
Pavel Richtr: Remoted Nature

Posudok na záverečnú prácu

Predkladaná bakalárska práca Pavla Richtra kladie na posudzovateľov a divákov
isté nároky. Už samotný koncept znie odvážne a nie práve jednoducho: generovať v
reálnom čase zvuk prostredníctvom simulácie virtuálneho života, ktorého vývoj
závisí od poveternostných podmienok v našom reálnom svete práve v danej chvíli.
Dielo pohybujúce sa na rozhraní viacerých disciplín (zvukové umenie - sonic art ,
generatívne umenie, algoritmická kompozícia v reálnom čase, veda o
komplexnosti), o svojom autorovi prezrádza už na prvý pohľad niečo, čo musím
oceniť: spája v sebe kompetencie hudovného skladateľa, vizuálneho umelca,
programátora aj výskumníka. Oceniť treba aj fakt, že do diela, aké v ideálnych
podmienkach často vytvára celý tím odborníkov, sa pustil sám – a nakoniec treba
povedať, že úspešne. 
Inštalácia prepájajúca skutočný svet s akýmsi virtuálnym biotopom sonifikuje
interakciu dvoch komplexných systémov. Využitie tzv. multiagentového
modelovania má svoje uplatnenie pri štúdiu rôznych komplexných systémov v
rôznych vedných disciplínach – od biológie, sociológie a meteorológie až po
finančníctvo. V generatívnom umení a špeciálne pri tvorbe počítačovej hudby sa
experimenty podobného druhu vyskytujú vo väčšej miere od druhej polovice 90.
rokov. Ide o myšlienkovo veľmi aktuálnu problematiku, pričom počítačové
modelovanie možno vďaka dostupným technológiám dnes už aj v “domácich
podmienkach” využiť na vytvorenie inak ťažko dosiahnuteľných komplexných
vzorcov a esteticky zaujímavých foriem. Množstvo otázok a rozhodnutí, ktoré Pavel
musel riešiť bolo nielen technického, ale aj estetického rázu. Prečo zvoliť práve
takéto pravidlá na simuláciu života, ako získať relevantné vstupy parametrov z
nášho sveta, ako má znieť výsledný zvuk, akú kombináciu nástrojov a akú formu
prezentácie zvoliť pri komplexnom a otvorenom multimediálnom diele, ktoré má
výrazne procesuálny charakter. Možností sa tu ponúka veľa a predstavovaný výstup
je preto len jednou z alternatív.
Pavel dodáva abstraktnej algoritmickej zvukovej kompozícii konceptuálny rozmer a
to so zaujímavým výsledkom. Vo svojej práci načína viacero zaujímavých
problémov, ktoré však už ďalej nerozvíja. Tie sú ponechané na interpretáciu
vnímateľa, hoci by bolo možno zaujímavé pokúsiť sa o ich hlbšie rozpracovanie:
vplyv klimatických zmien na pretrvanie alebo zánik života, stieranie hraníc medzi
reálnym a virtuálnym svetom, atď. Za celkom výstižnú aj ironickú okolnosť
pokladám fakt, že umelý život dneška v Pavlovom podaní potrebuje k svojej
existencii internet.
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