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Pavel Richtr ve své bakalářské práci vykročil ze svého dosavadního teritoria  analogových  přístrojů

podivně industruálního ražení do světa převážně virtuálního. Zkoumá vliv snad živých dat počasí z

reálného prostředí na jím vybudovanou virtuální kolonii primitivních datových pseudo-organismů.

Vše v reálném čase. Tyto autonomní programy simulují některé aspekty  biologického života, ale v

žádném případě nejde o pokus o věrnou kopii. Počasí je pro diváka podobně virtuální jako Richtrův

systém – online data ze vzdálených  Yahoo meteostanic nám sice něco málo o skutečnosti říkají, ale

spíše  se  stávají  pouze  čísly,  než  abychom  pocítili  jejich  skutečnost.  Právě  upozornění  na

nebezpečnou podobnost umělých a skutečných dat se pro mne stává gestem s dokonce i jistým

morálním apelem.

  Tato práce se od předešlých výrazně odhmotnila a byť si to Pavel ani nepřipouští, stala se i více

konceptuální.  Zásadní  pro  mne  byla  Pavlova  připomínka,  že   nehodlá  svou  práci  komentovat

"nafouklými"  koncepty  a  sofistikovanými  teoriemi,  z  důvodu  že  jim moc  nerozumí,  ale  hodlá

pracovat ( i v myšlenkách) pouze s tím co chápe, nebo čemu se snaží porozumět – technologiím,

kódům, programům.  To považuji za upřímný postoj.  Pavel vše chápe jako konstruktér systému - je

v  něm  ponořen  a  řeší  všemožné  detaily  algoritmů,  vztahů  a  chování  jednotlivých  částí  kódu

systému. Bez tohoto zapálení není tento typ tvorby možný - je to řemeslná podstata, která Pavla

očividně velmi přitahuje. Je synem demoscény. Nejen Pavel plave v moři  nekončících možností

algoritmu. Vše lze propojit se vším, rekombinovat, rekalibrovat, zapojit, odpojit, přepojit, změnit

parametry, vstupy, výstupy, změnit platformu… Zdá se, že toto počínání nemá jasný začátek, konec

a možná ani účel. Poslední dobou pozoruji sílící tendenci v myšlení mnoha multimedialistů -  řeší se

převážně jak něčeho dosáhnout, ale proč nebo co  není mnohdy vůbec na pořadu dne... Pevnější

půdu pod nohama by snad Pavlovi vytvořilo silnější  konceptuálního zázemí práce, které by mu

možná ušetřilo čas, při nesčetném nejasném rozhodování, které jako programátor musí podstupovat.

Přesto, že si Pavel zvolil cestu řekněme intuitivního programování, zákonitě nakonec - po dlouhé

době -  dospěl  k  pro  něj  doufejme "optimálnímu" principu  celého programu.  Každý dokončený

program má  nakonec svůj přesný koncept. 

   Richtrova práce má hodně vrstev a ani Pavel sám s jistotou neví, která je ta nejdůležitější. Zřejmě

je to  hudební aspekt : interaktivní algoritmická kompozice, kvůli které celý systém vznikl.

Právě celkovou sofistikovanost s jakou se Pavel dopracovává k výslednému hudebnímu projevu

považuji  na  práci  za  nejzajímavější  a  i  z  pohledu aktuálních  tendencí  v  kompozici  za  veskrze

současnou.  Hrubé zvukové  ukázky,  které  jsem mohl  slyšet,  dávaly  tušit  zajímavé  možné další



struktury, neotřelé atonální harmonie a organické pseudo-rytmy.  Poměrně ošemetnou záležitostí se

mi ale zdálo (ne)propojení slyšeného a viděného.  Nalezení optimální roviny mezi nečitelností a

primitivní zřetelností tohoto vztahu je zřejmě esenciální pro vytvoření divácky přitažlivého napětí

práce. Přílišná jednoznačnost zavání hloupostí, nečitelnost podvodem. Doufám, že Pavel ve finále

nespadne ani do jednoho extrému.
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