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Návrh pro projekt CirculUM2020 artikuluje témata spojená s obory a oblastmi činnosti ČHMÚ, jako je
kvalita ovzduší, meteorologie, klimatologie či hydrologie – témata bezprostředně související s proměnou
klimatu, kvalitou životního prostředí a v širším měřítku také se stavem a budoucností lidského společenství,
jež dnes oprávněně celospolečensky nabývají na důležitosti. Návrh zároveň přistupuje k lokalitě Komořan
jako celku se specifickou sociální a zvukovou situací. Projekt si klade za cíl otevřít tato témata pro diskuzi,
experiment a mezioborovou spolupráci, prozkoumávat – křehké a neautomatické – styčné body mezi
uměním a vědou.
Aktuální tendence v umění zahrnují alternativní strategie a výzkumné umělecké projekty, jejichž výstupy
propojují zdánlivě nepropojitelné, logicky či metaforicky reagují na současnou společenskou, ekologickou a
politickou problematiku. Navrhovaný projekt se vydává tímto směrem a oproti tradičním dílům například v
podobě sochařské intervence si klade za cíl lokalitu reflektovat prostřednictvím různorodých médií,
vizuálních strategií a dokumentace. Projekt pro lokalitu Komořany také přirozeně navazuje na mé dosavadní
aktivity, které se přímo týkají reflexe zvukového znečištění, environmentálních otázek i dlouhodobých
meteorologických a dalších pozorování.
Vzhledem k poněkud krátké době na zpracování návrhu předkládám koncept, který otevírá různé možnosti,
aplikovatelné dle dohody s kurátory CirculUM2020 a pracovníky ČHMÚ. Nejde tedy o fixní, hotovou ideu,
ale návrhy děl v podobě různých dokumentačních výstupů, jež budou moci reagovat na nové konkrétní
situace a spolupráce a jejichž výsledkem bude intermediální dialog přístupný i široké veřejnosti.
Intervence v areálu ČHMÚ přesahují dále do Komořan a prostřednictvím dalších technologií do širokého
veřejného prostoru. Lze je rozdělit na tři související části:
I.
Vysílání
Kontejner umístěný v zahradě nebo ve dvoře ČHMÚ slouží mimo jiné jako samostatná vysílací jednotka.
Netradiční rádio, které se dá naladit v okolí skrze klasický analogový signál nebo internet, vysílá přímo ze
srdce ČHMÚ alternativní rozhlasový program.
Koncept experimentálního rozhlasového vysílání má hned několik inspiračních zdrojů.
•

Existence kontinuálního reálného výstupu v podobě zvukového streamu především propojí lokalitu
Komořan s jejím bezprostředním geografickým i širokým (internetovým) okolím. Vysílací jednotka
bude také mobilní a bude tedy možné vysílat z různých částí Komořan (z nivy Vltavy, od železniční
tratě…) a do programu zapojit i místní komunitu.

•

Pamětníci si jistě vzpomenou na legendární zevrubná hlášení o teplotách a stavech vod či „Celkové
zprávy o povětrnostní situaci“. Desítky nesrozumitelných čísel dokázali rozkódovat jen lidé z oboru
či patřičných profesí. Součástí vysílání nebude podobné přeříkávání zakódovaných
meteorologických dat, ale různá zhudebnění a kreativní sonifikace dlouhodobých měření i on-line
meteodat připravených autorem toho konceptu a dalšími vybranými umělci.

•

Ve vysílání proběhne několik živých čtení a také několik setkání / rozhovorů s místními odborníky i
umělci, zabývajícími se tématy blízkými agendě ČHMÚ. (Např. Milan Guštar, Tomáš Halenka,
Václav Peloušek, Marek Hlaváč atd. – bude upřesněno.)

•

Vedle toho bude velmi důležitou složkou rozhlasového programu vysílání samotného reálného
prostředí Komořan. Živý mikrofon bude nainstalován u jezírka v parku areálu ČHMÚ tak, aby živé
vysílání nijak nezasahovalo do soukromí zaměstnanců, a bude vysílat zvuk Komořan – denní i noční
zvukové plochy parku s jeho ptačími a dalšími obyvateli do éteru skrze radiový signál a internetový
stream. Jedním z mých nejsilnějších zážitků při návštěvě areálu ČHMÚ byl paradoxně hluk
nedaleké, velmi frekventované strategické komunikace a mostu. Parazitní hluk v areálu je velmi
výrazný a svou intenzitou mě velmi překvapil. Jelikož se zvukovým znečištěním dlouhodobě
zabývám, budu v projektu reflektovat i tuto problematiku (viz část II).

II.
Pozorování
Meteorologické studie
Další, stejně významnou součástí projektu jsou dlouhodobé studie počasí prostřednictvím alternativní měřící
stanice / observatoře. Vizuální analýzou „počasí“ a přírodních jevů obecně se ve své tvorbě zabývám již delší
dobu. Série kompozic „Heliofilie“ vzniká dlouhodobým (celoročním) pozorováním a záznamem světelných
jevů, v tomto případě oblohy. Výsledné syntetické studie existují ve formě velkoformátových tisků i
souhrnných videí ve vysokém rozlišení, které zachycují počasí, respektive jeho podobu na obloze,
časosběrným způsobem celých 24 hodin a 365 dní v roce (viz příloha). Tyto studie nám umožňují nahlédnout
přírodní jevy z jiné perspektivy, zachytit časový rozměr, vidět počasí v barvách, nechat kreslit světlo.
Konfrontovat přirozeně plynoucí „přírodní“ čas s tím naším, nerovnoměrným a subjektivním. Upozornit tak
na křehkou vzájemnost komplexních systémů a uvědomit si naši podmíněnost.
Ekvivalentně ke zhudebnění / sonifikaci meteorologických dat v rámci vysílání se naskýtá možnost
strukturovat data také do vizuálních studií. Experimentální vizualizace různých meteorologických dat v
dlouhodobém měřítku bych chtěl realizovat přirozeně ve spolupráci s ČHMÚ a s pomocí odborného
programátora. Věřím, že nové studie navazující na mé předchozí experimentální techniky získají díky
mezioborové spolupráci další, nejen estetický rozměr.
Pozorovací jednotka
Ve spolupráci s ČHMÚ bych rád v areálu nainstaloval pozorovací jednotku (mini PC, kamera, senzory) a
namířil ji na oblaka. Nebe nad Komořany bych tak symbolicky dlouhodobě pozoroval a analyzoval. Data
bych rád sdílel s pracovníky ČHMÚ a víceméně amatérský systém bych nejlépe ve spolupráci s nimi
inovoval a analyzoval jeho potenciální mezioborový přesah. Naskýtá se možnost výsledné studie,
prezentované na závěr rezidence, adjustovat do uměleckých děl, ať už v podobě tisků či speciálních
trojrozměrných dřevěných obrazů – rytů. Tato umělecká site-specific díla by poté mohla být vystavena v
interiéru budov ČHMÚ a přispět do pozoruhodné sbírky uměleckých děl a realizací s meteorologickou
tématikou, která jsem měl možnost v rámci úvodní prohlídky shlédnout.
Pozorovací jednotka může být součástí přistaveného kontejneru, ale nejraději bych ji umístil do nefunkční
měřící jednotky, která se nachází uprostřed nádvoří zámku (viz příloha). Historická měřící jednotka by tak
získala s novými technologiemi ve svých útrobách nové poslání.
III.
Mobilní laboratoř v zahradě
Kontejner tedy bude plnit několik funkcí zároveň. Rádiový vysílač, měřící jednotka, místo pro setkávání se
zaměstnanci ČHMÚ a speciálními pozvanými hosty i příležitostný ateliér – mobilní laboratoř v exteriéru.
Kontejner bude představovat variabilní spojovací prvek, umožňující každodenní interakci se zaměstnanci
ČHMÚ a prostřednictvím vysílání zároveň zprostředkovávající vzdálený kontakt s veřejností, která do parku
jinak nemá přístup. V rámci rezidence také plánuji veřejnou prezentaci (například v rámci zahradní oslavy) s
představením některých výstupů a živým koncertem s přizvanými umělci, interpretujícím reálná
meteorologická data v podobě hudební kompozice Sonata meteorologica di Komořany No.1.

Výše popsané náměty vycházejí ze zcela počátečního ohledání situace, bez bližšího a konkrétního kontaktu
se zaměstnanci ČHMÚ. Mezioborová spolupráce, dialog a dlouhodobý kontakt s lokalitou jsou nicméně
velmi důležitými, rozhodujícími faktory, které mohou zcela ovlivnit průběh projektu a pozitivně rozšířit
portfolio výstupů rezidence. Ať už to jsou meteorologické online zvukové a vizuální studie, jejich fyzické
ekvivalenty v podobě fotopláten a trojrozměrných obrazů a reliéfů. Nebo kontinuální audiovysílání
přibližující lokalitu Komořan ve směru k Praze a podávající zvukovou zprávu o charakteru místa a jeho
výzkumných vrstvách.
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PS.: Živé vysílání prostřednictvím mikrofonu a internetového streamu bych nejraději situoval také do dalších
lokalit a s přihlédnutím k soukromí ke všem kontejnerům. Vznikla by tak unikátní síť „živých mikrofonů“,
poskytující jedinečnou kontinuální zvukovou stopu na různých místech Prahy. Tato zvuková vrstva projektu
by myslím dala celému projektu CirculUM2020 další rozměr. Sám bych také zvukové streamy využil do
výsledného mixu vysílání „rádia Komořany“.
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výhled z komořanského zámku
v dálce je vidět most a frekventovaná silniční
komunikace, která způsobující silné zvukové znečištění
jezírko v zahradě
potenciální místo pro „živý” mikrofon

Calendarium Cæli MMXIX
syntéza oblak za celý rok 2019

Heliofilie #51-52 (leden - únor, 2017) 200 x 200

Calendarium Cæli MMXIX
site-apecific intervence v galerii

další ukázky vizualizačních technik

nefunkční měřící jednotka
zde je také možnost nainstalovat pozorovací stanici

video Calendarium Cæli MMXIX zde: https://vimeo.com/434887719
heslo:komorany
Heliofilie #49-50 - video studie zde: https://vimeo.com/224790389
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Rozpočet je pouze orientační. Podrobnější rozpočet lze vytvořit po upřesnění projektu, možnosti zapůjčení
techniky GHMP apod.
Rádiový vysílač
Raspberry PI
zvuková karta
mikrofon
zvukový mix
hardisk
kabeláž

1500
4500
4000
2500
1500
1000

Pozorovací stanice
mini PC
hardisk
kamera

10000
1500
4500

Internetové připojení
cca 1100 měsíčně
náklady na hosty
programátor
náklady na účastníky
performance

4400

materiál / tisk / CNC

15000

celkem:

112300 Kč

6000
50000
6000

Helush Yiraq
SPOLUPRÁCE S POČASÍM / ŽIVLY

Na rezidenčním pobytu v Komořanech bych ráda pokračovala ve své tvůrčí činnosti, která se
obvykle zabývá přírodními procesy probíhajícími na určitých místech. Místa, kde se děje
nějaký zvláštní jev, nejdříve hledám, sleduji a nakonec děj zviditelním tím, že do něj nějak
zasáhnu (obvykle performativně). Je pro mě podstatné tyto jevy nevytvářet, nýbrž
vysledovat. Jedná se většinou o děje, které jsou obecně známé, proto je skoro nikdo na
daném místě nevidí. Zviditelňuji tak místa, která jsou přehlížená.

Například jsem sledovala pohyb dopadajícího slunečního světla v průběhu roku na různých
místech (Berlín, Praha), vzdušný vír (Londýn), seismické otřesy (Karviná), proměnu valu pro
spottery u pražského letiště (Kněževes).
Také jsem se zabývala procesy, které nebyly svázané s určitým místem – změna skupenství
kapalné vody v led, snaha o dosažení rovnováhy balónku naplněného héliem, zaslání balíku
z Jablunkova do Aše se zapnutou časosběrnou kamerou uvnitř, která snímala cestu, poslání
kamery potrubní poštou.
Některé mé práce se ale naopak týkaly více místa samotného, jako např. Vítání nového roku
ve správný čas na správném místě (astronomický střed Evropy u Kouřimi) nebo Socha pro
kruhový objezd (Nepomuk).
V současné době pracují na diplomové práci – Pražské mystérium č.2, která se zabývá
pohybem slunečního světla v podchodu v Nových Butovicích, kde již 32 let nepovšimnutě
fungují sluneční hodiny i kalendář v jednom.

Jelikož podstatou tohoto open callu je umělecká práce ve veřejném prostoru a také proto, že
k site specific mě moje tvorba sama vede, chtěla bych se zabývat vymezenou lokalitou (i když
bych si jí pravděpodobně zvětšila) v souvislosti s přírodními ději, které zde v době trvání

rezidence proběhnou. Jak jsem popsala výše, přírodními jevy se zabývám již delší dobu, ale
toto téma také obsahově zapadá do lokality Komořan, které jsou významné tím, že zde sídlí
Český hydrometeorologický ústav.

Pochopitelně počítám s konzultacemi s vědci z ČHMÚ i s tím, že se mi tím pádem jistě rozšíří
obzory a třeba objevím další zdroje, které teď nedokážu odhadnout.

Počítám, že bych se ve vztahu k dané lokalitě zabývala těmito oblastmi:

ŽIVLY

1) Řeka - je procesem sama o sobě. Zde bych sledovala především proud vody a soutok
Berounky s Vltavou. Také budou zajímavé proměny řeky v průběhu šesti měsíců a
doprovodné meteorologické jevy (mlha, námraza?).
Zajímavá je i zdejší fauna - ledňáčci, bobři... (z hlediska procesů zejména bobři).

2) Slunce – vždy a všude vytváří svou hrou světel a stínů každodenní představení. Určitě
bych si všímala, jak se na daném místě a v dané zástavbě slunce projevuje. Odkud
kam a kdy putuje. Jak je dané místo ve vztahu ke Slunci orientováno.

3) Vítr – také bych se zajímala o to, jak se zde projevuje a jak je možné ho využít.

4) Země – lokalita je ve svahu, což by mohlo vytvářet také nějaký děj.

POČASÍ

5) V průběhu skoro půlroční rezidence v Komořanech zažijeme 3 roční období, které
přinesou mnoho meteorologických jevů.

ČAS

6) Další podstatnou veličinou, která bude v průběhu rezidence přítomna, je čas. Čas je
obsažen i v předchozích bodech i v mém záměru zabývat se průběhem přírodního
jevu. Beru ho jako doprovodný, i když podstatný element, který v mé práci obsažen
jistě bude.

Jak jsem popsala výše, moje umělecké postupy spočívají v sledování určité lokality, což
teprve poté vyústí v moji (re)akci. Sledování procesů v daném místě chápu už jako tvorbu
samotnou. Proto nedokážu teď popsat konkrétní projekt s přesným rozpočtem.

Pravděpodobné ale je, že by má práce byla spíše nehmotného rázu. Výsledkem by nejspíš
byla akce/video (ale těžko říct závazně dopředu). Médium odvodím od obsahu práce.

Co se týče rozpočtu, myslím, že do 20 tisíc se můj projekt jistě vejde.

Eliška Perglerová - Senzory - Projekt pro areál ČHMÚ v Komořanech - 2020
Ve své současné tvorbě se mj. zabývám nepředvídatelností pocitů a myšlenkových i
fyzikálních procesů. Pro areál ČHMÚ v Komořanech navrhuji několik objektů inspirovaných
meteorologií. Fascinuje mě čím dál přesnější předpověď počasí, které bývá příčinou dobré i
špatné nálady, takže podle ní můžeme předpokládat i to, jak se budeme v daném časovém
úseku cítit. Rozdíl mezi naměřenou a pocitovou teplotou vnímám jako metaforu
racionalismu vs. empirické zkušenosti. Pravděpodobnost náhodných jevů, kterou
meteorologie předpovídá, považuji za zajímavý fenomén, kde se data mísí s náhodou,
podobně jako v běžném životě.
Chtěla bych vytvořit několik jednoduchých „senzorů“, objektů, které vycházejí z estetiky
měřících přístrojů. Jejich funkce by neměla spočívat ve sběru dat, ale ve zjevení, úkazu,
převratu, fyzickém zhmotnění pocitu. Měřené veličiny jako teplota, vlhkost, tlak, proudění
větru se stávají zástupci pocitů, dějů, procesů. Fyzikální jevy a jejich predikce se snažím
abstrahovat do podoby objektů, které fungují (něco měří) na jednoduchém principu (jako
například termostat), ale jsou spíš pohyblivými sochami, než přístroji. Důležitá je pro mě
absurdita měření a předpovědí podle daných vzorců přenesená do oblasti psychologie nebo
sociologie.
Daná lokalita mi přijde zajímavá spíše svým vědeckým zaměřením než geniem loci, které je
podle mě zásadně narušeno hlukem z nedalekého obchvatu. Senzory navrhuji umístit do
zámeckého parku popř. i na nádvoří. Přesné lokace určím po případné konzultaci s vedením
ČHMÚ, protože každý z objektů má speciální nároky na povětrnost.
Materiálem bude povětšinou kov - lakovaná ocel v kombinaci s jinými materiály a částmi
měřících přístrojů. Objekty jsou povětšinou pouze vizuální, kromě Senzoru
západovýchodního proudu, ten je pohyblivý a vydává kovový zvuk. Senzor přemnožení by
měl být z placatého kamene (např. břidlice) a kokosových vláken, které při styku s vodou
bobtnají, zašitých do elastické síťoviny. Senzor vzplanutí je černá ocelová krychle se
speciálním termostatem uvnitř, který podle teploty vytlačuje červenou část, která je textilní.
Senzor mizení sestává z meteorologického balónu, provazu a lehké mísy z průsvitného
laminátu naplněné vodou, ta slouží jako závaží. V případě, že by uletěl, bude nahrazen
dalším, maximálně 5x. Jediným interaktivním objektem je Senzor poklesu, po kterém můžou
zaměstnanci chodit a nechat ho tak vlastní vahou propadat do země. Jednotlivé části nejsou
spojené a viklají se.

Senzor mizení. Vyprchání (vyschnutí vody v míse) a odchod (odlet meteorologického balónu).
Rychlost odpaření vody závisí na srážkách a teplotě.

Senzor rytmu západovýchodního proudu. Vychází ze senzoru rychlosti větru. Dva abstraktní útvary
(oblaky) obíhají kolem osy a při vzájemné srážce vydávají zvuk (cinkání).

Senzor vzplanutí. Teploměr. Mechanický termostat uvnitř černé krychle po zahřátí slunečním
zářením nadzvedává víko, objekt roste podle teploty a stává se červeným.

Senzor přemnožení a vyhynutí. Měří vlhkost půdy. Když se namočí, kokosová vlákna nabobtnají, když
vyschnou, přitlačí je kámen k zemi.

Senzor poklesu se postupně propadá do země. Je složen z betonové dlažby inspirované čedičovými
varhanami. Je pochozí a třese se.
Předběžný rozpočet realizace:
Kov a ložiska

10 000

Svařování

20 000

Meteorologický balón 5x

5 000

Laminátová mísa

5 000

Lak

1 000

Textilie

2 000

Termostat na míru

20 000

Kokosový substrát

4 000

Kámen

2 000

Beton, formy a odlévání
Provazy

20 000
1 000

Celkem 90 000Kč

