7.

Zvuk a objekt, objekt a akce

7.1. Amplifikované objekty
V experimentální hudbě se nezřídka objevují hráči na „amplifikované objekty“, což mohou být
jak běžně dostupné objekty, tak složitá a pouze za účelem provozování hudby zhotovená
komplexní zvuková prostředí. V práci se zvukovými objekty se propojuje výtvarné umění,
hudba i performance a lze ji také nahlížet jako svého druhu animaci, a tak ji vnímat nejen z
hlediska zvukového, ale také jako specifický druh objektového divadla. Mnoho takových
příkladů najdeme v hudebním žánru noise, ve kterém se mnozí hudebníci v radikálním gestu
zbavují tradičních hudebních nástrojů jako symbolů mainstreamové produkce a svou hudbu
vytváří prakticky na cokoliv, co jim přijde pod ruku, příkladem za všechny budiž Justice
Yeldham, noiser, jehož jediným nástrojem je amplifikovaný střep tabulového skla.
Kreativním géniem svého druhu je americký hudebník, performer a výrobce hudebních
zařízení Crank Sturgeon. Jeho vystoupení, která lze jen velmi zjednodušeně popsat jako
„noisová“, v sobě mísí punkovou neučesanost, noisovou radikalitu a také pro žánr neobvyklou
zábavnost. Crank Sturgeon předvádí amplifikaci čehokoliv v přímém přenosu, jeho parádním
kouskem je například omotávání objektů a lidí v místnosti nazvučenou lepicí páskou. Přestože
stále nepochybně patří k noisové subkultuře, jeho vystoupení, při kterých využívá i kostýmy,
lze také nahlížet jako radikální formu objektového divadla. Jiným tvůrcem, amplifikujícím
drobné objekty, je český hudebník, výtvarník a filmař žijící v Dánsku Martin Klapper.
Klapperův instrumentář tvoří převážně hračky a drobné objekty vydávající zvuk, například
pružiny z hodin a další drobnosti. Klapperovým primárním snímacím zařízením je volně na
stole umístěný elektromagnetický snímač. Jeho využívání pro zesílení různých pružin,
závitových tyčí a podobně doplňuje hrou na hračky a jiné samostatně zvučící objekty. Klapper
za několik dekád, během nichž rozvíjel svou techniku a odehrál stovky koncertů, vypracoval
svou hru na objekty až k absolutní virtuozitě, která však není ani za mák akademická. Poněkud
z jiného soudku je hudba americké skladatelky a improvizátorky Jude Dunaway, jejímž
úhlavním instrumentem jsou nafukovací balónky. Dunaway dokazuje, že i tak zdánlivě
marginální objekt jako nafukovací balónek se může za určitých okolností stát plnohodnotným
nástrojem, jenž se prosadí v soudobé vážné hudbě (skladby pro balón a smyčcový kvartet na
albu Mother of Balloon Music) nebo v noise-rockové kapele (trio Shar, album Pop Music).
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Nevšední způsob amplifikace objektů využívá japonská umělkyně Rie Nakajima, jež vytvořila
unikátní metodu využívání nalezených předmětů a jejich přeměnu na kinetické zvukové
instalace. Pomocí malých elektromotorků uvádí nalezené objekty do pohybu v součinnosti s
různými typy improvizovaných rezonátorů. Miniaturní větráčky, bzučící motorky či kapání
vody do plastových kelímků vytváří jemný sonický svět, ve kterém se Nakajima pohybuje a
drobně modifikuje a proměňuje zvukový svět instalace. Podobným způsobem, ale velmi
osobitě a s dřevní zaujatostí pracuje jesenický solitér Petr Válek. Od přímočarého noise,
vydávaného na obligátní kolekci elektronických nástrojů a kytarových krabiček, se postupně
dostal k vytváření kinetických objektů z hrubě opracovaných kusů dřeva a odpadků. Jako
rezonátorů používá kovové talíře nazvučené pomocí piezo snímačů, do nichž vkládá drobné
objekty jako kamení či ložiskové kuličky, ve kterých se točí na osičkách motorků upevněné
objekty z odpadu, nápojové plechovky, PET lahve nebo kusy drátu. Válkovy zvukové světy jsou
zároveň surové i nesmírně vtipné. Jeho práce je pečlivě dokumentována na jeho YouTube
kanálu. Válek i Nakajima jsou primárně hudebníci, ale svým citem pro práci s objekty se
dostávají na půdu performance a jejich vystoupení mohou být nahlížena jako specifický druh
objektového divadla, jež rezignuje na narativní složku.

139. Justice Yeldham hraje na sklo. Foto: Gregory Perez.
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140. Jude Dunaway při hře na nafukovací balón ve Washington Street Art Center. Foto: Susanna Bolle.

141. Rie Nakajima během performance As Far As Your Tortoise Goes. Foto: Eric Mattson.

142. Crank Sturgeon. Foto: JMabel.
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7.2. Extended techniky hry na hudební nástroje
Amplifikovaným objektem se může stát i samotný hudební nástroj, pokud je používán za rámec
svého původního účelu. V tomto případě můžeme hovořit o tzv. extended neboli rozšířených
technikách hry. Extended techniky nejsou nic nového, některé se už v podstatě staly běžnou
součástí výbavy instrumentalistů i zpěváků. Snad nejběžnější z těchto technik je využití
přefukovaných tónů u dechových nástrojů, které rozezní výrazné alikvotní tóny. U některých
nástrojů (hranová píšťala, fujara, didjeridoo, ale i saxofon) se ovšem s přefukováním počítá, a
tak je v tomto případě těžko popisovat tuto techniku rozšířenou, jde tu prostě o způsob hry,
jenž je danému nástroji vlastní. Jednoduchým a jednoznačným případem tak bude například
hra na struny za kobylkou nebo rozeznívání samotného těla nástroje poklepem. Extended
techniky se uplatňují zejména ve free jazzu či ve volné improvizaci, ale setkat se s nimi můžeme
také v soudobé vážné hudbě; například v tvorbě Henryho Cowella, Johna Cage, George
Crumba, Julia Estrady, Jonathana Harveyho, Iannise Xenakise, Maggíí Payne a dalších.
Extended techniky jsou tedy zjednodušeně strategie využívající hudební nástroj jinak, než je
běžné – buď s využitím dalších objektů nebo zařízení (hra dvěma smyčci, kladení drobných
objektů do piana), nebo prostým objevováním dalších nevyužitých možností hudebního
nástroje (hra bez nátrubku, hra za kobylkou, hra na povolené struny).
Pravděpodobně nejznámější nebo nejvíce spektakulární extended technikou je hra na
preparovaný klavír (prepared piano). Tato technika spočívá v umisťování různých objektů mezi
struny (šrouby, drátky, hřebíky) či volně na struny (plechovky, míčky, misky, zvonky).
Objevitelem preparovaného klavíru je John Cage, který v roce 1938 hledal způsob, jak své
skladby pro bicí nástroje zahrát jen s použitím klavíru. S pomocí šroubků, matiček a hřebíků
proměnil klavír v malý orchestr bicích nástrojů pro jednoho hráče.
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143. Preparovaný klavír Johna Cage. Foto: ClassyTusciuk.

144. Preparace pomocí dřevěných kolíčků. Foto: Svenn Sivertssen.

193

Jedním z moderních interpretů na preparovaný klavír je německý klavírista Volker
Bertelmann, vystupující pod jménem Hauschka. Bertelmann používá pro preparaci široké
spektrum předmětů – dětské hračky, pingpongové míčky, neodymiové magnety, dřívka nebo
třeba „elektrický smyčec“ Ebow. Způsoby preparace mění během samotné hry a využívá část
piana běžným způsobem a část jako perkusivní nástroj. Bertelmannův případ ukazuje, že
preparované nástroje nemusí být jen doménou experimentální scény. Jeho hudba je někdy
vyloženě líbivá a je také autorem mnohých filmových soundtracků.

145. Jednoduchá preparace pomocí vidliček. Foto: Susanna Bolle.

Různé „preparace“ se ale používají i u dalších nástrojů; častým preparovaným nástrojem je
kytara, zejména ta elektrická. Elektromagnetické snímače nabízejí další možnosti rozšiřující
paletu zvuků preparovaného nástroje. Průkopníkem preparované kytary byl v 60. letech Keith
Rowe, který se inspiroval prací Johna Cage s klavírem. Keith Rowe přišel s konceptem „table
top guitar“, což znamená, že položil elektrickou kytaru na stůl, aby měl lepší přístup k
snímačům a mechanice. Kytaru rozezníval množstvím neobvyklých předmětů: železnými
tyčinkami, miniaturními větráky nebo elektromotorky. Mezi struny zastrkával plíšky, jídelní
hůlky a další předměty, nebo na ně připínal krokosvorky. Samozřejmostí je používání různých
efektů. Dalším průkopníkem preparované kytary je Fred Frith. Na svou kytaru přidal další
snímač, aby amplifikoval zvuky za nultým pražcem. Hmatník kytary někdy dělil kapodastrem
v půli, a každou polovinu kytary tak využíval jiným způsobem. Kytaristů, již užívají různé
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způsoby preparace a extended techniky, je mnoho, namátkou Glenn Branca, Jacques Palinckx,
Michal Chorney, Derek Bailey a mnozí další.
Extended techniky lze však aplikovat i na další nástroje, například libanonský hráč na trubku
Mazen Kerbaj se nespokojil s jejím tradičním zvukem a instaluje na ní různá hadicová
prodloužení a nástavce, trubku leckdy svírá svisle mezi koleny a na roztrub klade plechové
talířky a další objekty, které rozeznívá foukáním hadicí do trubky. Podobně se dá upravovat
saxofon – do nástroje lze vkládat různé rezonující objekty nebo instalovat ozvučné membrány
na roztrub, lze přizvučit samotnou mechaniku nástroje nebo při hře používat tzv. cirkulární
dech. Rozšířené techniky se také využívají u bicích nástrojů. Zde je rozšířená například hra
smyčcem na činely, oblíbené je kladení různých předmětů na bubínek (snare) a jeho využívání
jako rezonátoru; blány bubnů se také dají rozeznívat mechanickými či elektrickými strojky.
Nevšedním zjevem ve hře na preparovanou bicí soupravu je Sven-Åke Johansson, švédský
bubeník a hudební skladatel využívající v soupravě místo činelů polystyrenové bloky a
extrémně utlumené bubny, hledající tak originální hlas na opačné straně hlasitostního spektra,
než je obvyklé.

146. Keith Rowe a jeho table top guitar. Foto: Susanna Bolle.
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147. Fred Frith. Foto: Michaelz1.

7.3. Experimentální hudební nástroje
Od složitějších preparací nebo zásadních úprav stávajících hudebních nástrojů je už jen krok
ke konstrukci nástrojů nových, které plně odrážejí svobodného a originálního ducha
konstruktéra. Zaprvé se můžeme ujistit, že konstrukce nových hudebních nástrojů je legitimní
umělecká praktika, jež je dostupná každému, je nicméně dobré se ujistit, že nebudeme
vynalézat už vynalezené. I pro hudební nástroje existující pouze v jediném autorském
exempláři platí stejná pravidla jako pro všechny klasické hudební nástroje. SachsHornbostelova klasifikace hudebních nástrojů uvádí čtyři hlavní způsoby, jimiž se tvoří tón:
Idiofony – zvuk vzniká kmitáním samotného tělesa nástroje (zvony, gongy, rolničky…)
Membranofony – zvuk vzniká kmitáním membrány (bubny)
Chordofony – zvuk vzniká kmitáním struny (kytara, housle, klavír…)
Aerofony – zvuk vzniká kmitáním vzduchu (flétna, varhany, trubka…)
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K nim v poslední době ještě přibyly Elektrofony, u nichž zvuk vzniká elektronickou cestou.
Tyto kategorie se dále dělí na subkategorie jako třeba chordofony smýkací, drnkací a úderné a
podobně.
Při konstrukci nástrojů nových čerpají jejich konstruktéři ze zkušeností s nástroji klasickými.
Důvody pro nové konstrukce mohou být estetické, ale většinou jde o naplnění specifických
požadavků autora, který je většinou zároveň interpretem. Může jít o přístup regresivní, o jakési
hledání novodobého primitivismu, či progresivní, realizující se v rozvoji stávajících modelů
hudebních nástrojů, nebo o jakousi třetí cestu, ignorující zavedené postupy a tradice. SachsHornbostelově klasifikaci se ovšem zcela uniknout nedá.
Chceme-li mluvit o stavbě a vynalézání nových nástrojů, je nutné začít u Luigi Russola,
italského futuristy a autora manifestu Umění hluku z roku 1913.
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148+149. Luigi Russolo a jeho Intonarumori. Foto: Neznámý autor.

„Nemůže být vznesena námitka, že všechen hluk je hlasitý a nepříjemný. Je sotva nutné,
abychom vyjmenovali všechny nepatrné a jemné hluky, uchu příjemné. Abychom se
přesvědčili o jejich překvapující rozmanitosti, je nutné si jen připomenout rachot hromu, vytí
větru, burácení vodopádu, bublání potoka, šumění listí, vzdalující se dusot koňských kopyt,
drkotání vozu po hrbolatých kamenech a hluboce vážné oddechování města v noci, všechny
zvuky vydávané divokými i domácími zvířaty a všechny ty, které mohou vyjít z lidských úst
mimo mluvu a zpěv.“
RUSSOLO, Luigi. L’arte dei rumori. I manifesto del futurismo. Florencia, 1914.
Russolo své myšlenky, požadující emancipaci hluku, hodlal proměnit v činy a společně s
malířem Uggem Piatim, vytvořil soubor devatenácti hlukových nástrojů, nazvaných
Intonarumori. Jednalo se o nástroje akustické, nikoliv elektronické, všechny v podobě velkého
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dřevěného boxu s mosaznou troubou a různým ovládacím systémem, v závislosti na funkci a
zdroji zvuku konkrétního přístroje. Originály Russolových Intonarumori byly zničeny během
druhé světové války. Dnes existuje jen několik málo rekonstrukcí, zhotovených podle
dochovaných Russolových plánů. Jedna z nich, čítající tři kusy velmi kvalitně zhotovených
replik, se nachází také v České republice, v majetku skupiny Opening Performance Orchestra.

150. Yuri Landmann hraje na Intonarumori. Foto: Carsten Stabenow.

Další důležitou osobností, jež se ve své tvorbě nebyla ochotná omezovat dostupnými
hudebními nástroji ani klasickým hudebním systémem, byl americký skladatel Harry
Partch. Ten se zabýval mikrotonální hudbou a pro její správnou interpretaci vyvinul a zhotovil
celou sadu hudebních nástrojů. Partch používal tónovou škálu, která rozděluje oktávu na
čtyřicet tři mikrotónů, ale používal i další škály, rozdělující oktávu na 29, 37, 41 a 55 mikrotónů.
Harry Partch vyrobil mnoho neobvyklých hudebních nástrojů. První byla v roce 1930
„adaptovaná viola“, tedy viola s violoncellovým krkem. Následovaly „adaptované kytary“ a řada
laděných bicích nástrojů, například různé marimby (bass marimba, bamboo marimba,
diamond marimba, Mazda marimba), nástroj Cloud-Chamber Bowlsz rozříznutých skleněných
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láhví zavěšených na dřevěné konstrukci, mikrotonální harmonium Chromelodeon a mnoho
dalších. Partch vytvořil také jevištní realizaci díla Delusion of the Fury, ovlivněného japonským
divadlem Nó, premiérovanou v Los Angeles v roce 1969. V roce 2013 bylo toto dílo k vidění
také na Ruhrtriennale v režii Heinera Goebbelse.
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151. -153. Hudební nástroje Harryho Partche: Cloud-Chamber Bowls, Mazda Marimba a Surrogate Kithara. Foto:
HorsePunchKid.
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154. Harry Partch hraje na nástroj Gourd Tree. Foto: Neznámý autor.

Příkladem současného sofistikovaného konstruktéra nevídaných hudebních nástrojů je
například nizozemský hudebník a vynálezce Yuri Landmann, vyrábějící podivuhodné
mnohostrunné elektrické kytary a hybridy kytar a citer, vybavené mnoha snímači, částečně
snad po vzoru dvojí amplifikace jednoho nástroje, se níž přišel Fred Frith. Landmann sám
začínal jako hráč na preparovanou kytaru a později začal realizovat vlastní konstrukce, které
by byly vhodnější pro daný styl hry, a vzdalovaly by se tak původnímu účelu kytary. Dnes se
hodně věnuje také vzdělávání a popularizaci výroby originálních nástrojů. S Bartem Hopkinem
napsal knihu Nice Noise o preparování elektrické kytary a každý rok vede mnoho workshopů
po celém světě.
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155. Yuri Landmann a jeho hudební nástroje Moonlander a Moonswinger. Foto: Yuri Landmann.

156. Detail hlavice nástroje Moonlander. Foto: Yuri Landmann.
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Nelze nezmínit německou hudební skupinu Einstürzende Neubauten, vzešlou v roce 1980
z industriální scény, kterou v průběhu let přerostla. Právě užití neobvyklých nástrojů, většinou
vyráběných ze železného šrotu (trubky, barely, pružiny, součásti praček a dalších strojů,
turbíny, kompresory) ji nicméně stále s industriální scénou spojuje. Od svých začátků v 80.
letech, kdy skupina používala při svých divokých koncertech sbíječky, míchačky a jiné stroje,
které byly kompletně ve znamení destrukce, se po dvou dekádách metamorfovala v
sofistikovaný projekt, plný rafinovaných zvuků, práce s dynamikou i tichem a množstvím
kulturních odkazů. Einstürzende Neubauten jsou příkladem uměleckého kolektivu, jenž se v
průběhu let stal legendou, nicméně se nepřestal vyvíjet a dnes je velkou inspirací pro mnoho
hudebních skupin, ale i divadelníků a performerů.

157. FM Einheit z Einstürzende Neubauten. Foto: Fabrizio Marchetti.
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158. Einstürzende Neubauten při koncertě v Turíně v roce 2011. Foto: Pietro Izzo.

Pokud jde o výrobu autorských nástrojů, kvas momentálně panuje v kategorii elektrofonů.
Trend modulárních syntezátorů je stále živý a komunita uživatelů i výrobců modulů se
rozrůstá. Rovněž v Česku máme dva důležité výrobce modulů – brněnský kolektiv Bastl
Instruments a značku Ladik.
Bastl Instruments vycházeli na začátku z konstrukcí brněnského samorostlého konstruktéra
Stanislava Filipa, který si kromě podomácku vyráběných syntezátorů a různé drobné
elektroniky zhotovil i originální bezpražcovou elektrickou kytaru, zvanou „prkno“, na níž
hrával ve skupině Ještě jsme se nedohodli. Z dalších lokálních konstrukcí stojí za zmínku
nástroje-objekty sochaře Michala Cimaly, vystupujícího také v projektu Roxor. Futuristická
basa Berlinino ve výrazném designu ze žlutého polyetylénu ještě připomínala původní nástroj,
další Cimalovy realizace (Raketon, Kanzler, Salamander) už působí kompletně jako fiktivní
nástroje z budoucích světů.
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159. Bastl Instruments: Standuino. Foto: eSeL.at.

160. Stanislav Filip hraje na „prkno“ se skupinou Ještě jsme se nedohodli. Foto: Ben Skála, Benfoto.
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Výroba nových hudebních nástrojů je často doménou výtvarných umělců. Dalším důležitým
domácím tvůrcem je Martin Janíček, jenž celé své dílo zasvětil dialogu sochařství a designu
hudebních nástrojů. Janíčkovy práce jsou vlastně sochy, na které se dá hrát. Většinu jeho prací
tvoří kombinace strun a rezonátorů, které mohou někdy nabývat olbřímích rozměrů – jako
například objekt Container, jenž tvoří zhruba třímetrová nádrž na vodu s napnutými strunami.
Dalšími realizacemi jsou různé litofony, perkusní nástroje či záhadné objekt typu Sound Cloud,
který tvoří zmuchlaný plech a skleněné tyčinky, rozeznívající se třením. Janíček občas vyrábí
jakési parafráze na existující nástroje, někdy však jeho výrobky nevykazují žádnou souvislost s
existujícími koncepty, tak jako třeba Kamenný disk, objekt z žuly a ocele připomínající obří
mlýnek na obilí, který asi nejlépe vystihuje podstatu Janíčkových objektů, tedy zvukových soch,
při nichž váháme, zda je objekt víc sochou, nebo hudebním nástrojem.

161. Martin Janíček a jeho zvukový objekt Kamenný disk. Foto: Vlastní.
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162. Martin Janíček: Detail objektu Rezonátor. Foto: Vlastní.

Další hudebník a výtvarný umělec v jedné osobě je Jaroslav Kořán, který vytvořil celý systém
nástrojů nazvaný Orloj snivců. Je to sbírka nalezených kovových předmětů (trubek,
montážních klíčů, částí strojů, hrnců), nainstalovaných na polystyrenových podložkách,
rozeznívaná několika hráči pomocí paliček. Připomíná jakousi ghetto verzi balijského
orchestru bicích nástrojů gamelan.
Vždy budou existovat lidé, pro které budou zavedená pravidla příliš těsná, nebo kteří si budou
chtít na vlastní kůži vyzkoušet, co obnáší vymyslet a zkonstruovat vlastní hudební nástroj, ať
už je jim důvodem zvědavost, touha po specifickém zvuku, estetické nebo i politické
přesvědčení či prostá touha po dobrodružství. Míst, kde lze načerpat inspiraci, je dnes mnoho;
na internetu lze téměř nekonečně brouzdat po stránkách výrobců hudebních nástrojů
amatérských i profesionálních. Není nutné být originální za každou cenu, nicméně je pravda,
že konstruování originálních hudebních nástrojů se může stát integrální součástí výpravy
divadelní inscenace. Rovněž toto odvětví je velkým prostorem pro uměleckou realizaci tvůrců,
zejména v objektovém, loutkovém nebo vizuálním divadle. Hledačům inspirace lze doporučit
například stránku www.oddmusic.com, kde je k vidění mnoho realizací neobvyklých
hudebních nástrojů od různých autorů.
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8.

Historie záznamu zvuku a aplikovaná mediální archeologie

8.1. Mechanická média
Záznam zvuku prodělal dlouhou historii, čítající dnes víc než sto šedesát let od doby, kdy
francouzský tiskař a knihovník Édouard-Léon Scott de Martinville zachytil poprvé zvuk
prostřednictvím fonautografu, jehož médiem byl papír pokrytý vrstvou prášku, do něhož
kreslila obrazce jehla upevněná na konci papírového kornoutku, rozechvívaného zvukem.
Tento první zvukový záznam ovšem na své přehrání musel čekat dlouhých 151 let, do roku
2008, kdy byl de Martinville Fonoutograf naskenován a přehrán speciálním softwarem.

163. Edisonův voskový váleček. Foto: Norman Bruderhofer.

Jako první přístroj pro záznam a reprodukci hlasu se nicméně pokládá až fonograf Thomase
Alvy Edisona, vynalezený v roce 1877. Jako původní médium používal staniolovou fólii
omotanou kolem otáčejícího se válečku, do které vyrývala drážku jehla spojená s membránou
a trychtýřovitým korpusem, později Alexander Graham Bell vyměnil křehký staniol za
váleček z tvrdého vosku. Přístroj se dočkal značného rozšíření a popularity a později přešel z
ručního pohonu na elektrický. Edison se snažil konkurovat nastupujícímu gramofonu od 90.
let devatenáctého století až do 20. let století dvacátého, kdy výrobu fonografů ukončil.
Gramofon vynalezl Američan německého původu Emile Berliner v roce 1886, používal
stranový zápis (na rozdíl od Edisonova hloubkového), poháněn byl původně ručně
natahovaným hodinářským pérem. Ozvučné trouby gramofonu se vyráběly z mosazi, kartonu
i překližky. Přístroj neměl žádnou regulaci hlasitosti, bylo možné jen utlumit ozvučnici
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látkovým roubíkem. Až v roce 1925 se standardizovala rychlost gramofonů na 78 otáčkách za
minutu, což při sedmipalcovém disku znamenalo asi dvě minuty záznamu a na
dvanáctipalcovou desku se vešlo zhruba pět minut hudby na každou stranu.

164. Gramofon His Master’s Voice. Foto: Miloš Jurišić.

Elektrifikace gramofonu proběhla v polovině 20. let dvacátého století (první zesilovače se
objevily někdy v roce 1912). Rozměrné trouby nahradil reproduktor, zvýšila se hlasitost a
přidala se možnost její regulace. Také pohon talíře gramofonu se realizoval elektricky. Desky
se až do 30. let vyráběly z materiálu známého jako šelak, což byla ve skutečnosti směs plnidel
(bavlněná drť, prášková břidlice a voskové mazivo) spojená 25% šelakové pryskyřice, což je
výměšek červce lakového, používaný k lakování více než dvě stě let. Vinyl, který je materiálem
pro gramodesky dodnes, se objevil ve třicátých letech a definitivně se prosadil po druhé světové
válce. Koncepce LP (long play), jinak též dlouhohrající desky, což je vinylová deska, jak ji
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známe dnes, byla představena v roce 1948. Díky snížení počtu otáček na 331⁄3 rpm se kapacita
záznamu vyhoupla zhruba na 24 minut na jednu stranu. Další používanou rychlostí bylo 45
rpm (EP, Extended Play) a také 16 rpm – tato nízká rychlost se používala na záznamy
mluveného slova nebo na instruktážní materiály. Záznam na dvanáctipalcové desce o rychlosti
162⁄3rpm běžně dosahoval délky až 45 minut na jednu stranu. Vinylové desky byly hlavním
zvukovým médiem od 20. do 80. let minulého století, kdy nastal propad jejich popularity,
ovšem nyní jsme už delší dobu svědky jejich renesance, což dokládá, že některá média mohou
snadno vstát z mrtvých.

165. Gramofon Technics. Foto: 32bitmaschine.

„Je to vzácný jev, kdy zavedené médium zemře. Pokud média překonají svůj prenatální stav,
obvykle divoce expandují a poté se opět stahují zpět do nějaké ochranné niky, jelikož je atakují
pozdější a více rozvinutí konkurenti. Rádio nezničilo noviny, televize nezničila rádio ani film,
video a kabelová televize nezničily televizní vysílání; všichni se prostě jen motali kolem a
hledali dokonalejší využití.
Některá média však opravdu zahynou. Například Fenakistoskop. Telharmonium. Edisonův
voskový váleček. Stereopticon. Panorama.
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Elektrické světelné brýle z první poloviny 20. století. Virtuální realita Mortona Heiliga.
Telefon Hirmondo. Různé druhy laterny magiky. Pneumatické přenosové trubice, které kdysi
vedly podzemím v Chicagu. Bylo zařízení z Antikythéry také médiem?“10

8.2. Magnetická média
Téměř současně s mechanickými médii se vyvíjela jiná koncepce záznamu zvuku, založená na
elektromagnetismu. Zvukové kmity, převedené na elektrické, se ukládají prostřednictvím
magnetizace na pohybující se magnetické médium, tento záznam lze pak zpětně přehrát,
vyvolané elektrické kmity se převedou opět na zvuk.
S touto koncepcí přišel v roce 1989 dánský inženýr Valdemar Poulsen, jenž zkonstruoval
prvního předka magnetofonu, médiem však nebyl ještě magnetický pás, nýbrž zmagnetovaný
ocelový drát. Přístroj dostal název Telegraphon. Podobný přístroj se vyráběl i u nás až do roku
1955 v podniku ZVS Meopta Přerov pod označením Paratus, byl však známější pod lidovým
názvem „drátofon“. Byl vyráběn pro průmyslové potřeby a také pro příslušníky STB a byl
inspirován německým záznamovým zařízením z druhé světové války.

10

STERLING, Bruce. The Dead Media Project. A Modest Proposal and a Public Appeal, [online, cit.

3.3.2021]. Dostupné z: http://www.deadmedia.org/modest-proposal.html
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166. Drátěný „walkman“ Minifon a médium – drátěná cívka: Foto: Marcin Wicharyfrom San Francisco.

167. Přístroj Agaphone s cívkou drátu viditelnou nahoře. Foto: Tony Duell.
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Britský filmový technik Louis Blattner učinil v roce 1929 pokus se záznamem na plochý
ocelový pás s přístrojem pojmenovaným Blattnerphone. Tento přístroj byl zaprvé velký a
těžký (jedna cívka vážila kolem 10 kg), za druhé nebezpečný (při prasknutí pásu hrozilo vážné
zranění). Přesto se nějakou dobu používal v rozhlase pro záznam mluveného slova. S
magnetickou páskou, podobnou té, jakou známe my, přišel v roce 1926 německý inženýr Fritz
Pfleumer. Na proužek papíru nanesl vrstvičku oxidu železitého, později firma AEG nahradila
papír tenkým celuloidovým páskem. Tak se zrodil magnetofon.

168. Magnetický pásek. Foto: Wongpear.

169. Magnetofon Akai 4000Ds. Foto: Autor neznámý.
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Magnetická média se prosadila také pro ukládání dat, ať už jako široký bronzový pásek, na
který se zapisovala data počítače UNIVAC, kazeta DAT, nebo pevné disky dnešních počítačů.
V roce 1963 vznikla audiokazeta a v roce 1976 byla představena první videokazeta VHS. V roce
1979 představila firma Sony malý přenosný přehrávač kazet pod názvem Walkman. Kazety
dobyly svět.

170. Magnetofonové kazety. Foto: Autor neznámý.

Masové rozšíření audiokazet a kazetových rekordérů v 80. letech zrodilo doposud neznámý
pojem – kopírování. Magnetofony, na rozdíl od gramofonů, umožňovaly svým majitelům i
nahrávání záznamu, a to nejen prostřednictvím mikrofonu, ale i linkového vstupu, do kterého
se snadno dal připojit gramofon nebo rádio. S kompaktními a lehce přenosnými kazetovými
magnetofony bylo vše ještě snazší.
Možnost nahrávání přinesla nabídku nevídané svobody a seberealizace. Zrodil se fenomén
„mixtape“ čili vlastní kompilované kazety, odrážející specifický vkus svého autora a také jistou
formu univerzálně srozumitelného romantického vyznání, pokud se mixtape nahrával pro
druhou osobu.
Snadnost kopírování hudby z rozhlasového vysílání uvedla v paniku British Phonographic
Industry (BPI), společnost reprezentující zájmy hudebního průmyslu, a přiměla ji spustit
kampaň, která vstoupila do dějin pod názvem Home Taping Is Killing Music. Kampaň se stala
terčem mnohé kritiky a zesměšňování, a to i ze strany interpretů. Někteří z nich vydávali kazety
s jednou stranou bez záznamu, připravenou pro vlastní nahrávky posluchačů. V roce 1988
proběhl dokonce soud mezi vydavatelstvím CBS Songs a firmou Amstrad Consumer
215

Electronics kvůli jejich modelu kazetového magnetofonu s dvojí mechanikou, který umožňoval
snadné kopírování z kazety na kazetu; skončil ovšem neslavně pro CBS. I přes domácí
kopírování prožíval hudební průmysl stále zlaté časy, jak se o tom měl během příští dekády
přesvědčit.

171. Symbol kampaně namířené proti domácímu nahrávání na kazety. Foto: Leo Reynolds.

8.3. Optická média
Prvním pokusem o optický záznam zvuku (a v tomto případě i videa) byl Laserdisc z roku
1972. Plastový kotouč potažený z obou stran hliníkovou fólií měl průměr 30 cm – podobal se
tedy gramofonové desce. Na Laserdisc se vešlo 60–64 minut záznamu na každou stranu. Video
se na disk zapisovalo analogově, zvuk analogově nebo digitálně. Tento systém se může zdát
marginální, mnoho lidí o něm jistě nikdy ani neslyšelo, nicméně poslední film na médiu
Laserdisc byl vyroben ještě v roce 2000 a výroba přehrávačů byla ukončena až v roce 2009.
Českou republiku ale Laserdisc minul, byl rozšířen zejména v jihovýchodní Asii. Globálně
podlehl jinému systému pro záznam videa – videokazetám VHS (video home system),
představeným ve stejném roce jako samotný Laserdisc.
V roce 1982 však firmy Sony a Philips představily společně novou platformu, která dostal název
kompaktní disk (Compact Disc, CD). Jednalo se o plastový disk o průměru 12 cm s jednou
stranou pokrytou vrstvou hliníku. Data jsou na CD disku uložena v digitálním formátu v
podobě spirály o rozestupu 1,6 μm a snímána jsou laserem v mechanice přehrávače. Kapacita
disku byla určena na 74 minut, podle délky Beethovenovy Deváté symfonie, později se ale
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objevily i disky s kapacitou vyšší. Dnes je běžná kapacita 80 minut, ale existují i disky o délce
až 99 minut. Audio je na disku uloženo ve formátu stereo, 16 bitů/44,1 kHz. Formát audio CD
se označuje jako tzv. RedBook standard.
CD se lavinovitě rozšířilo a v 90. letech definitivně pokořilo své tehdejší konkurenty –
gramofonovou desku a kazetu. Od začátku nového tisíciletí se nová hudba vydávala prakticky
jen na kompaktních discích. Rozšíření osobních počítačů vybavených vypalovací mechanikou
přineslo opět na scénu starý problém s nelegálním kopírováním, tentokrát však poněkud
akcelerovaný. Jestliže u magnetického média ztrácí každá kopie na kvalitě a po několika
generacích kopírování se můžeme dopracovat až k neposlouchatelnému tvaru, v případě CD
disku se jedná o médium digitální a kopírování probíhá v modelu 1:1. Každá kopie je v podstatě
totožná s originálem, s jediným rozdílem chybějícího potisku a obalu. Začala zlatá éra
„pirátských CD“. Kromě „domácího“ kopírování se totiž objevil celý průmysl tzv. pirátských
CD, kopií vyráběných ve velkém i s obalem a mnohdy i s potiskem a prodávaných za zlomek
ceny původního nosiče. Norská sekce IFPI (International Federation of the Phonographic
Industry) recyklovala starou kampaň, tentokrát pod heslem Piracy Kills Music. Zejména
průmyslové pirátství bylo tehdy opravdovým problémem – v zemích jako Brazílie, Mexiko,
Indie, Rusko nebo Ukrajina pirátské kopie výrazně převažovaly nad originálními nosiči a údaj
z roku 2005 uvádí podíl pirátských kopií na globálním trhu CD až 34 %. Represe však často
dopadaly především na koncové uživatele, například ve formě poplatků za prázdné médium.
Kopírování CD však brzy upadlo v zapomenutí s rozmachem komprimovaného digitálního
audia a příchodem cloudových úložišť a peer-to-peer sítí. Stahování hudby z internetu
definitivně nahradilo kopírování jakýchkoliv fyzických médií. Stahování mají nyní šanci omezit
a v budoucnu i ukončit především streamovací služby, které představují radikální změnu v
distribuci hudby oproti předešlým dekádám, fixovaným na fyzická média. Streamování
představuje pravděpodobně určitou formu win-win strategie, přijatelný model pro
konzumenty i pro nahrávací průmysl. Možná ale jen teoreticky, například hodnota přední
streamingové společnosti Spotify byla na newyorské burze vyčíslena na 600 miliard dolarů;
poplatek, jež inkasuje umělec za jedno přehrání, je ale v průměru dvanáct haléřů.
Férovější platformou tak zůstává Bandcamp, kde se dá často platit v režimu name-your-price,
a tak podpořit odpovídající sumou přímo autory a interprety hudby.
V zapomenutí pomalu upadá také samotné médium CD. Ačkoliv valná většina nových
nahrávek stále vychází na tomto formátu, je už mladší generací považováno za mrtvé médium.
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V nejbližší budoucnosti se zřejmě ještě více rozšíří používání streamovacích služeb a jako
exkluzivní fyzické médium se dál bude prosazovat vinyl. V hudebním undergroundu stoupá
zájem o kazety. CD je momentálně nejméně atraktivní formát, ale možná, že ho nějaká retro
vlna vynese po čase zpět na světlo.

172. CD disky. Foto: Marius Iordache.
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9.

Aplikovaná mediální archeologie

„Cokoliv vám teď připadá divné, škaredé, nepříjemné a ošklivé na nějakém novém médiu,
stane se brzy jeho poznávacím znakem. Zkreslení CD, jittering digitálního videa, špinavý zvuk
osmi bitů – všechny tyto věci budou oceňovány a napodobovány, jakmile je jim půjde vyhnout.
Je to zvuk selhání: mnohé z moderního umění se opírá o zvuk věcí, které se vymykají kontrole,
média jsou dovedena do svých limitů, kde se začínají rozpadat. Zkreslený kytarový zvuk je
zvukem čehosi příliš hlasitého pro médium, které to má přenášet.“11
Mediální archeologie nebo také archeologie médií je věda, která se zabývá historií a vývojem
záznamových médií a jejich společenským, technologickým a uměleckým kontextem. Zabývá
se studiem cyklicky se opakujících elementů a motivů, objevujících se napříč kulturou a
historií. Anebo, řečeno jinak podle některých badatelů, dějinami všeho ztraceného a
zapomenutého.
Cosi, co bychom mohli popsat jako „aplikovaná mediální archeologie“, otevírá prostor pro
zkoumání performativity médií, tedy jejich využívání v duchu McLuhanovského hesla: „The
medium is the message.“ Médium samo se může stát poselstvím a zprávou, jeho použití se
může stát společenským komentářem, jeho obsluha sama může být jedinou předváděnou akcí.
Fyzičnost, materialita starých médií nás vrací z virtuálního světa do světa skutečného, v němž
nám mohou stroje a přehrávací zařízení být partnery. Samotné obsluha těchto přístrojů
vyžaduje vždy přesnou fyzickou interakci. Kladení gramodesky na talíř, zakládání pásky, její
slepování, obracení a přetáčení kazet – to vše vyžaduje fyzickou zainteresovanost aktéra, ať už
zvukaře, či performerka, a jako takové provokuje jevištní akci. Můžeme říci, že fyzická média
mají jednoznačný performativní potenciál.
Estonský experimentální divadelník a zvukový umělec Erik Alalooga popisuje technologické
divadlo jako žánr, který definuje vztahy mezi strojem, lidským tělem a okolním prostředím z
technocentristického hlediska. Jako jeho znaky uvádí rezignaci na antropocentrický postoj v
komunikaci s technologií, přístup ke stroji jako k subjektu, nikoliv objektu, a synchronizaci
dramaturgického vývoje s vnitřními rytmy stroje.

11

ENO, Brian. A Year With Swollen Appendices. Faber and Faber, 1996.
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Média, která používáme na scéně, jsou našimi partnery, a čím větší charakter, tím hodnotnější
partner.

10. Zvukové efekty, Foley Art a Field Recording
10.1. Historie
10.1.1. Historické zvukové efekty
Kreativní práce se zvukem, dnes označovaná převážně jako zvukový design, není módou
posledních let ani desetiletí, stejně jako vztah divadla a technologií netrvá pouze několik
posledních dekád. Technologie není možné omezovat na zařízení poháněná elektrickou
energií. Dávno před nástupem elektrizace zde probíhaly pokusy se stroji a zařízeními imitující
různé přírodní zvuky (déšť, bouři, vítr) mechanickým způsobem. Nejen z loutkového divadla
známe stroj na vítr (větrostroj), tvořený otáčivým bubnem s žebry z tvrdého dřeva, přes které
je napnutý pruh plátna. Efekt hromu byl ještě jednodušší – stačilo k němu rozechvívat plát
tenkého plechu.
Podobné zvukové efekty se používaly také ve velkých divadlech, kde bylo třeba brát zřetel na
velikost prostoru a počet diváků. Některé z těchto efektů (ale především další součásti barokní
divadelní mašinérie) lze vidět v zámeckém divadle v Českém Krumlově. Dochovalo se zde
například zařízení na vytváření efektu hromobití, realizované stupňovitou prkennou šachtou
po straně jeviště, kterou se kutálely kamenné koule. Hromobití byl v minulosti jeden z
nejoblíbenějších efektů, pro jeho imitaci se využívaly různé systémy, například „hromový
vozík“ (rumble cart), dřevěná bedna na kolech naplněná kameny, se kterou se jezdilo v zákulisí
nebo v extrémních případech i po střeše budovy. Déšť se vyráběl zařízením připomínajícím
zvětšenou „dešťovou hůl“, perkusivní nástroj neznámého původu, často vídaný v instrumentáři
new age hudebníků, který tvoří dutá dřevěná trubka s trny uvnitř, v níž se přesýpají semínka.
Divadelní verze byla větší, ve tvaru podlouhlé dřevěné truhly, upevněné na speciálním
podstavci, umožňujícím překlápění. Podobným způsobem byl řešen i efekt krupobití, jen místo
semínek se ve vnitřních zásuvkách přesýpaly korálky.
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173. Regenmaschine neboli dešťostroj z Hofkirche v Luzernu. Foto: Autor neznámý.

Tyto velké a neohrabané přístroje samozřejmě zmizely v propadlišti dějin, jakmile začala být
široce dostupná záznamová média, v tomto případě gramofonové desky. Zvukové efekty se od
toho momentu už provždy realizovaly přehráváním ze záznamu, ať už to byly gramofonové
desky, magnetofonové pásky, minidisky, CD, nebo zvukové soubory uložené v počítači. Ve
světě filmu však nadále existuje obor, v němž jsou ruchy stále vytvářeny převážně mechanicky,
v interakci s rozličnými objekty a specifickým prostředím.

174. Větrostroj z Wrocławskiego Teatru Lalek, design Marek Zákostelecký. Foto: Vlastní.
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10.1.2. Foley art
S mechanickými přístroji a různými zařízeními určenými k provozování zvukových efektů je
spojena aktivita, známá pod anglickým označením Foley art (u nás je většinou označována
obecně jako ruchy, ruchové efekty, „ruchařina“). Obecně přijímaný anglický název je odvozený
od jména amerického zvukového inženýra Jacka Donovana Foleyho, průkopníka zvukových
efektů ve filmu a především inovátora, který přišel s užitím předmětů denní potřeby, jako jsou
zvukového zdroje pro filmové, televizní a rozhlasové zvukové efekty. U nás existuje obdoba
tohoto označení v podobě slangového výrazu „brunclíci“ podle známého barrandovského
zvukaře a specialisty na ruchy Bohumíra Brunclíka.
Historie této disciplíny sahá až do dvacátých let, kdy bylo třeba vyrábět uměle ruchy pro tehdy
vysílané rozhlasové hry. Posléze se strategie vytváření umělé ruchové stopy rozšířila do filmu
– jako první zvukový film bývá označován Jazzový zpěvák z roku 1927, na kterém se právě
podílel i Jack Foley. S rozvojem zvukového filmu vzrůstala, kromě významů dialogů a hudby, i
důležitost ruchové stopy, a především náročnost na její perfektní synchronizaci s obrazem.
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175. + 176. Foley Room v Sound Design Campusu filmové školy ve Vancouveru. Foto: Vancouver Film School.

Dnešní odborníci na ruchy (Foley Artists) se soustředí převážně na tři oblasti zvuků: kroky,
pohyb a specifické pomůcky, nářadí nebo nástroje. Ve zvukových studiích, specializovaných na
Foley art, jsou na zemi segmenty s různou podlahovou krytinou, pískem, štěrkem a dalšími
povrchy pro správný zvuk synchronizovaných kroků. Nechybí zde různé druhy ošacení pro
zvýraznění pohybu postav a samozřejmě velká sbírka rozličných předmětů, nářadí a zařízení, z
nichž některé představují ve světě foley art samy sebe a některé slouží k nerealistickému
ztvárnění reálných zvuků. Například notoricky známým efektem zvuku koňských kopyt jsou
dvě poloviny skořápky kokosového ořechu, zvuk bruslí na ledě bývá ztvárněn škrabáním lžičky
po břidlicové destičce, chůze ve sněhu se vyrábí mačkáním sáčku se škrobem a plápolající oheň
se vytvoří šustěním magnetofonové pásky a praskáním bublinkové fólie. Foley art vytváří
jakousi zvukovou hyperrealitu, ve které jsou jednotlivé zvuky často nerealistické a mnohdy
přehnané. V rámci filmového média – ale ještě více v rámci konkrétních filmových žánrů –
však právě tyto „nerealistické“ zvuky mohou vytvářet přesvědčivou filmovou realitu.
Dobrou představu o práci specialisty na ruchy si můžeme udělat z britského hororového filmu
režiséra Petera Stricklanda Berberian Sound Studio z roku 2012, ve kterém je tématem právě
foley art a hlavním hrdinou britský umělec přijíždějící v sedmdesátých letech do Itálie vyrábět
ruchovou složku k italským giallo filmům.
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Foley art jako takový má silný performativní potenciál, vždy jde o spojení zvuku, objektů a akce
a tento potenciál je poslední dobou znovuobjevován i divadelními tvůrci a performery.
Příkladem může být britský perkusní soubor STOMP založený roku 1991, který v České
republice několikrát vystupoval, nebo inscenace Tamura, uvedená v roce 2018 v divadle Alfred
ve dvoře, či Fantasy! premiérovaná v roce 2019 v NODu. Je ale nutno připomenout, že tato
stará „ruchařská“ divadelní praxe, využívající výše zmíněný performativní potenciál, byla
téměř vždy přítomna v tvorbě loutkových divadel jako DRAK Hradec Králové, ALFA Plzeň,
Naivní divadlo Liberec, Minor Praha, Buchty a Loutky a dalších.

10.1.3. Field Recording
„Pojďme se toulat velkým moderním městem a pozorujme víc ušima než očima, rozeznávejme
zvuk vody, vzduchu nebo plynu v kovovém potrubí, jemné vrčení strojů (které zcela
nepochybně dýchají a pulzují jako živé), klapot záklopek, dunění pístů, skřípání převodů,
nárazy tramvajových kol na koleje, práskání bičů, pleskání plátěných rolet a vlajek.
Pobavíme se tím, že v mysli sestavíme orchestr z hluku rolet výkladních skříní, bouchání
dveří, ruchu spěchajícího davu šoupajícího nohama po dláždění, ohromné vřavy železničního
nádraží, kováren, mlýnů, tiskacích strojů, elektráren i podzemní dráhy.“12

12

RUSSOLO, Luigi. L’arte dei rumori. I manifesto del futurismo. Florencia, 1914.
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177. Field Recording. Foto: Ter-burg.

Anglickým výrazem field Recording se označuje obecně nahrávání v terénu, zaměřené
primárně na záznam nehudebních zvuků. Nejde nutně jen o zvuky přírody, zaznamenávání
zvuků urbánní krajiny je naopak velmi oblíbené. Cílem je zachytit zvuky takříkajíc „v surovém
stavu“, tedy maximálně autentické zvukové projevy ať už se jedná o hlasy zvířat, ruch dopravy,
nebo záznam sociálních událostí, industriální zvuky nebo projevy přírodních živlů. Úroveň
jejich dalšího zpracování či způsob pozdějšího užití může být různý, společným jmenovatelem
ale bývá snaha o co nejvyšší věrnost záznamu a většinou také absolutní potlačení autora
nahrávacího procesu.
Field Recording se uplatňuje ve filmové a televizní práci, jako záznam konkrétního prostředí
pro konkrétní účel i jako nahrávka, která se ukládá do osobní nebo firemní „banky zvuků“ pro
možná budoucí použití. Široké využití mají nahrávky tohoto typu samozřejmě také v rozhlase.
Existují rovněž různé internetové platformy, sdružující „lovce zvuků“, u nás je to například
webová stránka Favourite Sounds Of Prague, na kterou otevřený kolektiv přispívá zvuky
zaznamenanými v různých souvislostech na území hlavního města. Terénní nahrávky jsou také
již mnoho desetiletí součástí hudby, experimentální i populární, někdy jako zvukový efekt,
někdy jako integrální součást dané hudby nebo i jako jediný použitý zvukový zdroj.
Nahrávky pracující s field recordings vydává například britský zvukový umělec Chris
Watson, někdejší člen vlivných Cabaret Voltaire, nebo Hafler Trio, dnes patrně jeden z
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nejznámějších umělců, zabývajících se terénními nahrávkami. Watson spolupracuje s BBC a
vydává kriticky ceněná alba, kupříkladu El Tren Fantasma, na kterém skládá z technických
hlášení a přírodních a industriálních zvuků rafinovanou rekonstrukci cesty vlakem po zrušené
mexické železnici, vedoucí z jednoho pobřeží na druhé.
Francisco Lopéz je další „hvězdou“ světa terénních nahrávek a mistrem jejich kreativního
užití. Jeho koncerty probíhají ve tmě nebo při nich mají diváci zavázané oči, aby jediným
komunikačním prostředkem byl právě zvuk. Typické je pro něj užití vícekanálových systémů,
kdy soustava reproboxů obklopuje posluchače ze všech stran. Lopéz míchá zvuky ze svého
rozsáhlého archivu (například na albu Hyper-Rainforest jde údajně o zvuky pralesa
zaznamenané v sedmnácti různých zemích) a pomocí dalšího procesování vytváří nové zvukové
reality, v nichž je často obtížné přesně identifikovat zdroj zvuku, ale právě díky použití field
recording působí tyto fantaskní zvukové krajiny velmi reálně.

178. Francisco Lopéz. Foto: Jorge Simonet.
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Podobným stylem práce se vyznačuje i zvukový umělec českého původu Slávek Kwi, tvořící
pod značkou Artificial Memory Trace. Z terénních nahrávek skládá komplexní zvukové situace
a umělá zvuková prostředí, ústící v subjektivní rozhlasové reportáže, o kterých hovoří jako o
„biografu pro uši“. Důležitou osobností v oblasti field recordings je Peter Cusack, zvukový
umělec a výzkumník, člen CRiSAP (Creative Research in Sound Arts Practice), badatel v oblasti
akustické ekologie, autor nahrávek jako Sounds From The Dangerous Places nebo BaikalIce.
Při práci na první ze zmiňovaných navštívil Cusack dvacet šest lokalit postižených nějakou
formou ekologické katastrofy (Černobyl, Aralské jezero, Kaspická ropná pole aj.), aby tam
zaznamenával zvuky. Výsledkem je hybrid mezi dokumentem, reportáží a uměleckým
ztvárněním tématu v podobě dvojice CD a brožuře o osmdesáti stranách, pořad na rádiu BBC
a galerijní instalace pracující s multikanálovým zvukem. V Cusackově práci přesahuje zvukové
umění výrazně do ekologie i politiky a on sám své práce označuje také jako „zvukový
žurnalismus“.
Výčet dalších umělců pracujících s terénními nahrávkami by byl ovšem dlouhý. V krátkosti
můžeme připomenout ještě norského zvukového umělce Geira Jenssena, známějšího pod
značkou Biosphere a jeho Ch oOyu 8201 m – Field Recordings From Tibet, což je v podstatě
osobní zvukový deník z výpravy, kterou na vrchol himalájské osmitisícovky podnikl v roce
2001. Jinou výpravu za zvuky podnikl dánský zvukový umělec Jacob Kirkegaard, který se v
roce 2005 vypravil do „zakázané zóny“ u černobylské jaderné elektrárny, aby zde nahrával
ticho v opuštěných budovách. Ve stejné místnosti pak nahrávku několikrát přehrával a znovu
nahrával, až se v záznamu objevily zvuky, představující rezonanční charakteristiky jednotlivých
místností. Nahrávka 4 Rooms je podle mého jedním z vrcholů konceptuální zvukové tvorby.
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179. Jacob Kirkegaard v bezodrazové komoře. Foto: Jacob Kirkegaard.

10.1.4. Field Recording: Nahrávací technika
Od šedesátých let bylo field recordings spojeno s několika typy přenosných magnetofonů,
zejména se švýcarským přístrojem Nagra, který se nadlouho stal v podstatě ikonou nahrávání
v terénu, přestože existovaly i další podobné přístroje jako třeba některé modely magnetofonů
Uher, Sony, Stellavox, Aiwa, Electra nebo Philips. Nagra nabízela kromě nekompromisní
kvality také synchronizaci s kamerou, díky čemuž se tato značka stala první volbou všech
filmových zvukařů, prakticky až do nástupu digitální technologie v polovině devadesátých let.
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180. Legendární magnetofon Nagra. Foto: Slava Rodionov.

Od 80. let se začala využívat technologie DAT (digital audio cassette), vyvinutá koncernem
Sony, jež umožňovala digitální záznam zvuku na magnetický pás uložený ve speciální kazetě.
Režimů záznamu bylo několik, od nízkého rozlišení (12 bit/32 kHz) až k nejvyššímu
(24bit/96kHz). Kazety byly také používány k ukládání dat, dle délky kazety bylo možné uložit
1,3 až 80 GB. Platforma se ovšem stala překonanou s dalším rozvojem digitálního záznamu
zvuku a firma Sony v roce 2004 ohlásila ukončení její podpory.

181. DAT Walkman firmy Sony. Foto: Binarysequence.
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Pro poloprofesionální účely se krátce využívaly také přenosné rekordéry využívající záznamové
médium minidisk, magnetooptické médium vyvinuté rovněž firmou Sony v roce 1991.
Médiem byl malý disk podobný CD, uzavřený v ochranném pouzdře z průhledného plastu.
Záznam byl magnetický, probíhal však při současném zahřívání povrchu média laserem, čtení
záznamu pak probíhalo jen pomocí laseru, tak jako u kompaktního disku. Kapacita média byla
při menších rozměrech stejná jako u CD, díky kompresnímu formátu ATRAC
(AdaptiveTRansformAcousticCoding). Výhodou minidisků, kromě jejich kompaktnosti a
rozměrů, byla především možnost střihu a jednoduché editace přímo v přístroji. Minidisk se
stal zhruba na jednu dekádu oblíbeným přehrávacím přístrojem v divadlech, kde nahradil
předchozí technologie, zejména magnetofony a DAT. Sám byl z divadelního provozu vytlačen
nejprve rozmachem levného vypalování CD a poté všeobecným rozšířením přenosných
počítačů. V některých divadlech se nicméně s platformou minidisk stále lze setkat. Přenosný
přístroj, zvaný Minidisc Walkman, byl používán k nahrávání zvuků v terénu, pro užití ztrátové
komprese a vlastní vnitřní hluk ale nebyl ideální volbou. Nevýhodou také bylo, že se digitální
záznam, nahraný v minidisku, nedal vyexportovat jako data a musel se opět na další médium
nahrávat přes analogový výstup. Vstupy a výstupy digital out měly jen stolní verze přehrávače.
Nahrávání zvuků v terénu začalo být dostupnější všem zájemcům s nástupem digitálních
rekordérů, integrujících pár kondenzátorových mikrofonů, předzesilovač a záznam na kartu
SD. Prosadila se tu zejména firma Zoom, s prvním modelem označeným Zoom H4, poprvé
představeným v roce 2006. Následovaly další modely, s výrazně vylepšenými funkcemi (H2n,
H4n, H5), nebo finančně velmi dostupný model H1, respektive H1n. Mezi další jednoduché a
cenově dostupné rekordéry patří například modely Marantz PMD660 nebo Tascam DR60DMKII.

182. Rekordér Zoom H1 na stativu. Foto: Miki Yoshihito.
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Momentálně nejvybavenějším modelem firmy Zoom je model H6 s několika výměnnými
mikrofonními moduly, umožňujícími použít přístroj mnoha způsoby – v nabídce je modul XY
nebo MS (mid/side), modul se směrovým mikrofonem či další dva konektory XLR. Zoom H6
se hodí i pro čtyřstopý záznam, kdy se současně nahrává na mikrofony integrované ve vstupním
modulu a do dvou linkových vstupů, vybavených konektory typu kombo, tedy umožňujících
připojení jak konektoru XLR, tak konektoru typu jack (TRS). Je také možnost přístroj propojit
s počítačem a používat jeho vstupy v programu DAW.

183. Zoom H6 s výměnnými mikrofonními hlavami. Foto: Keith Williamson.

Se zvyšujícími se nároky na kvalitu záznamu se také zvyšuje cena zařízení. Profesionální systém
se skládá již z několika komponent: vícekanálového záznamového zařízení, mikrofonů,
propojovacích kabelů a dalšího příslušenství, jako jsou stativy nebo větrná ochrana. Zde se také
prosazuje firma Zoom, oblíbené jsou šestikanálové rekordéry Zoom F4, F6 nebo osmikanálový
F8n. Nabízejí rozlišení až 24bit/192kHz, XLR vstupy a veškerou konektivitu včetně možnosti
synchronizace s dalšími přístroji. Pořízený záznam mohou ukládat na kartu SD nebo fungovat
jako externí zvuková karta počítače.
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Podobný model firmy Roland, označený R-88, disponuje osmi mikrofonními vstupy,
24bit/96kHz záznamem na SDHC kartu a velkým displejem, usnadňujícím kontrolu ovládání.
Odlehčeným modelem je Roland R-44, se čtyřmi mikrofonními vstupy a integrovaným stereo
mikrofonem. Přístroje Roland už lze ovšem sehnat jen z druhé ruky nebo z doprodeje
posledních zásob.
Dalším výrobcem profesionální audiotechniky pro záznam v terénu je společnost Sound
Devices, nabízející množství modelů od čtyřkanálového rekordéru MixPre 3-M až k luxusnímu
modelu 688, vybaveného dvanácti vstupy a možností přehrávat až šestnáct kanálů. Model má
šest mikrofonních předzesilovačů s fantomovým napájením, dalších šest vstupů s konektory
mini XLR, dva pomocné výstupy AUX a možnost připojení dalšího externího zařízení SL-6,
rozšiřující možnosti připojení bezdrátových mikrofonů a poskytující další externí baterii pro
delší nahrávání v terénu. Pořizovací cena tohoto systému už ovšem atakuje hranici 20000 Kč,
a to bez mikrofonů. Desítky tisíc stojí rovněž rekordéry firmy Nagra, která od konce
devadesátých let vyrábí i digitální rekordéry nekompromisní kvality (Nagra V, Nagra VI, Nagra
Seven).

184. Nagra VI. Foto: Michaelz1.
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11. Závěr
Cesta ke zvukovému designu začíná nasloucháním. Pauline Oliveiros – autorka pojmu deep
listening (hluboké naslouchání) – popisuje rozdíl mezi slyšením a nasloucháním jako rozdíl
mezi aktivitou ucha a mozku. Ucho nelze vycvičit k detailnějšímu poslechu, mozek však lze
zcela jednoznačně vytrénovat k větší pozornosti k akustickým podnětům, rozlišování jemných
nuancí frekvencí, rytmů a barev a akustických kvalit prostoru. Fikční světy, které vytváříme na
jevišti, mají nutně i svou zvukovou podobu a prostor pro její realizace je velmi široký. V
dramatickém divadle může zvuk nabývat mnoha funkcí – od atmosféry po personifikaci
jednajících postav; v divadle postdramatickém je pak jeho funkce ještě širší a mnohdy se stává
zásadním hybatelem celého díla.
Emancipace technických složek a jejich přechod od prostého zvučení a svícení ke zvukovému
a světelnému designu klade také na ostatní zúčastněné tvůrce zvýšené nároky. Není nutné stát
se za každou cenu specialistou na zvukovou techniku, nicméně alespoň bazální obeznámenost
s neustále se rozšiřujícím polem možností je důležitá pro správnou komunikaci technických a
uměleckých složek a zvlášť pro práci nezávislých kolektivů, kde je funkce zvukového designéra,
řečeno s Janezem Janšou, „rozptýlená“.
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