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ADUMBRATION OF THE
ONCOMING FAILURE
PŘEDOBRAZ PŘICHÁZEJÍCÍHO
SELHÁNÍ (work in progress)

SOCIÁLNÍ CHOREOGRAFIE > POHYB >
PERFORMATIVNÍ PROHLÁŠENÍ
TĚLO [OBJEKT]. TĚLA V POHYBU
[VEKTORY]. TĚLO JAKO NÁSTROJ. TĚLO
JAKO MANUÁL. TĚLO, VYSTAVENÉ V
OBSCÉNNÍCH POZICÍCH. TĚLA JAKO
POLITIZACE NEPŘÍTOMNOSTI. TĚLO
JAKO POLITIZACE ČASU A PROSTORU.
TĚLO JAKO TAKTIKA NEEXISTENCE A
MIZENÍ. TERAPEUTICKÉ TĚLO. TĚLO
JAKO NÁKAZA. TĚLO JAKO FIXNÍ STAV.
TĚLA [OBJEKTY] V ROLÍCH SVĚDKŮ,
VYROBENÁ PROTO, ABY MOHLI
VYPRÁVĚT PŘÍBĚHY. TĚLA VYROBENY
PROTO, ABY NA SEBE PŘITAHOVALI
DALŠÍ NÁSILÍ. TĚLA MUSÍ BÝT
ČASTOKRÁT PONIČENA, ABY MOHLA
ZAČÍT VYPRÁVĚT SVŮJ PŘÍBĚH. TĚLA
V ROLI ODŘENIN NA NICHŽ JE MOŽNÉ
ROZPOZNÁVAT DĚJINY.
TĚLA ODRÁŽEJÍCÍ NEUSTÁLE SE
PROMĚŇUJÍCÍ SOUHVĚZDÍ PRAVOMOCÍ.
Projekt se skládá z několika na sebe
navazujících epizod. Dává do souvislostí
aktuální společenské problémy – procesy
spojené s pohybem těl (vektorů). Pokouší se
analyzovat v širších kinetických, filozofických
a geopolitických souvislostech tzv. předmět
naší doby, jímž je migrant.

SOCIAL CHOREOGRAPHY > MOVEMENT >
ACT OF PERFORMATIVE ENUNCIATION
BODY [OBJECT]. BODIES IN MOTION
[VECTORS]. BODY AS A TOOL. BODY
AS A MANUAL. BODY EXHIBITED IN
OBSCENE POSITIONS. BODIE AS
THE POLITICIZACION OF ABSENCE. BODIES
AS POLITICIZATION OF TIME A SPACE.
BODIES AS A TACTIC ABSENCE AND
DISAPPEARANCE. THERAPEUTIC BODY.
BODY AS A CONTAGION. BODY AS FIXED
CONDITION. BODIES [OBJECTS] IN THE
ROLES OF WITNESSES, CREATED SO THAT
THEY CAN TELL TALES. BODIES CREATED
SO THAT THEY DREW MORE VIOLENCE TO
THEMSELVES. BODIES MUST BE OFTEN
TIMES DAMAGED IN ORDER TO BE ABLE TO
TELL THEIR TALES. BODIES IN THE ROLES
OF SCRAPES WHICH CAN BE USED TO
NARRATE HISTORY.
BODIES REFLECTING THE EVER CHANGING
CONSTELLATION OF COMPETENCIES.

The project consists of several disjointed
episodes and is intentionally presented
idifferent parts of Europe. It draws links among
contemporary social issues – processes
associated with bodily movements (vectors).
It attempts to analyze in broad kinetic,
philosophical, and geopolitical context the cocalled topic of our time: The Migrant.
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Hledání ideálního tvaru na základě
skupinové spolupráce. Výsledný
tvar není předem daný. Neexistuje
žádný předem daný postup. Existuje
jen vymezení vůči hierarchickému
systému. 29 10 2014
v rámci Global Communication
Festival. Vznikla ve spolupráci
se Správou uprchlických zařízení
MV a brněnskou Krump Family
Union Runners./
Jakub Gottwald (performer)
Michal Cáb
Petr Skala
Krump Family Union Runners
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Polo Shirt
(discipline)

POLO SHIRT (DISCIPLINE) je název druhé epizody projektu Předobraz přicházejícího selhání. Tato epizoda tematizuje
jeden z extrémních způsobů přemisťování, kterým se imigranti dostávají z jedné země do druhé. To, že je tento způsob přemisťování spojený s extrémní
fyzickou a psychickou náročností je víc
než zřejmé. Tělo už není překážkou. Na
tomto půdoryse se ale rýsuje další velice
zajímavé téma. Otázka o povaze transcendence předmětu. Všichni dobře vědí,
že halucinace nenapodobuje přítomnost,
ale že přítomnost je halucinatorní. Jak
dlouho může existovat katastrofa bez
nových podnětů? Co se stane, když už
nikdo nepřijde s ničím překvapivým?
Concept: Aleš Čermák
Performers: Jindřiška Křivánková (CZ),
Jakub Gottwald (CZ), Abdirezak Yusuf
(SO)
Představte si, že jste mladý černoch,
anebo dokonce mladá dívka, která si, jen
aby provokovala, jen proto, že je to zakázáno, rozhodne zakrýt vlasy. Okamžitě
máte desetkrát větší šanci, že vás na ulici zastaví naše demokratická policie (a ve
většině případů vás také odveze na stanici), než když vypadáte jako...
Nedávno se někde objevilo něco jako varování. Varování pro řidiče automobilů.
,,Čím dál tím větší počet ilegálních imigrantů se snaží překročit hranice.“

Těm, jimž se něco podobného jako (nelegální) překročení hranice podaří, tak ti
pak mohou bez problémů uhánět po dálnici, ukrytí kdesi v útrobách automobilu,
a to jen kvůli tomu, aby někde zvonu naplnili svojí touhu po lepším životě.
CO TAKOVÉ TĚLO DOKÁŽE VE SPÁNKU?
KOLIK JE V NĚM SÍLY A JAKOU MÁ
VÝDRŽ?
KATEGORIE ŽIVOTA, TO JSOU PRÁVĚ
POSTOJE TĚLA, JEHO SITUACE.
Nelegální imigranti nejen že se nevyhnou
vašemu automobilu – oni se v něm dokonce ukryjí. Někde v jeho volných prostorách, v malých záhybech kolem motoru, ve volných místech okolo palubní
desky, kdekoliv je to jen možné. Někdy
bývají ukryti – zašiti, všiti nebo oblečeni – do sedadel. Nazvěte si to, jak sami
chcete.
ŠUMĚNÍ, HUKOT, MLHA A TANEC ZRNEK PRACHU. STAV PODOBNÝ SPÁNKU ČI USÍNÁNÍ. OMDLÉVÁNÍ – OMÁMENÍ.
Převlečeni za sedadla – jako maskovaní
pasažéři, jako sedačky – se snaží překonat hranici, a to jenom proto, aby někde
nalezli to, co někde jinde nemají. Získávají, ač za to platí tím, že se určitě stanou
nepopulární, ale to také může být jejich
nesmírnou výhodou. Představují totiž
avantgardu svých národů v podmínkách
nezadržitelného úpadu – jsou to možná
jediní představitelé lidu.
Od bodu 0. Bod po bodu. Nejprve je nutné si vytipovat vhodný automobil, ne každý vůz má totiž ty ideální proporce a ne
do každého se dá komfortně složit tělo.
Je důležité vybrat si ten správný vůz,
protože cesty bývají velice dlouhé, vyčerpávající, často se dlouhou dobu čeká v
podmínkách, které nejsou zrovna ideální.
Pro člověka ideální. Ti, kteří mají peníze,
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cestují ukryti například ve falešných podvozcích. Tento způsob přepravy je sice
drahý, ale není to zas tak strašné.

a pachy stranou od řidiče. Je to prázdný,
nevyužívaný prostor, který primárně neslouží k přepravě osob.

Ideální je, když má automobil velký kufr,
prostornou palubní desku, rozměrné sedačky s potahy. Před cestou je nezbytně
nutné spřátelit se s nějakým dobrým mechanikem a přesvědčit ho, aby vůz upravil ideálně tak, že bude schopen pobrat
dvojnásobný počet cestujících, než je
běžné. S trochou představivosti a tvořivosti může osmimístná sedačka v rodinném voze bez problémů projít celní kontrolou, aniž by si kdokoliv čehokoliv všiml.
Sedadla na první pohled působí v souladu se zbytkem interiéru automobilu. Tedy
se není čeho obávat.

Kdykoliv vidí policie jakékoliv podezřelé
vozidlo, ve kterém by se mohli ukrývat
lidé, zastaví ho. (choreografie) Nařídí dotyčnému řidiči, aby vypnul motor a vystoupil si. Pak policisté položí na kapotu
automobilu dva EKG senzory, které jsou
připojené k počítači. Pokud je reakce přístroje negativní, může automobil pokračovat dál ve své cestě. Pokud je pozitivní,
znamená to, že se někdo uvnitř automobilu ukrývá. V takovém případě je třeba proces hledání oné osoby urychlit, protože v
mnoha případech už může být pozdě.
OSAMĚLÁ VLNA, VLNA MIMO OCEÁN.

VNÍMÁM HLUK MOŘE NEBO POČETNÉ
SHROMÁŽDĚNÍ LIDÍ, ALE NIKOLIV ŠEPOT KAŽDÉ VLNY ČI KAŽDÉHO ČLOVĚKA, Z NICHŽ SE PŘESTO SKLÁDAJÍ.
BĚHEM NÁSLEDUJÍCÍ HODINY, KDY
JEMNÝ RANNÍ VÁNEK ZESÍLIL, SE
VZEDMUL OBLAK PRACHU.
NĚKDY, KDYŽ VÍTR ZESLÁBL. ZÁSTUP
LIDÍ SE ZTRATIL V MLZE. VZRŮSTALO NAPĚTÍ, RACHOT, KŘIK, VŠECHNO
BYLO VÝRAZNĚJŠÍ. STUPŇOVALO SE
HLASITÉ VOLÁNÍ ZBĚSILÝCH MUŽŮ,
KTEŘÍ V NEZNÁMÉM JAZYCE ODHALOVALI TO, CO SE ODEHRÁVALO ZA
CLONOU MRAKU.
Jak na to: Otevřete kapotu. Kolem motoru, baterie, ventilátorů a tlumičů se
nachází ochranné plasty, které slouží k
tomu, aby od sebe oddělily jednotlivé
části motoru. Pokud odstraníme pěnu,
která je ukryta za chráničem, sloužící jako
výplň prostoru a izolace pohlcující teplo,
prach, pachy a hluk, jenž motor vydává,
získáme o mnoho větší – tím pádem
komfortnější – místo, které spojuje motor
s vnitřkem automobilu. Tudy je možné se
dostat přímo do dodávky. Přepážka je ta
část prostoru, která udržuje teplo, prach

Otočte hlavu tak, aby zůstala ležet proti vnějšímu okraji, kde je uložený motor.
Přitiskněte si obě ruce k hrudníku, aby se
vám dobře dýchalo, ale zároveň abyste
nezabírali zbytečně moc místa. Je nutné si uvědomit, že podmínky se budou
během cesty postupně proměňovat, jednak vnějšími vlivy, ale především tím, že
se motor zahřívá a spaluje toxické plyny.
Toho se není možné jakkoliv vyvarovat.
Tak to je. Cesta za novým životem bývá
trnitá, spletitá a krkolomná.
ZAVŘEL JSEM OČI NAJEDNOU BYLA
ZIMA.
BYL TAM MUŽ.
BYLA TMA.
VYVSTALA OPĚT TA SAMÁ OTÁZKA,
PROČ SE NEOBEJÍT BEZ TĚL, JESTLIŽE
JEJICH TOUHY BUDOU ZMAŘENÉ?
Takové už jsou podmínky. Není to zrovna
ideální způsob přepravy. Držte trup pokud možno rovně, tělo otočte o 90 stupňů na bok a přitáhněte si kolena k loktům
tak, aby se společně dotýkali. Všechny
polohy je nutné dodržovat, jednak kvůli
vlastnímu bezpečí, součástky motoru se
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během delší jízdy zahřívají na velmi vysoké teploty, ale především a hlavně kvůli
vlastnímu komfortu.
Udržet si tuto pozici i za intenzivní a stále
se stupňující teploty může být nesmírně
bolestivé. Ne každý se k takovému způsobu cestování odhodlá, ne každý tento
způsob přepravy zvládne a ne každý tento způsob přepravy přežije. Znovu připomínám, že je nesmírně důležité dodržovat všechny úkony přesně tak, jak byly
popsány. Tedy –
Snažte se otočit tak, abyste měli kolem
obličeje dostatečný prostor pro to se
nadechnout. Dýchejte pomalu (na mikrofon), snažte se zbytečně nepanikařit.
Nedýchejte zbytečně hluboce, šetřete
si vzduch. Bude se vám hodit. Budete
ho potřebovat. Pokud bude vaše tepová
frekvence nižší, je pro vás lepší, neboť
se tak omezí pravděpodobnost, že vás
usmrtí výpary toxických plynů.
Za pomoci dalšího člověka vyjměte palubní desku. Počítejte s tím, že to nebude
zrovna lehké. Poté odstraňte rádio, pokud je součástí vybavení, větráky, tachometr a ponechte zapojená pouze světla
– z bezpečnostních důvodů. Nakonec palubní desku přilepte nazpět extra silným
lepidlem. Osoba, která cestuje ukryta za
deskou, je tak nyní chráněna, je v bezpečí. Doporučená výška člověka, který se
takto rozhodne cestovat, je něco mezi
150 až 160 centimetry. Vyšší lidé – menší
pohodlí.
ONI NÁM NEDALI ŽÁDNÉ MAPY. NIC.
JEN ŘEKLI: „JEĎTE ROVNĚ TÍMHLE
SMĚREM.“
NIKDO SE NEMOHL VRÁTIT.
NEMOHL JSEM DÝCHAT.
POCIT NEVOLNOSTI SE STUPŇOVAL.
Hlavu si položte do prostoru, kde se na-

chází odkládací přihrádka, nohy si nechte
jemně ohnuté.
Pomalé, soustředěné dýchání pomůže
oddálit případné křeče, které vznikají z
nedostatku kyslíku a omezeného pohybu. Poté, co překročíte hranice, vám
může řidič přihrádku otevřít – ta takto
poslouží jako ventilace a přístup k čerstvému vzduchu.
Neexistují žádná jména. Tito lidé jako kdyby nikdy neexistovali.
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Pohyb místo
stagnace – pohyb
vektoru
soukromého kapitálu v dnešní době vytváří
stále nové a nové vlny migrace.

Změna klimatu, válečný konflikt, přírodní
katastrofa a globální ekonomický model,
který upřednostňuje mobilitu před stagnací, má na svědomí to, že se téměř miliarda
lidí dává do pohybu – stává se migranty.
Nedávné události ukázaly, že politické překážky a hranice jsou stále výraznými rysy
naší globální krajiny. Tyto překážky jsou
záměrně konstruovány tak, aby se migrace
stala pro některé nebezpečnou záležitostí,
pro jiné pak relativně snadnou.
Pohyb je vždy rozložený v konkrétních
sociálních formacích nebo typech oběhu.
Tento text není metaforou, ani zhodnocením pohybu, dokonce není ani ontologií
pohybu v obecné rovině. Je kinetickou a
filozofickou historií předmětu naší doby,
jímž je – migrant.
Společnost je stále v pohybu. Společnost
není statická. Ve společnosti se odehrávají
dynamické procesy. Neexistuje stagnace.
Chceme-li pochopit přistěhovalce, jejichž
sociálním rysem je pohyb, měli bychom se
snažit pochopit samotnou společnost.
Migrující člověk byl v historii chápán z
hlediska jeho statusu, tedy jako figura bez
státní příslušnosti. To však neznamená,
že migranti bez státní příslušnosti jsou.
Historie má tendenci buď zahrnovat, nebo
mýtit. Často ti nejvíce vykořenění migranti
vytvořili ty nejzajímavější nestátní neziskové organizace. Migrující mají svůj vlastní
pohyb, který je zcela odlišný od pohybu,
jež definuje jejich vyhoštění. Historie migrantů se stala ahistorickou.
Figura migranta nám může pomoci k tomu,
abychom analyzovali současnou migrační
vlnu. Historie migrace není lineární, spíše
koexistuje a překrývá se a hromadění

Migrace je součástí tohoto děditství.
Migrující farmáři jsou vyloučeni z průmyslového zemědělství. Domorodé národy jsou
vyhnány ze svých zemí válkou. Ostrovní
národy jsou nuceny opouštět svoje území v
důsledku změny klimatu.
Figura migranta vyjevuje jeden nový fakt.
Sociální expanze byla vždy založena na
nějaké formě vyhoštění a vyhoštění je vždy
násobkem. To, že bude 21. století stoletím
migrace, je více než zřejmé. Nejen z rekordního počtu migrantů, ale také proto, že
se znovu objevují všechny předchozí formy
sociálního vyhoštění a migračního odporu a
stávají se aktivnější než kdykoliv předtím.
Současná migrace je hybridní. Není jevem
sekundárním, ale naopak primárním. Migrace je neodmyslitelnou součástí toho, jak se
pohybuje společnost. Migrace je podmínkou reprodukce, je tedy i něčím základním.
Na druhé straně bychom si měli uvědomit,
že je vždy směsí teritoriálních, politických,
právních a hospodářských typů vyhoštění.
Migranti jsou směsí různých subjektivních
tendencí. Umožňuje nám vidět, že v současných podmínkách ještě existují alternativy.
Současný pohyb nám umožňuje ozřejmit to,
co bylo dříve zatemněno. Figura migranta
byla vždy pravdivou a hybnou silou dějin.
Teprve nyní se dostáváme do fáze, kdy je
možné rozpoznat, že migrující osoba se
stává politickou osobností naší doby.
Text vznikl jako další epizoda projektu
„Předobraz přicházející selhání“.
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4 Epizoda

19. 11. 2015 večer jsem odjel do severní části Afriky.
Cílem cesty bylo zdokumentovat hranici, která odděluje Maroko od Španělska. Dokumentaci jsem pořídil na zrcadlovku Nikon Digital Camera D5100 a
na iPhone 6, 64GB. Dokumentaci jsem si pro případ
ztráty zálohoval na externí disk. Externí disk, jako
místo subjektivního pragmatismu. Každý pohyb se
stává pohybem myšlenkovým.
Po delší úvaze jsem se rozhodl pracovat s dokumentací, která byla pořízena na iPhone 6, 64 GB, z
jednoho prostého důvodu.
Integrální prvky architektury systému, který lze
chápat jako hybrid složený z výpočetních technologií, společenských, lidských a konkrétních (zdroje
energie, budovy, města, empatie a nepřátelství, gesta) sil. Systém je složený z komplexních vztahů mezi
infrastrukturou, lidmi a přístroji, ale zároveň je velmi fyzicky přítomný...
Uživatel může představovat jedince, nebo kolektiv, může být rovněž lidská osoba, sensor, robot,
nebo algoritmus. Ve složitých hybridních systémech
je obtížné rozlišit, jestli za nimi stojí člověk nebo ne.
Uživatel je velmi složitě regulovatelná heterogenní

219
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a fluidní entita, což znamená, že budeme muset zásadně reformulovat základní pojmy, na kterých stojí
politika.
Lidé a zboží, data a peníze – vše je v pohybu.
Kdykoliv chceme sledovat meze hegemonie, musíme hledat mezery. Uspořádání Země není spojeno s
vnitřním vztahem k vlastnímu tělu, ale přesně opačně: abstrahuje pocity, které se do těla promítají.
Hranice jsou postavené všude tam, kde je potřeba řešit a organizovat sociální prostor a politickou
správu věcí veřejných. Vznik nových virtuálních
hranic na severu Afriky. Podkopání představy mužného Robinsona Crusoa. Migranti nikdy nedosáhnou hranice na vlastní pěst. Rozhodnutí probíhá v
domácnostech, příbuzenských strukturách, v rámci
sociálních sítí. Myšlení v režimu migrace, pomáhá
zdůraznit vzájemnou závislost pozorování a akce.
Umožňuje prostor pro mezery a nejednoznačnost.
Nejčastější projevy hranic nelze hledat podél geografické hranice, ale spíše v digitálních záznamech.
Tam, kde se nachází hranice, – je hranice sama o
sobě mrtvá...
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[Digital-deportability] >
[Geopolitical-simulacrum] >
[Transcendental-migration] >>> spoléhá
na pohyb – loopování mezi pozorováním
a působením – hraním
Digitální technologie nabízejí možnost zachytit pohyb,
ukládat, manipulovat, oddělit, – oddělit pohyb od těla a
přeměnit ho na informaci. V pohybu bez těla. Co se ve skutečnosti děje, je-li pohyb přeuložen do číselného kódu.
Co je pohyb sám o sobě? Ontologické důsledky setkání mezi
pohybem a technologií.
Co se pohybuje jako tělo, – vrací se jako pohyb myšlení.
Dematerializace fyzické přítomnosti. Soubor potenciálních
řetězců. Jak myslet pohyb v nepřítomnosti pohybujícího se
těla? Potřeba přehodnotit většinu fyzických a kulturních
předpokladů činí naší současnost velmi abstraktní. Pohyb
bez těla je spekulativní. Myšlení, je třeba říkat. Mysl
není tělo. Přesto jedno může existovat bez druhého. Ne
všechno je redukovatelné na tělo. Pohyb jako objekt transcendentální citlivosti. Pohyb jako předmět představivosti
– transcendentální cvičení.
Koncept: Aleš Čermák, Kryštof Pešek
Performeři: Jindřiška Křivánková, Jakub Gottwald

0:23
Manévrování na všech
stranách. Pochopili jste
dobře. Jakýkoliv pohyb,
jakékoliv příznaky. Hlava
vzhůru. Pohyb všude kolem
nás. Zdržet se jakéhokoliv
pohybu během aktualizace.
Díky.
00:24
Dva vozy se pohybují směrem na jih.

00:25
Snažím se určit vzdálenost
mezi nimi.
00:30
Omlouvám se za zpoždění.
Vypadá to, že chtějí, abychom se pohnuli.
00:31
Žádný pohyb. V tuto chvíli
se budeme snažit vydržet
tak dlouho, jak je to jen
možné. Vypadá, že budeme

muset brzy odejít.
00:32
Jít pěšky. Spojit se s
někým. S kýmkoliv.
00:33
Přemýšlet o situaci. Takticky manévrovat. Objekt
se pohybuje v našem teritoriu.
00:35
Člověk v jižní oblasti.
Vychází z domu. Jedno vo-
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zidlo je na západním břehu
řeky. Dvanáct osob rozmístěných podél břehu řeky.
00:38
Objeví se další dvě vozidla. Oči jsou v pohotovosti. Vozidlu blikají
světla. Jaká je vzdálenost
mezi předměty?
00:42
Měli by být někde pod
námi. Jsme součásti tohoto
setkání, ale nemůžeme se
pohybovat.
00:43
Pod širým nebem. Zkontrolujte ty lidi venku. Tihle
chlapy dole se možná až
moc přibližují.
00:45
Uvidíme. Nemůžu přesně
říci, kdo kde seděl. Když
už nic jiného, zůstaň na
tom náklaďáku. Zkusím se
dostat blíž.
00:48
Je to lepší? Na západní straně je deset osob,
které se z největší pravděpodobností od sebe brzy
odpojí. Nyní leží na zemi.
Někteří jsou v podřepu.
Všichni jsou vesměs nehybní.
00:52
Provoz. Manévrování. Sestoupit dolů do oblasti a
přímo se zapojit, ale to
pravidla nedovolují. Konverzace se rozpadá. Lidé,
anebo osoby. Podstatná
jména možná až moc stimulují myšlení. Jsou zamrzlé
v čase.
00:53
Do patnácti let se budou
všichni pohybovat. Všichni
ti, co předtím opustili
budovu, se nyní dali také
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do pohybu. Tohle byl zatím
asi nečistější obraz.
Udělej mi laskavost, podívej se na ty další dva
kluky. Je na nich něco
zajímavého?
00:54
Všichni tam dole jsou
schoulení. Na prsou mají
něco studeného. Další se
pokouší dostat na most a
my bychom rádi, abyste je
dostali také do té mřížky.
00:56
Další pohyby na západní
straně. Posouzení měřitelnosti – pokud se tedy přijde na to, že začali něco
dělat. Sledujte je.
01:24
Vzhledem k počasí.
01:25
Tak sladký. OK. Jsme připraveni. Připraveno.
01:26
Když jste se váleli ve tmě
bez rozsvícených reflektorů, nebylo to trochu
pochybný?
01:27
Do sluchátek jsem dostal
právě takový povel. Počasí je špatné. V cestě nám
stojí hory. Ne my.
01:28
Jo. Došlo by ke ztrátě
spojení.
01:29
Podívejte se, jak ta oblast vypadá. Váš druh dělá
podivné smyčky.
Jo.
… to vždycky, když se
znovu vracíme do současné
polohy.
01:31
Chystám se celou situaci zmrazit po dobu deseti
sekund.

●
●●
●●●
●●●●
●●●●●
●●●●●●
●●●●●●●
●●●●●●●●
●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●
Lidé jsou něco jako kotva v přemýšlení. Nelze je
oddělit od měst, budov,
parků, kanceláří, které
si budují. Jsou segmentarizováni odevšud a všemi
směry. Segmentarizováni
lineárně, na přímce – na
přímkách, kde každý segment představuje epizodu
nebo proces.
Mírný šok se objeví až při
náhlém přerušení spojení.
Výsledkem může být obraz
něčeho, co nikdy neexistovalo.
Obchodníci s lidmi jsou v
současné době považování
za jednu z neúspěšnějších
světových cestovních kanceláří. Byť nelegálních.
Obraz může ukázat něco neočekávaného. A manipulovatelnost zohledňuje jejich
význam. Obrazy v kočovném
režimu jsou organizovány
bez přímého napojení na
jejich původ. Nikdy nekončící sbírka, bez přímých
odkazů na původní zdroje.
●
Holografický protest. Údaje
podobné stínům. Proces,
který začíná na úrovni
vědomí. Manipulovatelný
únos. Posun energie. Tělesné režimy a morfologie
těla. Sdružování informačního atomu – Check-
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-in – v konkrétním čase
a místě. Hyperlokality.
Výsledkem jsou stejnorodé
shluky pevných subjektů,
jež vymazávají zvláštnosti
pozoruhodných míst a zanedbávají různorodost.
Samotná událost tak má
větší význam než skutečné místo, kde se událost
konala.
Hyperlokality jako projevy
deteritorializace.
●
Otevřu oči a dívám se alespoň několik sekundu nehnutě do stropu. Moje nohy
přicházejí k sobě. Pot se
vstřebal do syntetického materiálu pode mnou.
Kapky kondenzovaného dechu
jsou zachyceny na okrajích
vláken a jemně se chvějí.
Baterie je téměř nabitá.
Kdo může předpovědět, kdy
přesně spadne ona kapka
deště? Kdo může při znalosti současnosti předpovědět budoucnost? Násilně
vytržený napájecí kabel?
Extatický tanec? Rytmus?
●
Mlha je privilegovaným
vektorem revolty.
Mlha dělá revoltu možnou.
●
Microcontroller, je svým
schématem k nerozeznání od
plánu totalitního města.
Jádrem IPhonu 6, který je
uložený v mých brýlích,
je procesor Quad-Core A10.
Hluboko v tomto zařízení je fúze – bezpečnostní
enkláva. Nedotknutelnost
území je postavena na
nejlepší TrustZone® technologii, zcela oddělena od
všech ostatních systémů.
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Jádrem přístupu TrustZone®
je koncept bezpečných a
nezabezpečených světů, jež
jsou odděleny od hardwaru
a nezabezpečeného softwaru. Koncept bezpečných
(důvěryhodných) i nezabezpečených (nedůvěryhodných)
světů. Převedení fyzického
světa na digitální signál.
Fyzického světa, kde se
pohybuje ono maso.
●
V ulicích a na bulvárech
jsou tajné enklávy účelově rozvrženy. Tyto zóny
jsou poté optimalizovány.
Ale někde ve středu sídlí Azanthoth.(1) Prvotní
chaos. Stvořitel vesmíru.
Božský idiot zneužívající
náhodných čísel.
●
Vložte náhodné číslo do
středu decentralizované
sítě a všechno ostatní
podlehne.
Jednotlivec je rozsekán,
prodán, proprášen pro
svojí nadbytečnost, znovu
zabalen. A loď pluje dál,
ale dnem vzhůru.
●
Tím, že vidím sama sebe
prostřednictvím různých
objektivů, jsem se dozvěděla víc o tom, kdo jsem.
Nejsem hluché dítě žijící
v izolaci, chci komunikovat a spojit se s dalšími
lidmi. Improvizovaná hra
vykonávaná mimo publikum. Nástroje pracující se
změnou architektury fyzického prostoru. Každý hráč
má šanci stát se hlavním
hrdinou příběhu. Real
life laboratoř myšlenkových experimentů. Svět

bez jazyka, čtyřpohlavní
svět, nebo naopak svět bez
pohlaví, kde je bisexuální
promiskuita normou. Hluboce analogový, v interakci
s jinými lidskými orgány,
fyzicky i slovně. Hluboká
touha a potřeba po lidském
společenství. A to je jen
začátek. Čím víc bude takových interakcí, tím lépe
budeme schopni kormidlovat nejistou loď ve vodách
současnosti, které nekončí
v dystopii.

––––––––---––––––––––---––––
(1) Azanthoth, prvotní chaos,
je nejmocnější síla mýtu
Cthulhu. Demiurg, který prý
stvořil vesmír, aby ho na konci
cyklu zase pozřel. Původně
beztvará chaotická masa, o níž
je však známo, že přijímá i
jiné formy, když je vyvolán.
Azathoth sedí na svém černém
trůnu ve dvoře v Posledním
chaosu (někdo říká, že ve
středu vesmíru či dokonce v
jeskyních v hlubinách Země),
kde bezmyšlenkovitě bublá
a rouhá se mezi tanečníky,
Druhými bohy, jimž také
předsedá. Azanthot je součástí
díla H. P. Lovecrafta.
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STATEMENT

Search for a ideal form on the basic
of group cooperation. The resultant
form is not given in the beginning.
There is no prescribed procedure.
There is only delimitation against the
system of hierarchy. The first part
was played out on 29 October, 2014
in The house of Lords of Kunštát in
Brno. It was put together in cooperation with the Kostelec nad Orlicí
refugee camp and Brno Krump Family
Union Runners.
performer: Jakub Gottwald, Michal
Cáb, Petr Skala, Krump Family Union
Runners

EPISODE 1

29

ALEŠ ČERMÁK

ADUMBRATION OF THE
ONCOMING FAILURE

POLO SHIRT (DISCIPLINE)
Leipzig, Germany, 2016

POLO SHIRT (DISCIPLINE) is the name
of the second episode of a project
called AoTOF_Adumbration of the Oncoming Failure
This episode thematizes one of the
most extreme modes of transportation used by migrants to cross country
borders. The fact that this way of
traveling is physically and psychologically extremely difficult goes without
saying. The body is not an obstacle. Yet
another highly interesting topic could
be built on this platform, however – the
question of the nature of an object‘s
transcendence. Everyone knows well
that hallucination does not mimic the
present, but that the present in hallucinatory. The body is not an obstacle.
How long can catastrophe exist without
new stimuli? What happens if nobody
comes up with anything surprising
anymore?
Concept: Aleš Čermák
Performers: Jindřiška Křivánková (CZ),
Jakub Gottwald (CZ), Abdirezak Yusuf
(SO)

EPISODE 2

Imagine that you are a young black man
or a young girl, who decides to cover
her hair just because she knows it is
forbidden and she wants to provoke a
response from others. Right off the bat,
the chances that you will be stopped-and-searched by our democratic police
(and in most cases also taken to the
police station) will be ten times higher
than if you looked like…
A little while ago a warning of sorts
was issued; a warning aimed at drivers:
„An increasing number of immigrants
is attempting to cross the borders.“
Those who are successful in trying
to (illegally) cross the border are able
to dash on the highway, unhindered,
hidden somewhere in the entrails of a
car, yearning to lead a better life.
WHAT THINGS CAN THE BODY DO IN
SLEEP? HOW MUCH STRENGTH IS
IN IT, AND WHAT ENDURANCE DOES
IT HAVE?
THE CATEGORY OF LIFE – THAT IS
THE ATTITUDES OF THE BODY, ITS
SITUATION.
Illegal immigrants will not only not
avoid your car, they will hide in it. They
will hide somewhere in its free space,
in the little creases around the engine,
in the compartments in your dashboard,
anywhere and everywhere possible. Sometimes they are hidden in – sewn up
in, sewn into or dressed as – car seats.
Call it whatever you want.
Dressed as seats – passengers disguised as seats – they try to cross the
border only because they want to find
something they cannot have elsewhere. They get it but the price they pay
for it is high. They become unpopular
which, however, can be an incredible
advantage to them. In conditions of
an unstoppable decline they represent
the avant-garde of their nations – they
are perhaps the only representatives of
people.
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THE MURMURING, HUMMING, FOG
AND DANCE OF PARTICLES OF
DUST. A STATE SIMILAR TO SLEEP
OR DROWSING. FAINTING – STUPEFACTION.
From the starting point onwards.
Point by point. First it is necessary to
choose a suitable car. Not every car
has the ideal proportions and not all of
them can comfortably fit a body. It is
important to pick the right car because
the journey tends to be extremely long
and exhausting, and one often has to
wait inside for a long time in conditions
which are far from ideal. Far from ideal
for a human being. Those who have
more money travel for instance hidden
in mock undercarriages. This method of
transportation is rather expensive but it
is not that bad.
Ideally the car will have a spacious
trunk, a large dashboard, and big upholstered seats. Prior to setting off you
need to befriend a good car mechanic
and convince him to modify the car,
ideally so that it can fit twice as many
passengers than usual. With a bit of
imagination and creativity eight people
can pass the custom control in one car
without anyone noticing anything suspicious, the seats fitting in nicely with the
interior of the car. So there is no reason
to be afraid of anything.
I PERCEIVE THE SOUND OF THE
SEA OR A LARGE GATHERING OF
PEOPLE, BUT NOT THE WHISPER
OF EACH WAVE OR EACH PERSON,
FROM WHICH THEY ARE NEVERTHELESS COMPOSED.
DURING THE FOLLOWING HOUR,
AS THE GENTLE MORNING BREEZE
GREW STRONGER, A CLOUD OF
DUST WELLED UP. SOMETIME,
WHEN THE WIND ABATED, THE
THRONG OF PEOPLE FADED IN
THE FOG. TENSION, RATTLING,
SHOUTING GREW. EVERYTHING
WAS MORE PRONOUNCED. THE
LOUD CALLS ESCALATED, CALLS
OF FRANTIC MEN GUESSING IN
FOREIGN LANGUAGES WHAT HAD
HAPPENED BEHIND THE VEIL OF
FOG.
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Open the hood of the car. There is a
layer of protective plastic around the
engine, the battery, the ventilators and
the damper, whose objective it is to
separate the individual components. If
you remove the foam which functions
as a space filler as well as isolation
absorbing heat, dust and noise from the
car engine, you will get a much bigger
– therefore much more comfortable
– space connecting the engine with
the interior of the car. This is how you
can get directly into the car. The barrier
keeps heat, dust and smells away from
the driver. It is an empty, unused space
which is not primarily used for transportation of people.
Anytime the police see a vehicle
suspected of carrying hidden passengers, they stop it. (choreography) They
order the driver to kill the engine and
get out of the car. Then they place
two EKG sensors connected to their
computer on the hood of the car. If
the reaction of the device is negative
the car may continue on its journey.
If it is positive, though, it means that
somebody is hiding inside of the car.
In that case it is vital that the process
of searching for that person is made as
quick as possible because a lot of the
times it is already too late.
A SOLITARY WAVE, A WAVE OUTSIDE THE OCEAN.
Turn your head so that it lies against the
outer edge of the engine case. Press
both your hands on your chest so that
you do not take so much space. Make
sure that you can breathe, though. It
is important for you to realise that the
conditions during the journey will vary
in connection with outside influences and the engine becoming hotter,
burning off toxic fumes. This cannot be
avoided. It is what it is. The road to a
new life is thorny, mazy, and difficult.

EPISODE 2

I CLOSED MY EYES. SUDDENLY
THERE WAS COLD.
THERE WAS A MAN THERE.
IT WAS DARK.
The same question arose again: why
not get by without bodies, if their desires are to be thwarted?
Such are the conditions. It is not an
ideal means of transportation. Try to
keep your torso straight, turn your body
90 degrees on your side, and move
your knees close to your elbows so
that they touch. You need to stay in this
position not only for your safety (the
engine will get extremely hot during
the long journey), but mainly for your
own comfort.
Remaining in this position as the
intense temperature is becoming higher
and higher may be extremely painful.
There are only so many people who will
find the courage to travel this way, only
so many people who will manage, and
only so many people who will survive.
Let me remind you that it is extremely
important that you adhere to all of
these instructions to the letter. So –
Try to position your head so that you
have enough space to breathe from.
Breathe slowly (into the microphone)
and try not to panic. Do not breathe too
deeply, try to save some air. You will
need it. It will come in handy. If your
pulse becomes slower it is all for the
better because it will reduce the risk of
the toxic gases killing you.
With the help of another person take
off the dashboard. Do not expect it to
be easy. Remove the radio, if it is part
of the equipment, and also the ventilators and the speed indicator. Keep only
the lights – for safety purposes. Finally,
glue the dashboard back in its place
using an extra strong glue. The person
hidden behind the dashboard will be
covered and protected in this way.
The recommended height for a person
travelling in this manner is 4 foot 11 to
5 foot 2. The taller the person the less
comfortable their journey.
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THEY GAVE US NO MAPS. NOTHING.
THEY ONLY SAID “HEAD STRAIGHT
IN THIS DIRECTION.”
NO ONE COULD RETURN.
I COULDN‘T BREATHE.
THE FEELING OF NAUSEA ESCALATED.
Lay your head in the space of the
glove compartment, keeping your legs
slightly bent.
Slow and focused breathing may for
some time help to keep away potential
cramps, which are brought on by the
lack of oxygen and limited movement.
After crossing the border the driver can
open the glove compartment, providing
you with ventilation and an access to
some fresh air.
They do not have names. It is almost
as if they never existed.
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MOVEMENT INSTEAD
OF STAGNATION – MOVEMENT
OF A VECTOR

Climate change, war conflict, natural
disasters, and the global model of economy, which gives priority to mobility
rather than stagnation, have all caused
nearly a billion people to move – to become migrants. Recent events showed
that political obstacles and borders still
constitute prominent features in our
global landscape. These obstacles are
intentionally constructed to make migration a dangerous venture for some
and a relatively easy one for others.
Movement is always spread out into
particular social formation or types of
circulation. This text is neither a metaphor, nor is it an evaluation of movement. And it does not even represent
ontology of movement in the most
general sense. Rather it is a kinetic and
philosophical history of the topic of our
age – the migrant.
Our society is constantly on the
move. Society is not static. It is full of
dynamic processes. There is no stagnation. If we want to truly understand
immigrants, whose one social characteristic is movement, we should try to
better understand society as such.

EPISODE 3

Migrants have historically been
perceived with regard to their status as
persons without any particular nationality. That does not mean, however, that
migrants have no nationality whatsoever. History has a tendency to be
either inclusive or wrong. Oftentimes
the most deracinated migrants have
managed to found the most interesting
public non-profit organizations. Migrants move on their own volition and
their movement is completely different
from the movement of their expatriation. The history of migrants has become
ahistorical.
The figure of a migrant may help
us analyze the contemporary wave of
migration. The history of migration is
non-linear. It coexists and overlaps, and
the accumulation of private capital nowadays in fact creates ever new waves
of migration.
Migration is a part of this inheritance.
Migrating farmers are shut off from industrial agriculture. Indigenous nations
are driven out of their lands by war.
Island nations are forced to leave their
homeland due to climate change.
The figure of a migrant reveals one
new fact, which is that social expansion
has always been founded on some form
of banishment and that banishment
if always multiplied. The fact that the
21st century will become the century
of migration is more than obvious now.
Not only because of the record number
of migrants but also because we see
a resurgence of all previous forms of
expatriation as well as resistance towards migration. These forms have also
become more active than ever before.
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Today’s migration is of a hybrid nature. It is not a secondary phenomenon
but a primary one. On the one hand,
migration is an inherent part of the
movement of society. It is one of the
conditions of reproduction and in that
sense it serves a very basic function.
On the other hand, we should realize
that migration is also a mixture of
territorial, political, legal, and economic
types of expatriation. Migrants are a
blend of various subjective tendencies,
and migration as such makes it obvious
to us that even in today’s conditions
there are alternatives.
The movement of today allows us to
shine some light on what was previously kept in the dark. The figure of a
migrant has always been the true driving force of history. It is only now that
we get to the point when it is possible
for us to recognize that the migrating
person is actually the key political figure
of today.
This text was developed as an
episode of the “Adumbration of the
Oncoming Failure” project.
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STATEMENT

19/11/2015 In the evening I set off
to the northern part of Africa. The
objective of this travel was to document the border between Morocco
and Spain. This documentation was
obtained via Nikon Digital DD5100
Reflex Camera and iPhone 6.64 GB.
In case of losing the documentation,
it was all backed up on an external
drive. The external drive being a place
of subjective pragmatism. Each movement is a movement of the mind.
Upon reflection, I decided to work
with the documentation obtained on
the iPhone 6.64 GB, and that was for
one simple reason.
Integral architectural elements
of a system which can be viewed
as a hybrid composed of computer
technologies and social, human, and
particular forces (energy sources,
buildings, cities, gestures, empathy,
and animosity). The system is
composed of complex relationships
between infrastructure, people, and
machines, but it is also physically
very present...

EPISODE 4

The user may be an individual or a
collective of people; it may also be a
human being, a sensor, a robot, or an
algorithm. In complex hybrid system
it is difficult to ascertain whether a
person is standing behind them or
not. The user is a heterogeneous and
fluid entity which is hard to regulate, meaning that we will have to
fundamentally reformulate the basic
terminology on which our politics is
built.
People and goods, data and money
– everything is moving. Anytime we
wish to monitor the limits of hegemony, we have to search for gaps.
The world order is not connected to
the internal relationship with one’s
own body; quite on the contrary: it
abstracts the feelings projected into
the body.
Borders are built where there is a
need to deal with and organize social
space and the political management
of public affairs. The establishment
of new virtual borders in the north of
Africa. Undermining the masculine
idea of Robinson Crusoe. Migrants
can never reach the border on their
own accord. The decision is made
in households, familial structures,
and within social networks. Thinking in the migration mode helps to
emphasize mutual dependence of
observation and action. It opens up
space for gaps and ambiguity. The
most common manifestations of borders should not be looked for alongside geographical borders but rather
in digital records. Where borders lie
– the border itself is dead...
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ADUMBRATION OF THE
ONCOMING FAILURE

[DIGITAL-DEPORTABILITY] > [GEOPOLITICAL-SIMULACRUM] > [TRANSCENDENTAL-MIGRATION] >>>
DEPENDS MOVEMENTS – LOOPING
OF OBSERVATION ON INFLUENCE –
GAMES

Digital technologies offer us possibilities to capture movement, to store,
manipulate with, separate – to separate
the movement from the body and to
transform it into information. Moving
with no body. What really happens
when movement is resaved as a
numerical code? What is movement in
and of itself? Ontological consequences
of the conjunction of movement and
technology.
What moves as a body – comes back as
a movement of the mind.
Dematerialization of the physical presence. Collection of potential chains.
How to imagine movement in the
absence of a moving body? The need
to reconsider the majority of physical
and cultural assumptions makes our
society quite abstract. Moving with
no body is speculative. Thinking needs
to be said. The mind is not the body.
In spite of that, one can exist without
the other. Not everything is reducible
to a body. Movement as the object of
transcendental sensitivity. Movement
as the subject of imagination – a form
of transcendental exercise.

EPISODE 5

Concept: Aleš Čermák, Kryštof Pešek
Performers: Jindřiška Křivánková, Jakub
Gottwald
Trailer: https://www.youtube.com/
watch?v=NGb92bfTzxs&t=3s
More Info: http://predobraz.blogspot.
it/p/episode-5.html
00:23
Maneuvering in all directions. You
understood well. Any movement, any
symptoms. Heads up. Movement all
around. Abstaining from all movement
during the update. Thank you.
00:24
Two vehicles move southward.
00:25
I am trying to ascertain the distance
between the two of them.
00:30
I apologize for being late. It seems like
they want us to move.
00:31
No movement. In this moment, we will
try to endure for as long as we can. It
looks like we’ll have to be leaving soon.
00:32
To walk. To connect with somebody.
Anybody.
00:33
Thinking about the situation. Tactically
maneuvering. The object is moving in
our territory.
00:35
A person in the southern region. They
are walking out of a house. One vehicle
is on the western bank of a river. Twelve
people spaced out along the river bank.
00:38
Two different vehicles appear. Eyes
ready. The lights of the vehicle are
flashing. What is the distance between
the objects?
00:42
They should be somewhere below us.
We are a part of this meeting but we
cannot move.
00:43
Under the clear sky. Check the people
outside. These guys might be getting a
bit too close.
00:45
We’ll see. I can’t tell exactly who sat
where. Stay on that truck, if nothing
else. I will try to get a little closer.
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00:48
Is that better? There are ten people on
the western side who will most likely
break away from one another. Now
they are on the floor. Some of them are
squatting. All of them are more or less
motionless.
00:52
Traffic. Maneuvering. Descending into
the area and getting involved, but that
is not allowed. The conversation is
breaking up. People or persons. Nouns
stimulate thoughts perhaps a bit too
much. They are frozen in time.
00:53
Everybody will be on the move in
fifteen years. All of those who had
before left the building are now moving
as well. This has probably been the
clearest image yet.
Do me a favor and take a look at the
other two guys. Is there anything interesting about them?
00:54
Everyone below is cuddled up. They
have something cold on their chests.
Others are trying to get to a bridge, and
we would like it if you got them into
that screen.
00:56
Another movement on the western
side. Judging the measurability – that
is, if we find out that they started to do
something. Watch them.
01:24
Weather permitting.
01:25
So sweet. OK. We’re ready. All set.
01:26
That time we were rolling in the dark
with no headlights on, wasn’t that a
little shady?
01:27
I’ve just received such order into my
headphones. The weather is bad. There
are mountains standing in our way. Not
us.
01:28
Yep. We’ve lost connection.
01:29
Take a look at what the area looks like.
Your partner is doing odd loops.
Yep.
... every time we’re getting back into
the current position.
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01:31
I’m preparing to chill the whole situation for ten seconds.
●
●●
●●●
●●●●
●●●●●
●●●●●●
●●●●●●●
●●●●●●●●
●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●
People are like a thought anchor. They
cannot be separated from cities, buildings, parks, and offices they have built.
They are being segmented from all
sides and into all directions. Segmented
in a linear fashion, in a straight line - in
straight lines where each segment
represents an episode or a process. It
is only in case of a sudden interruption
that a light shock sets in. The result may
be an image of something that’s never
even existed.
Nowadays, human traffickers are considered one of the most successful world
travel agencies. Albeit illegal ones. The
image may show something unexpected. And the propensity to being
manipulated takes into account their
meaning. Images in the nomadic mode
are organized without any direct connection to their origins. A never-ending
collection with no direct references to
the original sources.
●
A holographic protest. Data resembling
shadows. A process which begins on
the level of consciousness. A manipulatable kidnapping. A shift of energy.
Corporeal modes and morphology of
the body. The compounding of the
information atom – check-in – in one
particular place and time. Hyperlocalities. The result is homogenous clusters
of solid subjects that erase the peculiarities of noteworthy places and neglect
diversity.
The event itself is of greater importance
than the actual spot where the event
took place. Hyperlocalities displaying
deterritorialization.
●

EPISODE 5

I open up my eyes and I stare at the
ceiling for at least a couple of seconds.
I can feel my legs now. The synthetic
material underneath my body has
soaked up all my sweat. Drops of my
condensed breath are captured on the
edges of threads, softly shivering. The
battery is almost full. Whoever can
predict when exactly that first raindrop
will fall? Whoever knows the present
well enough to be able to foresee the
future? A feeder cable forcefully pulled
out? An ecstatic dance? A rhythm?
●
Mist is a privileged vector of revolt.
Mist makes revolt possible.
●
When it comes to its design, a microcontroller is unrecognizable from the
blueprints of a totalitarian city. The
Quad-Core A10 processor forms the
core of the iPhone 6, which is embedded in my glasses. Deep inside of
this gadget there is fusion – a safety
enclave. The untouchability of an area
is founded upon the best TrustZone®
technology, and it is completely separated from all other systems. In the
core of the TrustZone® approach lies
the concept of safe and unsafe worlds
separated from hardware and unsecured software. The concept of ordinary
(trustworthy) as well as unsecured
(untrustworthy) worlds. The transfer of
the physical world into a digital signal.
The physical world in which the meat is
moving.
●
The secret enclaves are purposely allocated in the streets and on the boulevards. These zones are then optimized.
But somewhere in the middle dwells
Azanthoth.(1) The Ultimate Chaos. The
Creator of the Universe. The Divine Idiot
misusing random numbers.
●
Enter a random number into the
middle of a decentralized network and
everything else will succumb to it. The
individual is chopped up, sold, dissipated for their redundancy, and finally
repackaged. And the ship sails on,
bottom up.
●
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Because I can see myself through
various object lenses, I have discovered more about who I am. I am not
a deaf child living in isolation. I want
to communicate and connect with
other people. An improvised game
acted out without an audience. Tools
working with the changing architecture
of physical spaces. Each player has a
chance to become the main protagonist
of the story. Real life laboratory of mind
experiments. World without language,
quadrisexual world, or conversely
an asexual world in which bisexual
promiscuity is the norm. Profoundly
analogous, interacting both physically
and verbally with other human organs.
Deep desire and need to attain human
society. And that is just the beginning.
The more interactions like this there
are, the more we will be able to steer
the uncertain ship through the present
waters not ending in a dystopia.

(1) Azanthoth, the Ultimate Chaos, is
the most powerful force in the Cthulhu
Mythos. Demiurg created the Universe
only to devour it again at the end of the
first cycle. Originally a formless and
chaotic mass known to take on other
forms when invoked, Azanthoth sits
on his black throne in the courtyard of
the Ultimate Chaos (some say this is
in the center of the Universe or even
in the caves in the center of the Earth),
thoughtlessly bubbling and blaspheming among dancers, the Outer Gods,
whom he rules. Azanthoth is a part of
the H. P. Lovecraft canon.

(c) Aleš Čermák, 2017
predobraz.blogspot.cz
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