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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 sku-
tečnosti 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 trans-
cendentální 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 smě-

rem na jih.

00:25

Snažím se určit vzdálenost 

mezi nimi. 

00:30

Omlouvám se za zpoždění. 

Vypadá to, že chtějí, aby-

chom 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. Tak-

ticky manévrovat. Objekt 

se pohybuje v našem teri-

toriu. 

00:35 

Člověk v jižní oblasti. 

Vychází z domu. Jedno vo-
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zidlo je na západním břehu 

řeky. Dvanáct osob rozmís-

těných podél břehu řeky. 

00:38

Objeví se další dvě vo-

zidla. Oči jsou v poho-

tovosti. 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. Zkontro-

lujte 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 západ-

ní straně je deset osob, 

které se z největší prav-

děpodobností od sebe brzy 

odpojí. Nyní leží na zemi. 

Někteří jsou v podřepu. 

Všichni jsou vesměs ne-

hybní.

00:52

Provoz. Manévrování. Se-

stoupit dolů do oblasti a 

přímo se zapojit, ale to 

pravidla nedovolují. Kon-

verzace se rozpadá. Lidé, 

anebo osoby. Podstatná 

jména možná až moc stimu-

lují myšlení. Jsou zamrzlé 

v čase.

00:53

Do patnácti let se budou 

všichni pohybovat. Všichni 

ti, co předtím opustili 

budovu, se nyní dali také 

do pohybu. Tohle byl zatím 

asi nečistější obraz. 

Udělej mi laskavost, po-

dívej 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 měřitel-

nosti – pokud se tedy při-

jde na to, že začali něco 

dělat. Sledujte je. 

01:24

Vzhledem k počasí. 

01:25

Tak sladký. OK. Jsme při-

praveni. Připraveno.

01:26

Když jste se váleli ve tmě 

bez rozsvícených reflek-

torů, nebylo to trochu 

pochybný? 

01:27 

Do sluchátek jsem dostal 

právě takový povel. Poča-

sí je špatné. V cestě nám 

stojí hory. Ne my. 

01:28

Jo. Došlo by ke ztrátě 

spojení. 

01:29

Podívejte se, jak ta ob-

last vypadá. Váš druh dělá 

podivné smyčky. 

Jo. 

… to vždycky, když se 

znovu vracíme do současné 

polohy. 

01:31

Chystám se celou situa-

ci zmrazit po dobu deseti 

sekund. 

●
●●
●●●
●●●●
●●●●●
●●●●●●
●●●●●●●
●●●●●●●●
●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●
Lidé jsou něco jako kot-

va v přemýšlení. Nelze je 

oddělit od měst, budov, 

parků, kanceláří, které 

si budují. Jsou segmenta-

rizováni odevšud a všemi 

směry. Segmentarizováni 

lineárně, na přímce – na 

přímkách, kde každý seg-

ment představuje epizodu 

nebo proces. 

Mírný šok se objeví až při 

náhlém přerušení spojení. 

Výsledkem může být obraz 

něčeho, co nikdy neexis-

tovalo. 

Obchodníci s lidmi jsou v 

současné době považování 

za jednu z neúspěšnějších 

světových cestovních kan-

celáří. Byť nelegálních. 

Obraz může ukázat něco ne-

očekávaného. A manipulova-

telnost zohledňuje jejich 

význam. Obrazy v kočovném 

režimu jsou organizovány 

bez přímého napojení na 

jejich původ. Nikdy nekon-

čící sbírka, bez přímých 

odkazů na původní zdroje. 

●
Holografický protest. Údaje 

podobné stínům. Proces, 

který začíná na úrovni 

vědomí. Manipulovatelný 

únos. Posun energie. Tě-

lesné režimy a morfologie 

těla. Sdružování infor-

mačního 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 zane-

dbávají různorodost. 

Samotná událost tak má 

větší význam než skuteč-

né místo, kde se událost 

konala. 

Hyperlokality jako projevy 

deteritorializace. 

●
Otevřu oči a dívám se ale-

spoň několik sekundu ne-

hnutě do stropu. Moje nohy 

přicházejí k sobě. Pot se 

vstřebal do syntetické-

ho 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 zna-

losti současnosti předpo-

vědět 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 zaříze-

ní je fúze – bezpečnostní 

enkláva. Nedotknutelnost 

území je postavena na 

nejlepší TrustZone® tech-

nologii, zcela oddělena od 

všech ostatních systémů. 

Jádrem přístupu TrustZone® 

je koncept bezpečných a 

nezabezpečených světů, jež 

jsou odděleny od hardwaru 

a nezabezpečeného soft-

waru. Koncept bezpečných 

(důvěryhodných) i nezabez-

pečených (nedůvěryhodných) 

světů. Převedení fyzického 

světa na digitální signál. 

Fyzického světa, kde se 

pohybuje ono maso. 

●
V ulicích a na bulvárech 

jsou tajné enklávy účelo-

vě rozvrženy. Tyto zóny 

jsou poté optimalizovány. 

Ale někde ve středu síd-

lí 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 dozvě-

děla víc o tom, kdo jsem. 

Nejsem hluché dítě žijící 

v izolaci, chci komuniko-

vat a spojit se s dalšími 

lidmi. Improvizovaná hra 

vykonávaná mimo publi-

kum. Nástroje pracující se 

změnou architektury fyzic-

kého prostoru. Každý hráč 

má šanci stát se hlavním 

hrdinou příběhu. Real 

life laboratoř myšlen-

kových experimentů. Svět 

bez jazyka, čtyřpohlavní 

svět, nebo naopak svět bez 

pohlaví, kde je bisexuální 

promiskuita normou. Hlubo-

ce 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 ta-

kových interakcí, tím lépe 

budeme schopni kormidlo-

vat 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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