval jako editor velkoformátov"ch film), 
ur'en"ch pro prezentace na v"stavách a veletrzích. Sm#&oval jsem tehdy 
stále je!t# k narativnímu filmu a chystal se do Hollywoodu, kde u% jsem 
získal &adu kontakt).

Zlom p&inesla tehdy nová technologie uchovávání obrazu na video-
magnetofon, dokonce s mo%ností jeho okam%itého p&enosu (co% byla ona 
legendární kamera Portapack firmy Sony). S mojí man%elkou Steinou jsme 
se brzy zapojili do radikální, sociáln# anga%ované um#lecké scény v New 
Yorku. Rozhodli jsme se zalo%it um#leckou scénu, nazvanou p&ízna'n# 
Elektronická kuchy' (pozd#ji zkrácen# !e Kitchen), kterou jsme spole'n# 
s dal!ími kolegy otev&eli pro ve&ejnost v roce 1971, tedy práv# p&ed 40 lety. 
Scházela se tam pestrá um#lecká komunita nap&í' r)zn"mi obory, hlavn# 
ti, kte&í se nechali inspirovat v"sledky na!ich experiment) se zpracováním 
obrazu a zvuku. Na!e studio v Hotelu Central se stalo brzy velmi oblíbe-
n"m, vystupovali tam lidé jako Philip Glass, Bob Ashley, John Lennon, 
Herbie Hancock, Laurie Anderson a &ada dal!ích, pozd#ji velmi znám"ch 
a inspirativních osobností. Definitivn# jsem se tehdy odklonil od zpraco-
vání pohyblivého obrazu chemickou cestou a od narativního filmu v)bec. 

Zda je m)j %ivotní p&íb#h vhodnou inspirací pro studenty filmové aka-
demie, sice nevím, ale 'estn" titul od své alma mater s radostí p&ijímám.

Santa Fe, #íjen 2011
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THE VASULK AS

Arnold Dreyblatt

Dnes si jen t#%ko dovedeme p&edstavit nad!ení, zp)sobené v roce 1969 
uvedením první videokamery Portapack firmou Sony na trh. P&esto%e video-
kamera Portapack nebyla  alespo, podle dne!ních m#&ítek  „p&íru'ní“ 
(byl zde pou%it podobn# jako u magnetofonu p)lpalcov" pásek a záznam 
byl jen 'ernobíl"), jejím prost&ednictvím se zásadn# zm#nil zp)sob, kter"m 
n#kolik generací um#lc) chápalo pojem obrazu a 'asu. Portapack kone'n# 
znamenal (alespo, ve srovnání s doposud nejjednodu!!ím zp)sobem 
záznamu na 16milimetrov" film se zvukem a !tábem) technicky a finan'n# 
dostupnou mo%nost samovoln# a synchronn# zaznamenávat zvuk a obraz. 
Objevila se mo%nost okam%itého opakovaného p&ehrávání získaného 
záznamu a otev&ela se celá oblast videa jako zp#tné vazby a uzav&eného 
okruhu. To v!e probíhalo v turbulentní atmosfé&e konce !edesát"ch let, kdy 
se mo%nosti nového média ukázaly b"t jen t#%ko odolatelnou v"zvou.

Záhy se objevila &ada um#leck"ch p&ístup): jednotliví mediální akti-
visté se hlásili k my!lence globálního propojení. Spolu s posílením pozic 
jednotlivce p&evzali také politick" %argon, dnes p&ipomínající epochu tehdy 
je!t# neexistujícího internetu.
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Um#lecká komunita „druhé stran# plotu“ zárove, nalezla nástroj, kter" 
se ideáln# hodil k autobiografick"m deníkov"m a voyeristick"m v"zku-
m)m, p&ípadn# ke zkoumání zrcadlov"ch situací v reálném 'ase, které se 
'asto uskute',ovalo v prost&edí galerií.

Dvojice .e Vasulkas byla jedna z prvních, kdo si na tento aparát mohli 
sáhnout, ale jejich cesta vedla jin"m sm#rem. Poté, co si pro!li inicia'ním 
obdobím, b#hem kterého dokumentovali nap&íklad rockové koncerty, 
neformální aktivity ve Factory Andyho Warhola 'i krajinu západních teri-
torií Ameriky, se rozhodli prozkoumat samotné médium, které pou%ívali. 
Byla to tém#& posedlá celo%ivotní snaha porozum#t matérii a zákonitostem 
toho, co ji% na po'átku ozna'ili za „elektronick" obraz“. Pochopili soub#%-
nost elektronického obrazu a zvukového signálu, které bylo mo%né vnímat 
pomocí jednoho za&ízení, vyu%ívajícího tyté% fyzikální zákony. Tento vztah 
se pak stal sou'ástí jejich estetického konceptu, v jeho% intencích dodnes 
objevují kvality obrazu modifikovaného zvukem a zvuku modifikovaného 
obrazem.

Vasulkovi se nep&ipojili k um#leckému prost&edí orientovanému na 
obchod, které rychle ovládlo dokonce i toto zdánliv# „neprodejné“ um#ní. 
Dali p&ednost tvorb# podporující sv#t kolem nich. Subtiln# propagovali 
to, co je zajímalo, mezi mlad!ími generacemi a d)sledn# se v#novali archi-
vování v"sledk) své tvorby. Byli v%dy fascinováni vytvá&ením nov"ch 
technick"ch nástroj) a jejich práce reflektuje hrav# objevované vlastnosti 
média, které nep&etr%it# a op#tovn# odhaluje samo sebe nov"mi tech-
nologiemi kontroly a manipulace, a- u% v analogovém nebo digitálním 
módu.





18

Vasulkovi prost&ednictvím kolektivního tv)r'ího dialogu podporovali 
a povzbuzovali &adu technik), kutil), programátor) a um#lc). Distri-
buci kolektivních v#domostí vnímali jako d)le%itou sou'ást vlastní tvorby. 
Zárove, experimentovali s !irok"m spektrem podp)rn"ch a v"ukov"ch 
struktur, po'ínaje zalo%ením !e Kitchen v New Yorku – co% byl jeden 
z prvních neformálních prostor) pro prezentaci mediálního um#ní – p&es 
období pedagogického p)sobení v Centru pro mediální studia na Univer-
zit# v Bu*alu, a% k aktivitám studia v Santa Fe v Novém Mexiku, kde 
zalo%ili v"zkumn" a v"ukov" institut !e Art and Science Laboratory.

U um#leck"ch dvojic je oby'ejn# pom#rn# slo%ité ur'it jednotlivé role. 
U Vasulk) jde o spolupráci, která vychází z jejich povah i z kulturních 
oblastí, z nich% pocházejí: Woody absolvoval filmovou akademii, naro-
dil se na Morav# a v jeho povaze se setkává zvídavost s trp#livostí v#dce. 
Steina je klasicky vzd#laná houslistka, narodila se na Islandu a má intu-
itivní smysl a cit pro hudební a p&írodní struktury. Jejich imponující dílo 
vznikalo po dobu víc ne% t&iceti let spole'ného experimentování, ale ka%d" 
z nich si také vyhradil prostor k tomu, aby rozvíjel své vlastní individuální 
zájmy. Steina prozkoumává téma pohyblivé optiky v krajin# se svrchovanou 
mírou komplexnosti základních p&írodních %ivl), a to ve sv"ch instalacích, 
performancích i na videopáskách. Woody studoval prost&ednictvím zkou-
mání digitálního obrazu a systém) navigace digitálním prost&edím hlavn# 
otázky pam#ti, digitálního divadla a zákonitostí tzv. „nového epistemic-
kého prostoru“. V jejich spole'né práci se tak prolíná evropská citlivost 
se severoamerickou kulturou vynalézání a D.I.Y. V"sledkem je neoby'ejn" 
pr)nik estetick"ch p&ístup) a inven'ního ducha. Spí!e ne% spoléhat se 
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na autoritu jakéhokoli individuálního artefaktu je oba zajímá mo%nost sdí-
lení tv)r'ích proces) a moment nad!ení z tvo&ivého 'inu. 

Skute'nost, %e Vasulkovi b"vají v d#jinách videoartu a nov"ch médií 
uvád#ni jako „jedni z prvních pion"r)“ vlastn# nevyjad&uje jejich skute'n" 
v"znam. Slovo „pion"r“ zde odkazuje k objevitel)m, po kter"ch p&icházejí 
dal!í generace, obsazující nová teritoria. Ve skute'nosti jsou Vasulkovi dnes 
podobn# produktivní, jako byli na za'átku sedmdesát"ch let: stále pozorní 
ke sv"m koleg)m a souputník)m, stále pono&eni do sv"ch v"zkum) 
a pokus), tak p&ízna'n"ch pro celou jejich práci.

N#kdy se z jediného okam%iku objevu m)%e stát tém#& celo%ivotní poslání.

Berlín, 2011
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THE VASULK AS

Arnold Dreyblatt

Today it’s hard to imagine the excitement generated by the introduction of 
the Sony “Portapak” in 1969. .ough not “portable” by today’s standards, 
using half-inch reel-to-reel tapes (much like audiotapes, and only record-
ing in black & white); the Portapak revolutionized a generation of artists’ 
understanding of image and time. 

In comparison to the simplest 16mm sound sync setup with crew, the 
Portapak finally made spontaneous roving sound and image documenta-
tion technically feasable and as well as a*ordable, and the attraction of 
instantaneous playback or closed circuit room situations proved irresistible 
in an atmosphere still reeling from the upheavals of the sixties. 

A number of artistic tendencies quickly emerged. .e one-man media 
activist espousing global connectivity and individual empowerment used 
a political language now oddly reminiscent of the then unrealized global 
internet age. On the other side of the fence, the art-world community found 
a tool for autobiographical diaristic and voyeuristic investigations, as well 
as for an examination of real-time mirror situations, o/en realized in gal-
lery spaces.



24

.e Vasulkas, among the first to get their hands on this famous artifact, 
pursued neither of these routes. A/er passing the initiation phase of docu-
mentation, from rock concerts, to informal events at Warhol’s Factory, and 
western American Landscapes, they quickly turned their attentions to the 
medium itself, in an almost obsessive life-long attempt to understand the 
materiality and laws of what they themselves, early on, defined as the “Elec-
tronic Image“. .ey understood a parallel relation between the electronic 
image and sound signal, both being monitorable by the same equipment 
and following the same physical laws, and they incorporated this relation 
in their aesthetic proposal, exploring the possibilities of an sound-control-
led image (and visa-versa) to this day.

By not participating in the commodity-based art environment which 
quickly overtook even the most seemingly “unsellable” art; they priori-
tized the creation of a support world around themselves, through a kind 
of subtle propagandizing of their interests among new generations and 
the persistent archiving of artistic results. .e Vasulkas have always been 
fascinated by the creation of new technical tools, and their work reflects 
a kind of playful discovery of a medium that continually reveals itself anew 
through new technologies of control and manipulation, whether analogue 
or digital.
.ey have fostered and encouraged countless technicians, tinkerers, 

programmers and artists in a collective creative dialogue, always further-
ing a collective knowledge as a context for their own work. At the same 
time, they have experimented with a variety of support and educational 
structures, from the founding of “.e Kitchen” in New York – one of the 
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first informal “lo/” presentation spaces – to their years as teachers at the 
Center for Media Study in Bu*alo, to their retreat in an adobe studio/
house in Santa Fe, New Mexico where they started a research and educa-
tional institute called “.e Art and Science Laboratory“.

With the work of artistic couples it is always di0cult to assign sepa-
rate roles. .eirs is a collaboration which seems to compliment their 
individual characters and backgrounds: Woody, a Moravian-born film 
school-gra duate, has the curiosity and patience of an engineer and scien-
tist; Steina, a classically trained violinist born in Iceland, carries an intui-
tive sense of musical and natural structure. .eir enormous output of over 
thirty years includes years of collective experimentation, but they have also 
allowed themselves the space to develop their own interests individually. 

Steina, in installations, tapes and performances, explores a moveable 
optic eye in landscape and in the complexities of fundamental natural ele-
ments. She has developed a performance system in which her violin controls 
real-time image projection. Woody, investigating the digital image and 
navigation through a digitized environment, has been exploring themes 
of memory, the digital theater, and the “New Epistemic Space“.  .ey 
merge a European sensibility with the “do-it-yourself ” inventive culture of 
the North Americans, creating an unusual mix in aesthetic approach and 
inventive spirit. Both are more interested in sharing the process and excite-
ment of creation as the embodiment of their endeavor, rather than resting 
on the authority of any individual work. 
.at the Vasulkas appear in histories of video art and new media as 

“early pioneers” doesn’t really tell the complete story. A “pioneer” seems 
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to imply an early discoverer, a/er which other generations occupy the ter-
ritory. But the Vasulkas are as productive today as they were in the early 
seventies, ever attentive to other like-minds, always in that process of 
research and experimentation which informs all their work. 

Sometimes from moments of “finding” comes a lifetime of things to do.

Berlin, 2011
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