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Co považujete na DRAWN za jedinečné?
 
Co považuji za unikátní na DRAWN, je jeho živost – používá video signál, který kombinuje z velmi 
přijatelnou ale zcela nereálnou grafikou. Zdá se to být pak zcela živé. Dodává to takový analogový pocit. 

Co Vás více inspiruje – jednoduché nápady jako světelné skeče, o kterých jste mluvil, nebo 
možnosti nových technologií? 

Co mě inspiruje je možnost koukat na staré nápady, jako třeba světelné skeče, dnešní optikou. Existují 
zjevné důvody abychom se v čase ohlíželi nazpět stejně tak jak vyhlížíme budoucnost. Mediální umění má 
velký dluh vůči průkopníkům kinematografie jakými jsou bratři Lumiérové, Melies a Edison. Cítím, že v 
mnoha ohledech jsme na stejném stupni vývoje, jako oni tehdy 
- zkoumáme iluze a kouzla. V tomto smyslu jsem posedlý vytvářením prací, které prozkoumávají takové 
spojitosti.

Je software použitý v DRAWN čistě umělecký, nebo může mít ještě jiné použití, například na poli 
vzdělání?

V tomto okamžiku se jedná o zcela kreativní záležitost, ale v budoucnu se mohou najít I další uplatnění. Tak 
například s částí softwaru z představení Messa di Voce, které jsem připravoval s Golanem Levinem se 
dostali až do speciálních škol ve Velké Británii. Pro nás to bylo zcela jiné publikum a skvělá příležitost 
pozorovat velice praktickou aplikaci uměleckého výzkumu.

Co je hlavním záměrem DRAVN. Je to ono vlastní vizuálně atraktivně performance, a nebo možná 
zkušenost kolaborativního happeningu, když je obecenstvo přizváno aby software vyzkoušel samo?

Největší fenomén, který jsem viděl když lidé používají DRAWN, je jejich otevřená pusa, když se poprvé 
dotknou inkoustu a přivedou ho k životu. Myslím, že to je nejdůležitější část tohoto díla 
– pocit zázraku. 

Zmínil jste se o dalších performance, které v rámci svého pražského vystoupení předvedete. O co se 
jedná?

Předvedu Manual Input Sessions, performance která mixuje živou hru stínů vytvářených zpětným 
analogovým projektorem se syntetickou grafikou digitálního projektoru. Výsledkem je hybridní světelná 
show. Je to zcela organické a absurdní. Budu take mluvit a demonstrovat další projekty jako Gesture 
Machines, Messa Di Voce a Remark.

Prezentoval jste svojí práci všude po světě. Jak lidé na různých částech planety reagovali na vaše 
díla? Ovlivňují to kulturní rozdíly? Jak čekáte, že bude reagovat české publikum? 

Je to legrační – některé věci jsou zcvela univerzální a jiné vůbec ne. Každý má rád experiment a 
prozkoumávání nových věcí. Ale třeba reakce publika se velmi liší. Tak například v Japonsku publikum 
během našeho vystoupení vůbec nereagovalo. Vzpomínám si, jak jsem si říkal: „Ale ne! Děláme něco 
špatně? Vidí tohle každý den?” Ale jakmile představení skončilo, publikum se vrhlo na pódium a zcela 
entusiasticky nás obklopilo. V kontrastu k tomu například v Itálii diváci využívají jakékoliv příležitosti k tomu, 
aby dělali hluk – stale tleskají nebo pískají. Celou dobu víte, jak se cítí, jsou fyzičtí a smějí se, až se za 
břicho popadají.  
!Vůbec netuším co čekat od publika v Praze, ale nemůžu se dočkat, až to zjistím!


