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ABSTRAKT

Tématem této diplomové práce je biotechnologické umění - bioart, které
ve svých realizacích využívá nejnovější poznatky různých přírodovědných oborů.
Mezi ně patří především genetika, tkáňové inženýrství, kybernetika, ekologie
a informační technologie. Jelikož je tento umělecký směr relativně mladý
a nezmapovaný, zaměřil jsem se na shrnutí dosavadních uměleckých projektů.
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ABSTRACT

The topic of this Master’s Thesis is biotechnological art - bioart, which uses the
most recent findings in biology and science branches. Particulary in genetics,
tissue culture, cybernetics, ecology and information technology. Because this art
movement is fairly young and not compiled, I have focused on a summery of up
to now projects.
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2. DEFINICE A PODMNOŽINY

Bioart (Biotechnological Art) je označení pro umění, kde se médiem stává živá
složka. Umělci ve svých pracích často používají nejen celé živé organismy,
ale i životní procesy, tkáně, bakterie, buňky nebo DNA. Typickým znakem
Bioartových projektů je spolupráce umělců a vědců. Na poli biotechnologie tak
dochází k propojení umění, techniky a vědy.
Poprvé se tento pojem začal používat v souvislosti s prací průkopníka Bioartu
Eduarda Kace, Time Capsule (1997). Svého rozšíření se Bioart dočkal až
na počátku 21.století, a proto je někdy považován za první umělecké hnutí tohoto
století. Stejně jako jiné umělecké směry v minulosti je ve svých počátcích hojně
kritizován. Výtky směřují k zneužívání zvířat pro potřeby umělců a často bývá
zpochybňována morálnost průběhu a výsledků jejich práce.

V rámci Bioartu neboli biotechnologického umění, je možné vypozorovat určité
směry jak se s živou hmotou pracuje a podle toho toto odvětví dále dělit.
Transgenetické umění vytváří geneticky upravené organismy - hybridy tím,
že přirozenou DNA vylepší něčím novým. Nejznámějšími projekty v této oblasti
jsou práce Eduarda Kace.
Umělci pracující s tkáňovými kulturami využívají pro svá díla tkáňové buňky
organismů, které dále laboratorně pěstují a formují do různých tvarů. Výsledkem
jsou rostoucí živé objekty, které nevyžadují úmrtí prvotního dárce tkáně.
Dominantní postavení má v tomto oboru australská laboratoř SimbioticA.

Nejpočetnější skupinou jsou kybernetické projekty, ve kterých se střetává živá
složka s moderní technologií. Život zde může být zastoupen pouhou bakterií
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nebo také hejnem ryb. Technologickou část většinou tvoří software, robot, síť
senzorů nebo internet. Vzájemný vztah obou složek může být symbiotický, nebo
se přirozených schopností organismů využívá jako generátorů dalších procesů.
Formou výstupu bývají zajímavé interaktivní instalace a robotické objekty.
Uznání v této oblasti dosáhli např. Ken Rinaldo, Andy Gracie nebo Stelarc.
Na hranici ekoartu jsou práce skupiny umělců, kteří za pomoci moderních
technologií

upozorňují

na

ekologické

problémy

dnešní

společnosti

a zároveň nabízejí i jejich řešení. Některé z těchto projektů mají povahu DIY1
a vybízejí veřejnost k následování. Mezi progresivní ekologické aktivisty patří
Beatriz da Costa nebo Natalia Jeremijenko.
Kategorie DNA umění a bakteriální umění patří umělcům, kteří pracují
na nejnižších úrovních života, ale místo modifikace jako je tomu u transgenetického
umění, volí stimulaci, a nebo si nechávají „vyrábět” data pro další zpracování.

Je nutné si uvědomit, že málokteré dílo lze absolutně zařadit pouze do jedné
z výše uvedených kategorií. Některé práce přesahují z Bioartu i do tradičních
výtvarných disciplín jako jsou malba, sochařství, landart, performance nebo
multimédia.

Vzestup Bioartových projektů na umělecké scéně reflektoval i jeden
z nejdůležitějších festivalů Ars Electrornica. Během posledních devíti let,
co bioartové práce sbíraly ocenění především v kategorii Interactive art, vznikla
v roce 2007 kategorie Hybrid art.

1

Do it yourself
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3. TRANSGENETICKÉ UMĚNÍ
Eduardo Kac (1962) je současný americký umělec a pedagog, původem
z Brazílie, který se stal na konci minulého století jednou ze stěžejních postav
Bioartu. V současné době působí jako profesor na The School of the Art
Institute v Chicagu. Pro jeho práci je typické propojování různých organických
a technologických systémů do jednoho celku.

Jeho instalace A-positiv (1997) je založena na symbióze mezi člověkem
a robotem, kteří jsou vzájemně intravenózně propojeni. Na jedné straně je
lidské tělo, které poskytuje robotovi krev, na straně druhé robot, který tuto
krev přijímá a odebírá z ní kyslík, aby jím udržoval při životě malý plamínek.
Na oplátku posílá robot do žil člověka glukózu. Kac chce tímto gestem upozornit
na problematiku otrockého využívání robotů a navrhuje nový systém, ve kterém
budou mít své místo nové formy života jako jsou klony, androidi, umělý život
nebo právě roboti.

Kacova práce ze stejného roku Time Capsule (1997) vychází z úvahy o tom,
že v posledních letech s nástupem moderních technologií je snadné manipulovat
s lidskou pamětí. Dříve byly vzpomínky fixovány pomocí média malby
nebo fotografie. V dnešní době, kdy hranice mezi skutečností a fikcí je čím
dál více rozostřena, se díky počítačovým úpravám může každý stát kým
chce, místo toho kým je. Tím se paměť lidí nebude skládat z toho co zažili,
ale z toho co jí bylo vtisknuto a stane se tak umělou. Vztah mezi tělem a pamětí
se díky digitálním technologiím změní. Kac se rozhodl plně poskytnout své tělo
umělé paměti a nechal si do kotníku implantovat mikročip. Tento čip je schopný
vysílat unikátní kód, pomocí kterého se Kac nechal přes internet zaregistrovat
do databáze pro identifikaci ztracených a ukradených zvířat, která se dají pomocí
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scanneru vyhledat. Kac se nechal zaregistrovat jako zvíře i jako majitel. Instalaci
prezentoval v interiéru v podobě nemocniční místnosti, ve které bylo kromě
jiného možné přes internet nahlédnout do databáze a vyhledat umělcovo tělo.
Ne náhodou si pro umístění mikročipu vybral kotník, místo kde se tradičně
umísťovaly okovy. Kriticky poukazuje na to, že např. čipy umístěné v páteři,
které pohybují lidským tělem, jsou pouze předzvěstí toho až se lidé stanou
prodlouženou rukou počítačů.

Obr. 1, Eduardo Kac - Genesis

O dva roky později na festivalu Ars Electronica 1999, přišel Kac s instalací
Genesis, ve které vytvořil vlastní „artist’s gen”, tedy unikátní gen, který
se v přírodě nevyskytuje. Podstatou bylo vyjmutí verše z Bible Genesis 1:26
„And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them
have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over
the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth
upon the earth” („Řekl opět Bůh: Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé
podobenství našeho, a ať panují nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským,
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i nad hovady, a nade vší zemí, i nad všelikým zeměplazem hýbajícím se na zemi.”),
který přeložil do morseovy abecedy a z té, pomocí pro tento účel vytvořeného
systému do základních DNA párů. Vzniklý gen byl vpraven do bakterií, žijících
v petriho misce vystavených v galerii. Tato miska byla snímána webovou kamerou.
Pokud diváci na webu nesouhlasili z obsahem původního verše z Bible mohli
přes internet spouštět ultrafialové světlo v galerii, které způsobovalo v bakteriích
mutaci genu a tím i změnu původního významu textu. Zároveň tak demonstrovali
vládu člověka nad přírodou. Na konci výstavy byla DNA přeložena zpět
do angličtiny „LET AAN HAVE DOMINION OVER THE FISH OF THE SEA
AND OVER THE FOWL OF THE AIR AND OVER EVERY LIVING THING
THAT IOVES UA EON THE EARTH“

Dílo, které je většinově vnímáno jako ikona celého Bioartu a je jedním
z nejkontroverznějších v kontextu umění na přelomu století je GFP Bunny,
neboli králík Alba. V roce 2000 Kac vylepšil genetickou výbavu samice bílého
králíka o GFP1 gen, který způsobil, že při vystavení speciálnímu modrému
světlu králík zeleně světélkoval. Tento fluorescenční gen, který byl původně
odebrán z medúzy rodu Aequorea victoria, vpravil do oplodněného králičího
vajíčka francouzský genetik Louis-Marie Houdebine. Další fáze projektu měly
zahrnovat veřejné prezentace Alby zakončené jejím odvozem do Chicaga, kde
se měla stát domácím mazlíčkem Kacovi rodiny. Během výstavy ve Francii mohli
diváci v televizi vidět Kace, jak tráví celou dobu s králíkem v prostoru galerie
a mohli aktivovat modré světlo, které králíka „rozsvítilo.”
Skandál následoval téměř okamžitě a Houdebine se od Kacovi práce distancoval.
Následně laboratoř odmítla umělci zvíře vydat jako domácího mazlíčka
a ukryla ho před světem. Kac se hájil tím, že u transgenetického umění nejde

1
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Green fluorescent protein

o pouhé vytvoření mutanta jako objektu. Musí být respektován mentální život
transgenetického zvířete a neméně důležité jsou sociální aspekty projektu, jako je
v tomto případě poskytnutí králíkovi kompletního zázemí jako by to bylo normální
zvíře. Po uveřejnění fotek zářícího králíka vědci Kace obvinili z fotomontáže
v přesvědčení, že králík takto silně nezářil. Projekt tedy zůstal nedokončen
a Kac alespoň na protest vyvěsil před svým domem vlajku se siluetou králíka.
Co se stalo s Albou nikdo neví, v roce 2002 přišel Houdebine se zprávou,
že králík zemřel, což bylo následně dementováno. Dnes už můžeme s jistotou říct,
že Alba je mrtvá, protože králíci se dožívají maximálně 12 let, ale v laboratoři
daleko méně. Dalším tajemstvím zůstává kolik dalších takových králíků bylo

Obr. 2, Eduardo Kac - GFP Bunny

pro Kace vyrobeno, kteří ale nepoznali slávu jako Alba. Podle Houdebineho slov
laboratoř podobné projekty realizovala již dříve.

Další podobné projekty od jiných umělců pracující s GFP genem jako
společenským zvýrazňovačem na sebe nenechali dlouho čekat a také komerční
využití přišlo záhy.
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V následujícím roce představil Kac souhrnnou práci Eight day, uzavřený umělý
ekosystém, ve které bylo k vidění několik fluorescenčních zvířat - GFP rostliny,
améby, ryby a myši. Dále zde byl biobot - biologický robot, jehož mozkové
buňky tvořila kolonie GFP améby. Podle toho, jak byly tyto buňky aktivní
byl aktivní i biobot. Navíc se k němu mohli připojit návštěvníci přes internet
a pozorovat ekosystém zevnitř očima robota.
George Gesserta (1944) můžeme směle označit jako průkopníka Bioartu.
Ve srovnání s ostatními projekty se nám jeho postupy mohou zdát málo technicky
progresivní, ale je třeba si uvědomit, že Gessert začal s Bioartem už na přelomu
70 a 80 let, tedy v době, kdy se živé formy v galeriích objevovaly zřídka a kdy
termín Bioart neexistoval. Právě v této době, začal se systematickým křížením

Obr. 3, George Gessert - Mark Tobey

květin a vytvářením unikátních hybridů. Od 90. let se prezentuje pouze těmito
kříženci společně s dokumentací procesu šlechtění.
Gessert sleduje především estetiku svých výtvorů a to, jak lidský vkus ovlivňuje
vývoj přírody. Ve své instalaci Art Life, nechal umístit mezi květiny zápisníky,
do kterých mohli lidé zapisovat své preference. Návštěvníkům tedy umožňuje
prostřednictvím volby určit, které rostliny se budou šlechtit dál a které zaniknou.
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Sám své počínání nazývá „Genetic folk art”, tedy jakési genetické lidové umění,
kdy lidé svým vkusem určují jak bude příroda v budoucnu vypadat. Jeho sbírka
obsahuje desetitisíce květin a každá má své číslo. Jedinou pojmenovanou
květinou je hybrid pod číslem 1028 - Mark Tobey.

Gessert by se dal považovat za pokračovatele Edwarda Steichena - fotografa,
který jako první v roce 1936 prezentoval křížence straček v galerii2 a v očích
některých teoretiků se tak stal prvním bioumělcem vůbec.
C-lab je uměleckovědecká laboratoř v Londýně, zaměřená na elektronické
umění a Bioart. V jejím čele stojí norsko-italská dvojice Howard Boland (1975)
a Laura Cinti (1979).

Svůj asi nejzajímavější počin představila C-lab v roce 2001, který přináší
výrazný zásah do podstaty rostliny - The Cactus Project. Na počátku byla úvaha
nad vzhledem kaktusu, jehož tělo je sice falické, ale chráněné špičatými ostny.
Ty jsou příčinou toho, že se člověku kaktus jeví antisexuální. A tak v C-labu
provedli transgenetickou úpravu DNA a ostny zaměnily za chlupy, jako symbolu

Obr. 4, C-lab - The Cactus project, The Mexico project

2

Delphiniums, Museum of Modern Art, New York
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rozmnožování a pohlavní dospělosti. Výsledkem je, podle slov laboratoře, stále
rostoucí organický a ochlupený vibrátor.

O tři roky později v rámci akce The Mexico project - An ecological invasion
(2004), zasadili tento kaktus na dvou místech v mexické poušti, aby mohli
pozorovat, jak se transgenetické rostlině bude dařit v přirozeném ekosystému.
Výsledky bohužel nejsou známy.

Od roku 2005 se Boland a Cinti zabývají vyšlechtěním růže, která by dokázala
přežít na Marsu -The Martian Rose. Opět za pomoci genového inženýrství
chtějí konkurovat podobným projektům, které připravuje NASA3 a ESA4.
V roce 2007 podrobily růži extrémním podmínkám podobným na Marsu
v Mars Simulation Laboratory v Dánsku, která spolupracuje i s ESA. Je velice
pravděpodobné, že pozemská krása této květiny bude značně narušena, takže
jejich počínání je zároveň nadnesení otázky: „Je opravdu naším cílem osídlit
Mars, pokud tam život vypadá takto?“
Autorská dvojice Shiho Fukuhara a Georg Tremmel ve svém projektu
Biopresence (2003), zkoumá dopad biotechnologií na naši společnost velice
účinným způsobem a jejich práce má určité výstupní hodnoty i pro veřejnost.
Vytvářejí tzv. Žijící pomníky neboli Transgenetické náhrobky tím, že do DNA
jabloní vpraví DNA člověka, který zemřel. Jabloň se tak stává živým odkazem,
který dál nese jedinečné prvky milované osoby a to i ve svých plodech.
Díky metodě Joe Davise mohou být tyto geny umístěny do přebytečných tripletů
a nijak tedy neovlivní genetickou informaci stromu. Odhadovaná cena za takový
náhrobek je 35 000 USD.
3
4
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National Aeronautics and Space Administration
Europian Space Agency

Dmitry Bulatov (1968) je ruský umělec a teoretik, který kromě svých uměleckých
aktivit kurátorsky vede Národní Centrum pro současné umění v Kaliningradu.
V letech 2000 - 2004 pracoval na projektu Senses Alert, během kterého rozvinul
běžné obarvování živočichů flourescenčními proteiny. Bulatov nejen dokázal
použít více barevných odstínů na jednom živočichovi, ale také definovat v jaké
části těla se daná barva má objevit. Tímto způsobem dal vzniknout žábě, která
měla jednu půlku těla zelenou a druhou půlku červenou.

Obr. 5, Dmitry Bulatov - Senses Alert
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4. TKÁŇOVÉ UMĚNÍ
Australské seskupení SimbioticA -The Art & Science Collaborative Research
Lab (1996) je první výzkumnou a uměleckou laboratoří, kde pracují vědci
společně s umělci. V tomto případě se tak děje pod střechou The University
of Western Australia. SimbioticA v čele s Oronem Cattsem (1967) a Ionat Zurr
(1970) dosáhla uznání především za své práce s živou tkání, kterou kultivují
do konkrétních tvarů - The Tissue Culture & Art. Sami své výtvory nazývají
položivými bytostmi, které jsou sice naživu, ale ne jako součást svého těla.
Kromě své umělecko-výzkumné činnosti nabízejí studijní pobyty ve svých
laboratořích, které využila většina významných osobností Bioartu jako např.
Stelarc, Adam Zaretsky, Marta de Menezes a další.

V roce 2000 realizovali projekt The Stone Age of Biology, kdy za použití
svalových buněk myší a králíků a nervových buněk zlatých rybek vytvořili
objekt tvaru pazourku, jaký se používal v době kamenné. Vše se odehrávalo
ve funkční laboratoři sestavené v galerii, kde se pokusili, stejně jako naši předci,
vytvořit nástroj z dostupných materiálů.

V průběhu téhož roku se vydali na Harvard Stem Cell Institute za Josephem
Vacatim1 a výsledkem nových poznatků byla práce Tissue Culture and
Art(ificial) Womb - The semi-living worry dolls (2000). Základní myšlenka staví
na následujícím příběhu: Děti guatemalských indiánů chrání před strachem šest
panenek, které mají v krabici u postele. Před spaním si vyberou jednu panenku
určenou pro konkrétní obavy a svěří se jí. Přes noc panenka jejich trápení zažene.
Catts a Zurr nechali v bioreaktoru (umělém lůně) z tkáně vyrůst panenky, které
1
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Otec tkáňového inženýrství, který v letech 1989 -1997 se svým bratrem Charlesem
Vacantim vypěstoval lidské ucho na zádech myši

byly živé ve víře, že jejich síla bude větší. Lidé mohli těmto panenkám svěřovat
své vnitřní obavy podobně jako děti indiánů. Projekt představuje novou možnost
početí živého organismu za použití umělého lůna, které je mimo tělo matky
a zjišťuje naši připravenost na případný život bez sexu.

O dva roky později si vzali umělci na mušku známé rčení „...až budou prasata
létat” a tak vznikl The Pig Wings Project (2002). Ve svých úvahách vycházeli
z předpokladu, že ve většině lidských kultur existují dva typy křídel. Dobrá andělská ve tvaru ptačích křídel a špatná - satanská ve tvaru netopýřích křídel.
K nim přidali třetí typ ze skupiny obratlovců - neutrální, bez kulturních nánosů
a to křídla pterodaktyla. Z živé prasečí kostní tkáně pak nechali vyrůst tři páry
křídel do požadovaných tvarů. Autoři se snažili nastolit etické otázky, jak
se společnost bude v blízké budoucnosti stavět k lidem se zvířecími částmi
a naopak, když už dnes je možné provádět transplantace zvířecích orgánů
do lidského těla.

Obr. 6, SimbioticA - The Pig Wings Project

Podobným způsobem vznikla instalace Disembodied Cuisine (2003).
Autoři nechali ze svalové tkáně žabích stehýnek vyrůst porci velikosti steaku,
aniž by žába zemřela. Mezitím, co tato tkáňová kultura rostla, se žábě zahojila
rána po odebrání buněk. Výslednou formou byla kulinářská hostina přímo
v galerii ve společnosti živé žáby, která byla vlastně pojídána. Poselstvím autorů
je ukázat cestu těm lidem, kteří se vzdali masité stravy z morálních důvodů
a nepřistoupili na vztah obět vs. predátor.
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Obr. 7, SimbioticA - Disembodied cuisine
Obr.8, SimbioticA - Victimless leather

Na podobném principu je postaven i Victimless leather z roku 2004 - prototyp
uměle vyrostlé kožené bundy. Opět jde o vytvoření živé tkáně, v tomto případě
myší, která vyrostla do tvaru kabátu, aniž by zvíře zahynulo. Je to tedy další
pokus o vyvolání diskuse na téma vykořisťování zvířat člověkem a morálnost
nošení mrtvých zvířat jako součásti oděvu.

Zatím poslední prací je výzkumný projekt NoArk (2007), tedy jakási novodobá
Noemova archa. Současný biologický výzkum je totiž zaměřen více na manipulaci
a hybridizaci jednotlivých druhů, než na jejich objevování a kategorizaci.
NoArk je sbírka buněk a tkání ze všech možných organismů, které Catts a Zurr
nasbírali z různých tkáňových bank a laboratoří. Ty se nyní společně rozrůstají
v bioreaktoru - technovědeckém těle.
V roce 2007 byla za svoji práci SimbioticA oceněna Golden Nica prix na Ars
Electronica.

Art Orienté Objet (1991) je francouzská dvojice umělců Marion LavalJeantet (1967) & Benoît Mangin (196?) a jejich práce s tkáňovými kulturami
je zastoupena projektem Culture de Peaux d’Artistes (Artist´s skin culture)
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z roku 1996. Kožní tkáňové buňky obou umělců byly namnoženy a vpraveny
do kožní tkáně prasete. Na tuto část kůže pak nechali vytetovat motivy ohrožených
zvířecích druhů. Autorská dvojice se domnívá, že tento transplantát, který se stal
místem mezidruhového setkání, přispěje k porušení hranic mezi jednotlivými
živočišnými druhy.

Bioteknica Art and Sicence Artist Collective (2000-2007) byl uměleckovědecký projekt tandemu Shawn Bailey (1972) a Jennifer Willet (1975).
Jednalo se o fiktivní korporaci, která na svých internetových stránkách nabízela
výrobu nového organismu podle požadavků uživatele.
Tyto nové organismy byli pouze virtuální a měli povahu teratomy - obrovského
nádoru, který obsahuje několik druhů tkání (např. vlasovou, zubní, kožní,
nervovou). Korporace byla spíše parodií a nabízela pohled do možné budoucnosti,
ale od roku 2004 začala Bioteknica intenzivně spolupracovat s Oronem Cattsem
a Ionat Zurr z laboratoře SimbioticA na fyzické výrobě těchto organismů. V roce
2006 prezentovali své první Teratological Prototypes v laboratoři zřízené přímo
v prostorách galerie.

Obr. 9, Art Orienté Objet - Artist´s skin culture
Obr. 10, Bioteknica - Teratological Prototypes
Obr. 11, Julia Reodica - hymNext
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Julia Reodica (1970) realizuje své práce s tkáněmi v uměleckém studiu
a laboratoři Vivolabs. V roce 2004 začala pracovat na projektu hymNext,
ve kterém vypěstovala z živé tkáně panenské blány. Umělkyně si nechala
odebrat vaginální buňky, které přidala k buňkám hladké svaloviny a v inkubátoru
je nechala vyrůst do potřebných tvarů. Práci prezentuje jako sérii živých
panenských blan různého vzhledu, připravených k aplikaci do ženského těla
pro obnovení nevinnosti. Finální adjustace blány je vyřešena vložením do luxusní
krabičky a může fungovat i jako symbolický dárek panenství mezi milenci.
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5. KYBERNETICKÉ UMĚNÍ
Stelarc (1946), vlastním jménem Stelios Arcadiou, Australan původem z Kypru,
je především performer, který ve svých pracích kromě robotiky, kybernetiky
a virtuální reality používá i biotechnologie. Je přesvědčen, že lidské tělo musí
být zdokonaleno rozšiřujícími technologickými prostředky, aby se přizpůsobilo
technologiím, které člověk dnes běžně používá. Pokud k tomu nedojde staneme
se hostiteli těchto technologií, které na nás v současnosti parazitují. Stelarc nyní
působí jako hostující profesor na Brunel University v Londýně.

Jedním z prvních pokusů jak své tělo rozšířit byla slavná robotická třetí ruka
Third hand, kterou vyvíjel v Japonsku (1976 -1981). Jedná se o kybernetické
rozšíření levé ruky, která je ovládána elektrodami připojenými na různých
částech těla. Jakmile dojde k aktivaci svalové hmoty v příslušné oblasti, spustí
se proces třetí ruky. K nejznámější performanci patřilo psaní slov „Evolution”
a „Decadence” všema třema rukama zároveň.

Daleko větším biostrojem je Stelarcův Hexapod -The Muscle Machine (2003),
šestinohý chodící robot podobající se pavoukovi. Uprostřed kostry robota
je člověk, který je propojen s robotem přes senzory umístěnými v kloubech.
Svými pohyby řídí člověk pohyby robota včetně rychlosti. Zároveň senzory
získaná data generují zvuky, které jsou následně přiřazovány jednotlivým
pohybům a funkcím. Choreografií člověka - stroje vzniká hudební kompozice,
která pohybovou performance ozvučuje.

Extra ear (1996-2006) je podobně jako třetí ruka pokusem o rozšíření vlastního
těla. Schůdkem, kterým se Stelarc k realizaci přiblížil byl projekt Extra ear -
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1/4 Scale z roku 2003, kdy si nechal od laboratoře SimbioticA vypěstovat
ze svých buněk čtvrtinovou repliku vlastního ucha. Až v roce 2006 za pomoci
kosmetických chirurgů a laboratoře SimtioticA si nechal implantovat kopii svého
ucha na předloktí. Ucho zde bylo tvarově dokončeno a později byl do něj zaveden
mikrofon, který musel být záhy kvůli infekci odstraněn. Stelarcovi představy
o možnostech využití třetího ucha zahrnují i formu internetové antény, která
bude zvuky z internetu rozšiřovat škálu zvuků ze skutečného prostředí.
Dále uvažuje o přemístění z předloktí před stávající ucho na pravé straně hlavy.

Obr. 12, Stelarc - Extra ear

Na tuto práci navazuje projektem Partial Head, který je zatím pouze na papíře.
Tak jako v Extra ear - 1/4 Scale si nechal vypěstovat ucho, chce si nechat kromě
ucha vyrůst malé repliky vlastních rtů, nosu a očí. Vznikne tak cosi na hraně
částečného portrétu a částečné živé bytosti.
Ken Goldberg (1961), v současnosti profesor Berkleley Center for new media,
se kromě výuky a umění prosadil i jako vynálezce a spisovatel. Jeho práce vždy
držely krok s nejnovějšími technologiemi. Už v roce 1995 představil robotickou
interaktivní instalaci Telegarden, ve které hrála svoji úlohu i živá složka.
Jednalo se o miniaturní kruhovitou zahrádku, uprostřed které bylo robotické rameno,
které zahradu obhospodařovalo. Příkazy dostávalo díky uživatelům na internetu,
kteří mohli na dálku pěstovat a zalévat rostliny. V roce 1996 se stala instalace
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na 9 let součástí festivalu Ars Electronica, během kterých se tisíce lidí zapojilo
do její kultivace.

Další projekt, ve které Goldberg sáhl po živém organismu, je Infiltrate z roku
v 2003. Centrem instalace je osvícené akvárium, ve kterém plave 6 ryb, 5 jich
je stejných a jedna je zlatá. Pohyb ryb v akváriu je zaznamenáván kamerou
a údaje jsou v reálném čase zpracovány a animovány v projekci. Ta běží na stěně
vedle akvária jako 3D animace pěti zjednodušených ryb. Pohyb ryb v animaci
odpovídá aktuálnímu pohybu pěti normálních ryb v akváriu, tak jak je vidí zlatá
ryba.

Obr. 13, Ken Goldberg - Telegarden
Obr. 14, Christoph Ebener, Frank Fietzek, Uli Winters - HAMSTER

Instalace od trojice autorů Christoph Ebener, Frank Fietzek a Uli Winters
HAMSTER - Symbiotic Exchange of Hoarded Energy (1999) je založena
na symbiotickém vztahu mezi sérií pojízdných vozíků a skupinou 15 křečků,
kteří jsou spolu s autíčky v ohrádce. Autíčka jsou opatřena vestavěnou obručí,
do které když křeček nastoupí a začne běhat, autíčko se rozjede. Na jedné
straně ohrádky je zdroj světla a na druhé straně je nepřístupná zásobárna jídla.
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Navádění směru je zajištěno světlocitlivými čidly, které autíčko směřují
ke zdroji světla v ohrádce. Zde se vozítko zastaví a čeká, až se jeho baterie
napájená solárními články dobije. Potom má autíčko přesně tolik vlastní energie,
aby dovezlo křečka za odměnu k jídlu.
Americký umělec Remo Campopiano (1949) vytvářel instalace s živými
zvířaty (např. ryby, holuby, krysy) již od druhé poloviny 80 let. Ke svému
posledním projektu Eight-Bit ant farm (2002) přizval umělce Guye Marsdena
a Jonathana Schulla. Výsledkem jejich spolupráce byla interaktivní instalace,
ve které živou složku zastupují mravenci a lidi. Mravenci jsou uzavřeni v průhledné
kostce a jejich pohyb je snímán kamerou. Pohyb lidí je vymezen prostory galerie
a stejně jako u mravenců je zaznamenáván. Kamery odesílají každých
10 vteřin informace o změně pohybu v mraveništi a galerii. Tato změna se projeví
rozsvícením příslušných ping pongových míčků, uspořádaných do čtverce 8 x 8
(celkem 64 míčků) podle toho, v jakém místě ke změně došlo.
Andy Gracie (1967) je britský umělec, který pod hlavičkou Hostprods (Host
productions) vytváří biorobotické systémy, ve kterých dochází k symbióze
biologických a technologických prvků.

Small work for robot and insects z roku 2003 je experimentální projekt,
ve kterém na sebe navzájem reagují robot a cvrčci. Vše je umístěno v teráriu,
kde jsou cvrčci odděleni od robota skleněnou stěnou. Gracie si nechal od svého
kolegy Briana Lee Young Rowe sestavit inteligentního robota, který naslouchá
zvuku cvrčků a na základě toho se snaží vymyslet jazyk, kterým by s nimi mohl
komunikovat. Gracieho zajímá prozkoumávání vztahů mezi strojem a přírodou
a proces utváření tohoto vztahu.
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Fish, plant, rack (2004) je instalace, ve které důležitou roli hraje ryba Gnathonemus
petersii (Rypoun Petersův), která je téměř slepá a orientuje se pomocí
elektrického pole, které vyzařuje svalovými stahy. Další část instalace tvoří robot
s umělou inteligencí, který přijímá pulsy, které ryba vysílá při svých tělesných
potřebách a pomocí umělé inteligence se učí jejímu jazyku. Posledním článkem
instalace je rostlina žijící v hydroponiím systému, jejíž stav je monitorován
robotem, který jí dodává živiny. Také ryba může pozorovat stav rostliny
na monitoru v blízkosti svého akvária. Robot na základě pulsů příjmaných od ryby
a na základě sledování stavu růstu rostliny zajišťuje propojení dvou organismů,
kdy se ryba nevědomky stará o rostlinu. Všichni tři, ač o sobě navzájem neví,
jsou součástí koloběhu různých živých forem se vzájemnými vstupy a výstupy:
ryba - elektrické impulsy - robot - živiny - rostlina - video - ryba.

Obr. 15, Andy Gracie - Fish, plant, rack
Obr. 16, Andy Gracie - Autoinducer_Ph-1

Autoinducer_Ph-1 (cross cultural chemistry) z roku 2006 je pokus o vytvoření
symbiotického vztahu mezi organickou a syntetickou formou života s cílem,
aby tato symbióza generovala další procesy. Konkrétně se jedná o bio-umělý
ekosystém mezi vodní rostlinou a syntetickou bakterií, který má zajišťovat
růst rýže. Gracie používá tradiční techniku pěstování rýže z jihovýchodní
Asie, kde se na rýžových polích jako hnojivo používána vodní rostlina Azolla.
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Tento proces je v instalaci přepracován do komplikované, průmyslně-laboratorní
podoby, jako odraz západních zemědělských postupů. Nacházíme zde soustavu
vodních nádrží, elektronických, laboratorních a hydroponiích přístrojů, které
zprostředkovávají symbiotický vztah mezi bakterií Anabaena a rostlinou Azolla.
Čím je vztah kvalitnější, tím je více hnojiva pro rostliny rýže. Syntetická bakterie
využívá vlastní GCS1 systém, který dovoluje zrození, žití, interakci a umírání
stejně jako u organických bakterií. Tato práce získala Zvláštní uznání na Prix Ars
Electronica 2007 v kategorii Hybrid Art.
Zajímavé interaktivní instalace vytváří také Ken Rinadlo (1958), který v nich
propojuje živé organismy a multimediální řešení. Ve svých pracích používá
hojně robotické systémy nebo umělý život. Na svém kontě má také cenu z Ars
Electronica 2004 za instalaci Augmented fish reality. Nyní působí společně se svou
ženou Amy M. Youngs na Department of Art at The Ohio State University.

Augmented fish reality (2004) je robotická instalace, ve které Rinaldo využil
přirozených schopností akvarijní ryby Betta splendens (Bojovnice pestrá).
Tento druh má schopnost vidět na velkou vzdálenost a poznávat ryby svého druhu.
Samečci Bojovnice pestré jsou velice agresivní a mezi sebou bojují na život
a na smrt. Ryby byly umístěny odděleně do 5 kulatých akvárií, které byly
součástí pojízdných robotů. V okamžiku, kdy na sebe začaly ryby reagovat
pohybem uvnitř akvária, roboti na kolečkách vykonávaly stejný směr pohybu.
Kromě interakce mezi sebou reagovaly ryby i na návštěvníky, ke kterým pomocí
robotů připlouvaly, jelikož měly člověka spojeného s krmením.

1
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Generalized Cellular Signalling

Obr. 17, Ken Rinaldo - Augmented fish reality

V této práci autor zúročil své zkušenosti z předchozích projektů Delicate Balance:
Robotic fish sculpture (1993) a Mediated encounters (1998), které byly rovněž
postaveny na agresivním chovaní Betta splendens a využití tohoto chování jako
ovladače robotických systémů.
Gail Wight (1960) zahrnula živá zvířata do svých instalací už v průběhu 90 let
20 století a vždy využívala přirozeného chování těchto zvířat (ptáci, krysy) jako
tvůrčího faktoru. Její nejkomplexnější práce, ve které zužitkovala zkušenosti
z dřívějších prací je Rodentia Chamber Music z roku 2004. Jedná se o rozsáhlou
instalaci klasických hudebních nástrojů, jejichž některé části jsou vyrobeny
z plexiskla. Tím vznikla tvarovaná průhledná terária, která se stala domovem
pro myši, které v nich rozehrávaly hudební kompozice.

Obr. 18, Gail Wight - Rodentia Chamber Music
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Mateus Herczka (1970) je polský umělec žijící ve Švédsku, který na pole
Bioartu vstoupil v roce 2004 prací Life support system: Vanda. Cílem projektu
bylo vytvořit z orchidee Vanda Hybrida virtuální organismus, který bude
žít nekonečně dlouho potom, co původní rostlina zahyne. Herczka vycházel
z poznatku, že každý živý organismus má v sobě přítomný elektrický náboj, který
lze změřit a následně digitalizovat. Náboj květiny nechal převádět na dynamický
signál, který se měnil v závislosti na růstu a byl indikátorem aktuálního stavu
rostliny. Takto získaná data byla ukládána na pevný disk herní konzole Xbox,
vizualizována v 3D prostředí a převáděna na doprovodný zvuk. Po úmrtí
orchideje bude Xbox generovat signály samostatně bez potřeby dat od původní
rostliny. Tato práce získala zvláštní uznání na festivalu Ars Electronica 2005.

V současnosti pracuje Herzka na projektu Enhanced Furniture, jehož cílem
je vytvoření laviček, které budou biochemicky aktivní a budou tak ovlivňovat
uživatele, kteří se na ně posadí. Lavička 1 bude vypouštět na své uživatele
směs vůní a hormonů, které budou stimulovat sedící ke společné komunikaci
a je určena pro místa setkávání jako jsou parky nebo restaurace. Lavička 2 má
za úkol ovlivňovat ženský menstruační cyklus pomocí exhalace feromonů, které
cyklus urychlí nebo zpomalí. Lavička 3 by měla uvolňovat feromon, který bude
během léta přitahovat motýly.

Ursula Damm (1960) je německá autorka a profesorka na Bauhausu, která
se v posledních letech zaměřila na interaktivní instalace a práci s veřejným
prostorem. Její Double helix swing (2006) je interaktivní instalace, ve které
se propojuje skutečný a umělý život. Skutečný život se odehrává u malého
rybníčku v přírodě, kde se tvoří roje samečků komárů. Tyto roje jsou jsem lákány
zvukem samičího bzučení z reproduktorů. Jakmile kamera zaznamená pohybující
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se komáří roj, odešle video nahrávku do centrálního počítače. Ten provede analýzu
a následnou vizualizaci pohybů ve formě křivek. Nyní přichází na řadu umělý
život, který se odehrává v prostorách galerie. Křivky, které jsou obrazem pohybu
komárů, se stanou v této části instalace krmivem pro umělé živočichy,
kteří

je

automaticky

pojídají.

Umělé

organismy

mají

schopnost

se vyvíjet, rozmnožovat a adaptovat. Jejich přežití závisí na komářím
roji zaznamenávaném kamerou v exteriéru. Návštěvníci galerie mají
možnost pomocí softwarového rozhraní ovlivňovat rychlost, velikost
a další vlastnosti umělých organismů. Pokud dojde k přebytku jídla
(křivek), reproduktory vysílající lákavý bzukot samiček utichnou, sníží
se rojová aktivita a klesne i přísun jídla.

Obr. 19, Ursula Damm - Double helix swing

Antony Hall (1976) ve svém projektu ENKi (2006) zkoumá možnosti
mezidruhové komunikace mezi člověkem a rybou Nožovkou běločelou
(Apteronotus albifrons). Tento druh ryby komunikuje s prostředím bioelektrickými
signály a má poměrně vysokou inteligenci a schopnost učit se a pamatovat si.
Hallovi experimenty využívají těchto vlastností k interakci s člověkem, která
probíhá prostřednictvím elektrického pole a mozkových vln.
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Louis Bec (1936) ve své práci Čekání na turinga (2006) využil podobných
vlastností ryby, když snímal elektrické signály Rypouna Petersového
(Gnathonemus petersii), převáděl je na zvuk a ten přenášel přes internet
do galerie. Ve svém aktuálním projektu Ichthyophonie / PanGea chce podobným
způsobem zprostředkovat komunikaci mezi rybami žijícími v Jižní Americe
a jejich rodovými příbuznými v západní Africe potom , co byly od sebe rozděleny
následkem pohybu kontinentů .

Do třetice tuto schopnost ryb zužitkoval ve svém projektu EOD 02 (Electric Organ
Discharge) z roku 2006 Frederik De Wilde (1975) ve spolupráci s bruselskou
laboratoří LAb[au]2. Instalace se skládala ze čtyř oddělených akvárií a v každém
byla ryba vysílající jiné bioelekrické signály. Tyto signály byly zaznamenávány
a převáděny na zvuk, takže divák mohl poslouchat komunikaci mezi rybami.
Kromě toho elektrické pulsy aktivovaly žárovky u jednotlivých akvárií, které
svým světlem reagovaly na intenzitu a rytmus těchto signálů.
David Bowen (1975) je multimediální umělec, který vytváří kinetické
interaktivní instalace a robotické objekty. Fly drawing device (2007) je přístroj,
který kreslí na papír na základě pohybu mouchy. Jakmile moucha vletí do malé
komory, která je součástí objektu, je její pohyb detekován senzory a robotická
kreslící ruka v reálném čase zaznamenává pohyb mouchy kresbou. Když moucha
komoru opustí, automaticky se navine z role čistý papír a systém čeká na další
mouchu. Swarm (2007) je samochod, jehož pohyby jsou určovány hejnem
much, které jsou umístěny v průhledné kulovité nádobě na horní části robota.
Systém reaguje na pohyby much v „mozkové části” a přístroj se podle toho
pohybuje. Dále může robot, neboli hejno much, reagovat na přítomnost lidí

2
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nebo objektů v jejich blízkosti. Growth rendering device (2007) je instalace,
ve které navzájem spolupracují robot a rostlina hrachu. Robotický systém dodává
rostlině živiny ve formě světla a hydroponího roztoku a hrách na toto reaguje
růstem. Systém na tento růst zpětně reaguje inkoustovým tiskem siluety rostliny
podle jejího aktuálního vzrůstu. Tisk probíhá každých 24 hodin a po dokončení
obrázku systém navine z role čistý papír na další den. Tím vzniká dlouhý pás
s obrázky postupného růstu hrachu.

Obr. 20, David Bowen - Growth rendering device
Obr. 21, Miya Masaoka - Brainwaves and Plants

Miya Masaoka (1958), má také svou interaktivní rostlinu, něco jako živý
teremin. Brainwaves and Plants (2006) je interaktivní zvuková instalace
s popínavým filodendronem. Rostlina má na listech vysoce citlivé senzory, které
zaznamenávají reakce rostliny na změnu okolí. Masaoka je zde v roli hráče
na rostlinu, který jí stimuluje a reakce rostliny jsou převáděny na MIDI3 a
následně na zvuk.

3

Musical Instrument Digital Interface

37

Skupina Robotany je tvořena trojicí umělců Jill Coffin, John Taylor a Daniel
Bauen a náplní jejich projektů je kombinace přírody a robotiky. Jejich objekt
Breeze (2006), je v podstatě robot zabydlený v těle japonského javoru.
Tento strom dokáže vizuálně vnímat a reagovat na předměty ve své blízkosti.
To se projevuje pomalým náklonem větví směrem k pohybujícímu se objektu,
jakoby se snažily ho dotknout.
Botanicalls (2006) je projekt, který nabízí nový komunikační kanál mezi
rostlinami a lidmi a snaží se tak podpořit mezidruhovou interakci. Rostlinám
je umožněno na sebe upozornit svého majitele pomocí zavolání, textové zprávy
nebo emailu. Pokud rostlina potřebuje zalít, kontaktuje člověka a v případě,
že ten volání vyslyší, rostlina mu za to poděkuje. Na internetu si každý může
koupit vlastní sadu4, která obsahuje vše potřebné k propojení rostliny s člověkem.
Za projektem stojí kvarteto autorů Rebecca Bray, Rob Faludi, Kate Hartman
a Kati London.

Obr. 22, Botanicalls
Obr. 23, Ryan Wolfe - Sketch of a field of grass

Midori-san, the blogging houseplant (2008) je rostlina, která na internetu
publikuje svoje myšlenky. Společnost KAYAC Co., která bloggovací rostlinu
vyvíjí, využila technologie Satoshiho Kuribayashiho, pomocí které rostlina přes

4
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senzory snímá slabé bioelektrické proudy na povrchu svých listů. Tyto proudy
se mění v závislosti na teplotě, vlhkosti, vibracích, elektromagnetickém vlnění
a dalších faktorech. Tato data jsou pomocí zvláštního algoritmu převáděna
do japonských vět, které pak rostlina posílá do blogu. Uživatelé si mohou
na internetu přečíst jaké dnes bylo počasí, kolik bylo světla a nebo mohou
na rostlinu svítit světlem, za což jim rostlina poděkuje.

Interaktivní, robotické nebo zvukové instalace s rostlinami mají ve svém rejstříku
i následující umělci: Halfmachine - The Singing Plant (2004) - rostlina, která
reaguje na dotek zvukem a světlem. Čím více se jí dotýkáte, tím je zvuk i světlo
intenzivnější. Christa Sommerer & Laurent Mignonneau - Eau De Jardin
(2004) - dotýkáním se skutečných rostlin, ovlivňuje divák rostliny virtuální.
Guto Nórbrega - Equilibrioum (2008) - symbiotický systém živé a virtuální
rostliny, Breathing (2008) - interaktivní hybridní objekt reagující na dýchání.
Allison Kudla - The search for luminosity (2007) - instalace, ve které si rostliny
sami spouští světlo pro fotosyntézu. Nicole Heidtke & Stefan Baumberger ima flue (k) - Hybrid Lifeforms (2006) - multimediální interaktivní instalace,
ve které na přítomnost člověka reaguje virtuální kolibřík na robotickém rameni.
Ryan Wolfe - Sketch of a field of grass (2004) - instalace, ve které jsou stébla
trávy ohýbána podle virtuálního větru. Carsten Höller - Suicide Gerbera Daisy
Plant (2008) - gerbera, která se růstem usmrtí elektrickým proudem.
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6. DNA A BAKTERIÁLNÍ UMĚNÍ
Joe Davis (1953) od konce 80tých let pracuje v Oddělení Biologie
na Massachusetts Institute of Technology v Bostonu. Jeho výzkum je zaměřen
na molekulární biologii a bioinformatiku. Davis je považován za nejmenovaného
otce Bioartu, který jako první použil modifikovanou DNA v umění. Jeho dílo
Microvenus (1986) má více kopií, než všechna ostatní díla od všech umělců
dohromady.
Davis a Dana Boyd společně vytvořili syntetické umělecké DNA molekuly, které
byly otiskem určitého obrazu. Postup byl následující: obraz převedli na soustavu
jedniček a nul a tuto soustavu převedli na sérii nukleových bází. Takto vytvořenou
syntetickou DNA pak vpravili do bakterie E.coli a nechali kolonii bakterií růst.
V případě práce Microvenus, prezentované na festivalu Ars Electronica v roce
2000, obsahovala DNA zakódovaný vizuální symbol zastupující vnější ženské
pohlavní orgány a zároveň starogermánskou runu symbolizující matku Zemi.
Davis měl v plánu tuto DNA vyslat do vesmíru jako zprávu mimozemským
civilizacím o reprodukci člověka. Tím navazoval na svou dřívější práci Poetica
Vaginal, ve které snímal vaginální kontrakce tančících baletek, které následně
převáděl na text, hudbu a řeč a tyto dále převedl na rádiové signály, které vysílal
radarem do vesmíru.

Obr. 24, Joe Davis - Microvenus
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Další práce z Ars Electronica 2000 je Audio microscope, která vznikla
ve spolupráci s Katie Egan Davis a vychází z příběhu o indiánském šamanovi
z Ekvádoru, který tvrdil, že jeden druh rostliny zpívá jinak v horách a jinak
v údolích. Davis chtěl tedy zjistit, jestli je možné naslouchat buňkám rostlin.
Vědom si toho, že neexistují takové mikrofony, který by byly schopny
zaznamenat tak slabý zvuk, jaký vydávají buňky, rozhodl se použít vynález
A.G. Bella, fotofón, který nepřevádí zvuk na elektrické impulsy, ale na pulsy
světla. Dále použil detektory, které převáděly audio frekvenční pulsy světla
na elektrické signály, které lze převádět na zvuk. Na základě série experimentů
došel Davis k závěru, že zvuky buněk z různých organismů jsou jasně od sebe
odlišitelné. Dokonce lze těmto buňkám přiřadit unikátní akustické podpisy,
potvrzující jejich nezaměnitelnost. Z toho vychází, že buňky z jedné rostliny musí
vydávat stejný zvuk, čímž se nepotvrdily slova šamana, který podle Davisových
slov pravděpodobně zná nějakou zvláštní rostlinu.

Po létech experimentování s možnostmi jak převést obraz na povrch DNA
molekul, přišel v roce 2002 s prací DNAgraphy - mikroskopickým aktem
ženy. Jako fotoemluze mu posloužily drobné částice zlata a chemikálie, které
se při osvícení vážou na DNA.

Davis také spolupracoval s Adamem Zaretskym na pouštění různé hudby
bakteriím a pozorování jejich reakce na tuto hudbu. Z poznatků jeho práce
vychází projekt Biopresence1. V současnosti experimentuje se sestavením rádia,
které bude za použití baktérií přijímat jeho oblíbené rádiové stanice.

1

Shiho Fukuhara a Georg Tremmel - Transgenetické náhrobky, ve kterých je do DNA
jabloní vpraví DNA člověka, který zemřel.
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Peter Gena (1947) je především hudební skladatel a experimentátor s novými
technologiemi, kterými si vypomáhá při vytváření hudby. Jeho několikaletý
projekt DNA music, na kterém spolupracuje s biologem Charlesem Stromem,
je postaven na převodu DNA řetězců na zvuk. Ke konverzi mu slouží vlastní
algoritmus a výsledné zvuky jsou přehrávány pomocí DNA mixážního pultu.
Jeho tvorba zahrnuje skladby jako: Red Blood Cells (1995), kdy finální skladba
je mixem pěti genů přítomných v lidské krvi. Dále jsou to Collagen and Bass
Clarinet (1997) nebo Chopin’s Catarrh (1998). Do roku 2005 obsahoval jeho
DNA mixážní pult 35 řetězců, ze kterých si posluchač mohl volit a míchat
až 6 genů dohromady, včetně možnosti použití funkcí změny BPM2
a loopování.

Gena se také hudebně podílel na instalaci Eduarda Kace Genesis, pro kterou
nechal Kacův syntetický gen převést na hudbu.
Avšak pionýrem v oblasti DNA music je John Dunn, který je zároveň vývojářem
softwarů3 pro převod DNA na hudbu. Jeho první pokusy sahají až do roku 1989,
kdy vydal první CD Inflections. V průběhu devadesátých let za pomoci softwarů
od vlastní značky Algorithmic Arts vyprodukoval takové skladby jako: Human
Sex Hormone, DNA of HIV nebo Scorpion Stinger a vydal alba Algorithmic
Music (1992), Music from DNA (1995) a Life Music (1998). V současné době
pracuje na vývoji nového programu ArtWonk.

Další z projektů, které se snaží o vytvoření hudby na základě DNA je GeneMusik
(2008). Nigel Helyer (Dr Sonique), který projekt vyvíjí v laboratořích
SimbioticA tvrdí, že nechce jako předchozí experimenty pouze přepisovat
2
3
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hotovou DNA na hudbu. Jeho projekt je opravdové biologické míchání hudby,
kde existuje funkční vztah mezi hudbou a DNA. Helyer vezme určitou melodii
a hudební zápis přeloží na sekvence DNA, která je následně vyrobena a vpravena
do bakterií. Zde probíhá mutace hudby a po čase lze zpětným procesem poslouchat
novou hudební formu.

Projekt bio.display je dítětem maďarského umělce Ákose Maróye (1973),
který na něm pracuje v The Arts and Genomic Center v Holandsku.
Spolu se svými spolupracovníky chce vyvinout displeje z živých organismů,
konkrétně z geneticky upravených fluorescenčních bakterií. Prvním stupněm, který
je úspěšně dokončen, je technologie umožňující uživatelům vytvářet pomocí
bakterií jednoduché obrázky. V softwaru se definuje obrázek do matrice
o maximální velikosti 16x16 obrazových bodů. Na pláty je pak podle matrice
na příslušná místa vpravena kultura bakterií, která přes noc dá obrázku finální
podobu.

Se stejnými vlastnostmi bakterií a s podobným konečným obrazem pracoval
i projekt GFPixel (2001) Gerfrieda Stockera (umělecký ředitel festivalu Ars
Electronica) a Reinharda Nestelbachera. Společně vytvářeli živé portréty
pomocí tisíců Petriho misek naplněných bakteriemi, jejichž DNA byla doplněna
o GFP4. Konečná podoba připomínala digitální rozpixelovaný obraz.
Svítící obrázky maluje živými bakteriemi i André Brodyk (1955), australský
genetický umělec a výzkumník. V jeho sériích DNArt (2001-2002),
Xeno_biotic (2002-2003) a Xeno_genic (2003-dosud) hojně používá jako nové
kreslící médium bakterie E-coli, které jsou transgeneticky doplněné o GFP
a RFP5 a osvícené luminiscenčním světlem.
4
5

Green Flouorescent Protein
Red Flouorescent Protein
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Obr. 25, Ákos Maróy - bio.display
Obr. 26, Hunter O‘Reilly - Living Drawings
Obr. 27, Paul Vanouse - Latent Figure Protocol

Dalším projektem, kde jako barva slouží organismus, jsou Living Drawings
(2005), kresby vytvořené žijícími luminiscenčními bakteriemi od americké
umělkyně a genetičky Hunter O´Reilly (1971).
Jinou metodu pro vznik obrázků pomocí DNA volí Paul Vanouse (1967),
americký novomediální umělec a výzkumník, který působí jako profesor
Vizuálních studií na univerzitě v Buffalu. Ve své práci Latent Figure Protocol
(2007) nejdříve rozdělí DNA pomocí enzymů na potřebné segmenty, které
se pak díky elektrickému proudu pohybují různou rychlostí ve speciálnímu
reaktivnímu gelu. Tím vznikají obrázky, které se přímo vztahují k použitým
vzorkům DNA. Na výstavě Human Nature II, Vanouse vytvořil obrázek symbolu
©6, z DNA průmyslově vyráběného organismu - plasmidu pET-11a, který
je jako živý organismus autorsky chráněn, tzn. vlastněn a ztratil tak statut živého
organismu.

Marta de Menezes (1975) je portugalská umělkyně, která se v posledních
letech prezentovala svou nevyhraněnou tvorbu na většině bioartových festivalů
a konferencí. V současné době působí na Center of Clinical Sciences
6
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v Londýně.Ve své úspěšné kolekci NATURE? (1999) změnila kresbu
na motýlích křídlech zásahem do přirozeného vývoje motýla. Podle slov autorky
jí šlo především o vytvoření nových vzorů, které se v přírodě nevyskytují, nikoliv
o vylepšení přirozeného vzhledu křídel nebo o jejich zkrášlení. Protože nezasáhla
do genetické výbavy motýlů, jsou nové znaky nepřenositelné na potomky
a jejich životnost je dána životností motýla. Pokaždé bylo změněno pouze jedno
křídlo, takže druhé zůstalo pro srovnání v původní podobě. Motýli byli vystaveni
na Ars Electronica 2000 a stali se tak prvními takto modifikovanými živočichy,
kteří byli prezentováni v rámci umělecké přehlídky.
V roce 2002 představila de Mezenes Functional Portraits, portréty lidí,
respektive záznamy mozků lidí, pořízených při magnetické rezonanci.
Portrétované osoby vykonávaly činnost, která je pro ně charakteristická
a zároveň jim byl snímán jejich mozek. V reálném čase bylo možné vidět, které

Obr. 28, Marta de Menezes - NATURE?
Obr. 29, Marta de Menezes - Functional Portraits

oblasti mozku jsou aktivní při dané činnosti. V další fázi chce de Menezes
„malovat” mozek tím, že bude stimulovat jednotlivé oblasti. Při vhodné kombinaci
myšlenkových pochodů dokáže aktivovat části mozku tak, aby utvořily určitý
obraz. Pouhým přemýšlením tak bude vznikat umění.
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Ve stejném roce si vytvořila autoportrét - Proteic Portrait, který jako médium
využíval proteiny. Ty se skládají z aminokyselin, z nichž každá může být
zastoupena písmenem. Poskládáním písmen lze tedy vytvořit unikátní řadu
aminokyselin, které budou vytvářet unikátní protein. Jelikož je v Portugalsku
zvykem používat dlouhá rodinná jména, z Merta de Menezes se stala
MARTAISAVELRIVEIRDEMENESESDASILVAGRACA

a

následným

převodem písmen na aminokyseliny vznikl jedinečný mArta protein.

Ještě v roce 2002 stihla vyprodukovat sérii obrazců NUCLEART, které
vznikly obarvením buněčných jader lidských buněk. Pomocí DNA obohacené
fluoroformem dokázala de Menezes obarvovat určité chromozomy v jádře
a kontrolovat obraz, který vznikal. Výsledná podoba byla k vidění pouze
pod laserovým mikroskopem.

V roce 2005 odjela na půl roku do Austrálie do laboratoří SimbioticA. Výsledkem
jejího pobytu byla tkáňová mikrosocha Tree of Knowledge z neuronů, která
ve svém tvaru připomíná strukturu nervové buňky, která se dále rozrůstá.
Pozoruhodnou postavou na bioartové scéně je Adam Zaretsky (1968). Studoval
společně s Eduardem Kacem v Chicagu, později pracoval společně s Joe Davisem
a dvojící Oron Catts a Ionat Zurr v laboratoři SimbioticA. Od roku 2001 vyučuje
na Státní universitě v San Franciscu.

V počátku experimentoval s hudbou a jejím vlivem na bakterie. V roce 2000
na sebe upozornil satirickou prací, ve které po dobu 48 hodin pouštěl bakteriím
E.coli hudbu z alba Engelbert Humperdinck - Greatest Hits, která se používá jako
zvuková kulisa ve veřejných prostranstvích (např. výtahy, hotely). Během této
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doby baktérie začaly produkovat daleko více antibiotik. Zaretskyho závěry jsou
spíše recesí než seriózní vědeckou úvahou. Podle něj zde zapůsobil takzvaný
„Humperdinck Effect”, který se projevuje otráveností z tohoto druhu hudby.
Buňky ve snaze bránit se této příšerné a nahlas puštěné muzice po celé dva dny
sáhly po jediné zbrani, kterou mají a to je produkce antibiotik.

Obr. 30, Engelbert Humperdinck
Obr. 31, Adam Zaretsky - MMMM

V instalaci z roku 2002 Macro Micro Music Massage (MMMM) byla veřejnost
vyzvána ke zvukové performanci, kde za pomocí svého hlasu lidé masírovali
buňky. Účastníci akce byli posazeni do křesel a zvuk z jejich mikrofonů byl
posílán do reproduktorů, které vibrovaly s živou kulturou. Kromě masírování
buněk spouštěli lidé současně i vibrace pod zadek jiného účastníka, sedícího
v křesle naproti. Zaretsky sleduje především sociální rozměr této performance,
kdy sdílíte s jiným organismem a s cizím člověkem podobný zážitek.
Instalaci chápe jako veřejnou hru, kdy se necháte lechtat na intimní časti těla
neznámým člověkem a tím se podílíte na příjemném vybočení z morálních
standardů.

V další sociální performanci WorkHorse Zoo z roku 2002 použil organismy,
která jsou nejčastějším laboratorním materiálem a zavřel se s nimi na týden
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do místnosti. Jednalo se o rostlinu hořčice, kvasnice, červa, pruhované ryby,
octomilky, bakterie, myši a žáby. Tyto organismy jsou normálně při biologických
experimentech přísně odděleny a nikdy neměly možnost být pohromadě v jednom
prostředí, kde by se mohly setkávat. Zaretsky tak chtěl veřejnost upozornit, jak
moc je náš život závislý na studiu těchto organismů.

The Brainus/Analolly complex je další Zaretskyho satirou, na kterém pracoval
v laborařích SimbioticA a prezentoval v rámci výstavy Art of the biotech era
v roce 2004. Jednalo se o dvě sochy vytvořené z tkání úhoře. Brainus byl řitní
otvor vytvořený z polymerů, na kterém rostla mozková tkáň. Analolly bylo
lízátko z polymerů, na kterém rostla řitní tkáň. Veřejnost byla poté postavena
před otázku, který z těchto dvou objektů by raději lízali a proč.
Polona Tratnik (1976) je slovinská umělkyně, která se zaměřila na expozici
mikroorganismů, které jsou denně součástí lidského těla, ať už na povrchu
či uvnitř. Ve svých pracích Mikrokozmos (2002) a Zasebne skodelice - Private
bowls (2004), nechala namnožit bakteriální kultury, které se vyskytovaly
na jejím těle a ty vystavila. V prvním případě se místem zamoření stala koupelna,
umístěná přímo v galerii. V případě druhém kultury bujely v porcelánových
miskovitých odlitcích jejího těla.

Obr. 32, Polona Tratnik - Mikrokozmos
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7. ECOART A AKTIVISMUS
Natalie Jeremijenko (1967) je novomediální umělkyně, která zkoumá
jak mohou nové technologie nenásilně ovlivňovat společenské změny.
Někdy na první pohled utopistická řešení jak lidé, technologie a příroda mohou
žít v harmonii jsou zajímavými sondami do současného světa. Své projekty
realizuje pod hlavičkou xDesign - Environmental Health Clinic na univerzitě
v New Yorku a mnohá média ji řadí mezi nejzajímavější současné novátory.

V roce 1999 vypěstovala stovky klonů stromu ořešáku - Onetrees, mladé
sazenice pak vystavila, aby poukázala na jejich diverzitu a dokázala tak,
že pouze genetická informace není všechno. Později zasadila 20 stromů Onetrees
v okolí San Francisca a demonstrovala tak, jak se na různých místech různě
daří geneticky identickým stromům. Onetrees se staly odrazem sociálních
a enviromentálních rozdílů dané oblasti.

OOZ (2002) je pozpátku Zoo a naopak je to i ve skutečnosti. Je to Zoo
bez klecí, enviroment, kde zvířata a lidé mohou navzájem komunikovat.
Jeremenko připravuje situace, které mají iniciovat interakci zvířat a lidí, která
je jiná než v běžné Zoo. OOZ je pokračující série experimentálních projektů,
ve kterých zvíře není pouze pozorovaným objektem, ale má stejné
možnosti jako člověk.
Prvními obyvateli OOZ se staly husy, které se už dávno usadily v městských
parcích a adaptovaly se k životu ve městě. Robotic Goose je husa - robot,
na dálkové ovládání, pomocí které se lidé můžou přiblížit k husám žijícím
na jezírkách ve městě a komunikovat s nimi. Skrz robota mohou k husám
promlouvat a zaznamenávat reakce živých hus. Tyto záznamy jsou pak součástí
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internetové databáze husí řeči.
Dalším projektem je For the birds. Jedná se o technická řešení, která mají být
ovládána a využívána ptáky ve městě. Jedním takovým řešením jsou speciální
bidýlka, na která když pták dosedne, spustí zvuk z reproduktoru ve spodní části
bidla. Tento zvuk je přeložen do lidské řeči a má přesvědčit obyvatele měst,
aby sdíleli jídlo se zvířetem. Ptáci tak zkouší, který zvuk bude mít za následek
přísun jídla. Např. „...rozděl se prosím se mnou o tvůj oběd a nemonopolizuj
zdroje potravy”

Obr. 33, Natalia Jeremijenko - For the birds
Obr. 34, Environmental health clinic - Greenlight

Jeremijenko nevynechala ani ryby v řece Hudson. Potom co zjistila,
že antidepresiva, které občané New Yorku spotřebují a vylučují v moči jsou
i přes čističky odpadních vod přenášeny do řeky, položila veřejnosti
otázku: „ Proč jsou ryby v řece Hudson na antidepresivech?” A také přišla s řešením.
Do jednoho úseku řeky umístila 100 polykarbonových trubic, které se postupně
rozsvěcovaly podle toho, jak ryby v řece pluly. Lidé tak poznali přítomnost ryb
a mohli jim házet upravené krmení, které z jejich krve odstraní PCB1.

1
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Polychlorinated biphenyls

Společně s kolegy z Environmental health clinic vyvinula v roce 2007 ekologický
lustr Greenlight. Ten je kromě své primární funkce i teráriem pro rostliny,
které z ovzduší odstraňují škodlivé látky (např. benzen nebo formaldehyd).
Fotosyntézu rostlin zajišťuje světlo z LED žárovky napájené solární
energií. Samozřejmě je celý lustr vyroben z recyklovaných materiálů.
Nevýhodou zůstává cena 6 000 USD.
Heath Bunting se pohyboval v devadesátých letech především okolo internetu,
s přelomem století se přesunul na pole genetiky, kterou považoval za příští
novomediální oblast. Jeho současné práce jsou především politicky, ekonomicky
a společensky aktivistické.

Natural Reatlity Superweed Kit 1.0, (1999) je aktivistickým DIY2 projektem,
který má povahu bioterorismu. Pokud si přes internet objednáte SuperWeed
Kit 1.0, obdržíte směs běžných semen s geneticky upravenými semeny.
Při vhodných podmínkách semena zakoření a výsledkem jejich zkřížení je
nová rostlina - Super plevel, jejíž výhodou je vysoká odolnost vůči herbicidům.
Vaším cílem je těmito semeny napadat porosty geneticky upravených monokultur.
Autoři projektu chtějí snížit zisky společností ze sklizní geneticky upravených
rostlin, výrobců a distributorů herbicidů a vývojářů geneticky upravených
rostlin.

Cynthia Verspaget zase provokovala svou prací DNA on Ebay (2002), ve kterém
se snažila na známém aukčním portále prodat svoji DNA. Po dvou hodinách
byla aukce administrátory webu stornována. Umělkyně chtěla upozornit
na problematiku toho, že některé společnosti mohou volně obchodovat s lidskými
tkáněmi, ale jedinec se svojí vlastní tkání obchodovat nesmí.
2

Do it yourself
51

Podobně nalezeni jsou i členové Critical Art Ensemble (CAE) (1987), sdružení
pěti umělců různého zaměření, kteří kriticky reagují na různé události dnešního
světa. Zakládajícími členy jsou Steve Barnes, Dorian Burr, Steve Kurtz, Hope
Kurtz a Beverly Schlee. V jejich realizacích se mísí umění, politický aktivismus,
kritická teorie, performance a také biotechnologie. Na některých projektech
spolupracovali s bioumělci jako Beatriz da Costa3 nebo Paul Vanouse4 .
Největší rozruch okolo CAE proběhl v roce 2004, kdy zakládající člen
a univerzitní profesor Steve Kurz, byl zatčen a obviněn z bioterorismu.
Vše se stalo po tom, co Kurzovi zemřela na infarkt manželka a přivolaná policie
při pohledu na Kurzovu pracovnu zavolala FBI. V té době protiteroristicky
naladěná administrativa Georga Bushe Jr. umělce zatkla a jeho byt uzavřela jako
zdraví nebezpečný. V průběhu vyšetřování se obvinění z bioterorismu změnilo
na obvinění z poštovního zločinu, za které Kurzovi hrozilo 20 let vězení.
Vědecká a umělecká veřejnost se postavila na stranu umělce a zaznívali hlasy,
že aktivity CAE jsou spíš trnem v oku vlivným lidem než fyzicky nebezpečné.
Až po 4 letech, v červnu 2008, byl Kurz zproštěn všech obvinění a byly
mu vráceny zabavené pracovní materiály a osobní věci.
Projekt PigeonBlog od Beatriz da Costa (1974) je zaměřen na sbírání
a publikování dat týkajících se znečištění ovzduší. Kromě ekologického podtextu
jde o sociální experiment, na kterém spolupracují lidé a zvířata. Podstatou je
miniaturní elektronické zařízení obsahující GPS5, senzory pro měření znečištění
ovzduší a systém odesílající získaná data na web. Tuto součástku mají na svém
těle připevněnou domácí holubi, kteří jsou v reálném čase při pohybu po městě
díky GPS přesně lokalizováni. Současně odesílají informace o kvalitě ovzduší

3
4
5
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Genterra (2001), Contestational biology (2002), Free range grain (2003)
Cult of new Eve (2000)
Global Positioning System

na daném místě na web. Přes internet mohou uživatelé kontrolovat naměřené
hodnoty a sledovat další pohyb holubů na mapě.

Obr. 35, Beatriz da Costa - Pigeonblog

V současnosti pracuje Beatriz da Costa společně s Tau-Mu Yi a Christophrem
Kimem na projektu s pracovním názvem Experiments in Biosensing, který
se opět týká ekologického aktivismu. Autoři došli k závěru, že buňky a bakterie
droždí mění svoji barvu při vystavení určitým hodnotám CO a NO2. Mohou
se tedy stát organickými senzory, které upozorní obyvatele měst na znečištění
ovzduší. Autoři mají v plánu vytvoření modifikovaných rostlin, které budou
viditelně rozmístěny po městě a jejichž změna barvy bude pro lidi varovným
signálem ohledně míry znečištění.
Amy M. Youngs (1968) je americká umělkyně, která hojně ve svých pracích
využívá živé organismy v kombinaci s digitálními médii. Jedná se především
o interaktivní instalace a objekty. V současnosti působí jako profesorka
na Department of Art na státní univerzitě v Ohaiu.

V roce 1998 použila ve své práci Cricket Call cvrčka, kterého zavřela
do miniaturní lidské domácnosti. Návštěvníci mohli za sklem pomocí telefonu
poslouchat cvrkání uvnitř a zároveň mluvit do telefonu, čímž aktivovali
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elektronické cvrkání. Kromě toho se dotyčný člověk objevil na mini televizoru
ve cvrčkově obývacím pokoji. Ke cvrčkům se Amy Youngs vrátila v roce 2005
v práci Holodeck for House Crickets, kdy nechala několik jedinců žít ve skleněné
bublině. Na tu promítala video záznam přirozeného prostředí divokých cvrčků,
který se přehrával podle cvrkotu v bublině.

Její interaktivní objekt Rearming the Spineless Opuntia z roku 1999 se dá chápat
jako kritika lidských zásahů do přírody a jak je současná ochrana přírody závislá
na moderních technologiích. Autorka použila člověkem upravený kaktus Opuncie,
který nemá ostny a přišel tak o svojí přirozenou ochranu. Rostlinu umístila mezi
dvě miskovitá chapadla s ostny na vnější straně, které se automaticky sklápěla
k sobě, kdykoliv se k objektu něco nebo někdo přiblížil.

Projekt Hydroponic Solar Garden z roku 2005 vznikl ve spolupráci s Kenem
Rinaldem a je jedním z řady experimentů s hydroponiímy systémy. Autorská
dvojice věří, že takto vytvořená domácí zahrada je nejen ekologická,
ale i esteticky zajímavá. Solární pumpa v době slunečního svitu přivádí rostlinám
vodu, která zabezpečuje okysličení a živiny.

Obr. 36, Amy M. Youngs - Rearming the Spineless Opuntia
Obr. 37, Amy M. Youngs + Ken Rinaldo - Hydroponic Solar Garden
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Tuto práci dále rozvinula s Rinaldem v roce 2008 projektem Farm Fountain,
což je ekosystém, ve kterém jsou pěstovány jedlé rostliny a chovány ryby.
Odpadní látky z ryb jsou používány jako hnojivo pro rostliny a ty zase čistí
vodu pro ryby. Dále rostliny (salát, rajčata, bazalka a další) vytvářejí pro člověka
kyslík a jsou společně s rybami zdrojem potravy. Projekt je prezentován jako
DIY s návodem jak si podobný ekosystém v domácnosti sestavit.
Philip Ross (196?) pracuje s rostlinami tak, že je uzavírá do sklenic a nechává
je růst jen za podmínek nezbytně nutných k životu. Výrazně pracuje s estetickou
stránkou díla tvořenou především světlem, tvarovaným sklem a vodou.

V roce 2002 pověsil od stropu k zemi instalaci Jarred in - zahradu, ve které
byly rostliny uzavřeny ve válcových skleněných nádobách a ze zhora mohutně
osvětlovány. Kořeny rostlin plavaly v prosvětlené vodě, která k ním byla
pumpována ze zásobníků stojících na zemi. Nádoby pro rostliny byly vytvořeny
po vzoru skleněných teráriích používaných přírodovědci v 18. a 19. století
a i posezení kolem instalace odkazovalo k viktoriánském stylu.

Obr. 38, Philip Ross - Jarred in
Obr. 39, Philip Ross - Juggernaut
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Jeho další objekt/socha Juggernaut z roku 2004, je hydroponiím obydlím
pro jednu rostlinu, které tvoří tři skleněné bubliny. Kořeny jsou ponořeny
do vyživované vody a osvětlení rostlině zajišťují LED diody. V následujícím roce
v instalaci Junior return objekt Juggernaut rozšířil o stopky, které odpočítávaly
za jak dlouho pumpa dopraví vodu a vzduch k rostlině. Ross nainstaloval 18 kusů
těchto úsporných obytných jednotek do jedné místnosti a jejich chod zajišťovaly
3 autobaterie.
Future farmers (1995) je ekologické uskupení, které do svých hravých projektů
zapojuje i živé organismy. Jejich DIY Algae/Hydrogen Bioreactor (2004)
je podomácku vyrobitelný systém sloužící k produkci vodíku. Součástí systému
jsou geneticky upravené zelené řasy, které při fotosyntéze produkují vodík.

Jako odnož Bioartu jsou někdy považováni také arborsochaři (arborsculptors).
První výraznou postavou byl Američan švédského původu Axel Erlandson
(1884 -1964), který od roku 1925 formoval stromy do nejrůznějších tvarů
pomocí roubování, ohýbání a prořezávání. Galerií jeho práce se stal The Tree
Circus, který byl otevřen v roce 1947. Bohužel dvacet let po jeho smrti, byly
stromy rozprodány a zasazeny na nová místa. Odkaz toho zahradníka-umělce
dodnes křísí Richard Reames - enviromentalista, který formuje živé stromy
do objektů, které normálně člověk vyrábí ze dřeva a na jejichž výrobu je nutné
jiné stromy kácet. Výsledkem jeho snažení jsou nejen živé lavičky a stoly,
ale i celé rostoucí přístřešky.
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8. KOMERČNÍ ZHODNOCENÍ

Komerční využití některých technologií přišlo záhy po tom, co opustily
místnosti laboratoří. Jedním z populárních produktů se staly pruhované
akvarijní rybky Glofish (2003) vylepšené fluorescenčními proteiny. Prodávají
se ve třech barvách, zelené (Electric Green™), červené (Starfire Red™)
a oranžové (Sunburst Orange™ ) a všechny pod ultrafialovým světlem barevně
září.
Jinou komerční službou jsou DNA portraits, která zákazníkům po objednávce
zašle balíček s nástroji, pomocí kterých si odeberou vlastní DNA a vzorek
pošlou zpět. Za pár týdnů zákaznící obdrží plátno s obrazem jejich DNA.
Ceny začínají na 174 EUR. Podobně na internetu existuje několik komerčních
služeb nabízejících převod Vaší DNA na hudbu.

Tobie Kerridge a Nikki Stott z designérského studia Material Beliefs v Londýně
vyrábějí biošperky. Jejich Biojewellery (2006) jsou snubní prsteny, vyrobené
z kostních buňek z čelisti. Jejich budoucí majitelé si musí nechat za tímto
účelem vytrhnout zuby moudrosti, aby jim mohly být buňky odebrány a z nich
vypěstovány prsteny.
Designerské Studio Front ze Švédska využívá pro svojí řadu produktů
přirozeného chování zvířat, jako formujících faktorů. Např. Fly lamp je závěsné
světlo, jehož stínítko je utvořeno na základě trackování pohybu mouchy kolem
žárovky a výsledná křivka je převedena do materiálu.
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9. SITUACE V ČESKÉ REPUBLICE

V České republice se Biouměním systematicky nikdo nezabývá. Jediné práce,
které mohou aspirovat na nálepku Bioart se u nás shodně objevily v roce
2007. Gabriela Jurkovičová (1981) ve spolupráci s Janem Mucskou (1978)
z pražské AVU, prezentovali na výstavě Elektrická Ovce instalaci Replikant.
V galerii vybudovali ohradu, do které umístili jednu ovci, která byla se svým
stádem propojena pomocí videokonference. Ostatní ovce ze stáda tak mohly
na statku sledovat a poslouchat co se děje v galerii a naopak.

Obr. 40, Gabriela Jurkovičová, Jan Muscka - Replikant
Obr. 41, Pavel Sterec - Symbiont

Na stejné výstavě prezentoval Pavel Sterec (1985) svůj Symbiont.
Umělý organismus, který využívá tělo stromu jako stojanu pro solární články.
Díky nim získává organismus energii, která je spotřebovávána čerpadlem, které
od kořenů stromu pumpuje vodu do plodu Symbiontu. Tento plod - nafukovací
míč, je zavěšen ve větvích stromu a uvnitř něj probíhá kvašení. Je zde také
umístěna paměťová karta, která obsahuje všechny informace a dokumentaci
nutné pro obnovení dalšího životního cyklu umělého organismu. Po prasknutí
plodu - dozrání dostane strom na oplátku živiny ve formě kvasinek.
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Lukáš Hájek (1980) ve své práci Vitae et opus, převáděl stavbu mraveniště
na koncert symfonického orchestru. Do úzkého formikária, snímaného kamerou
umístil kolonii mravenců, kteří si v hlíně budovali chodbičky. Podle toho, jak síť
chodeb rostla se spouštěly jednotlivé tóny hudebních nástrojů. Formikárium bylo
rozděleno na čtyři patra, kdy každé patro odpovídalo jedné skupině hudebních
nástrojů - strunné, dřevěné, žesťové a ostatní. Podobně jako u orchestru byla
každému nástroji přidělena určitá pozice v příslušném patře a patřičný tónový
rozsah.

Obr. 42, Lukáš Hájek - Vitae et opus

Jediným opravdovým bioumělcem světového formátu byl český rodák Matěj
Kráčmera, alias baron Rupert von Kratzmar, alias Zahradník. Jeho portfolio
čítalo několik druhů rostlin, které dokázal stimulovat k pozoruhodným
výkonům. Hraním na píšťalu dokázal ovládat pohyby stonků do té míry,
že rostlina byla schopna udržet a přemísťovat čajový servis. Jinou rostlinu,
které

implantoval

oko,

dokázal

svou

hrou

na

housle

rozplakat.

Poslední známou prací byla rostlina, ve které Mozartovou ukolébavkou
probouzel nadstandartní masožravé schopnosti.
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10. UMĚLCI POD ČAROU

Brandon Ballengée - The Ever Changing Tide
Eshel Ben-Jacob - Gardens in a Petri
Vivian Caccuri - Submersed Songs
John Chalmers - Winter Scenes
Boo Chapple - Biomess
Henrik Håkansson - Out of the Black into the Blue
Kathy High - Embracing animal
Diane Ludin - id_runners
Zbigniew Oksiuta - Breeding Spaces
Patricia Piccinini - Science story
Marc Quinn - John Sulston
Kathleen Rogers - Zebrafish Zoo
Paul W.K. Rothemund - DNA origami
Virgil Wong - Male pregnancy
Yukinori Yanagi - World Flag Ant Farm
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11. ZÁVĚR

Příchod Bioartu se dal předpokládat a lze i odhadnout jakým směrem se bude nejen
tato oblast, ale i nové směry v umění vyvíjet. Při pohledu do historie zjistíme,
že umělci vždy pracovali s aktuálními technickými a technologickými prostředky.
Stačí tedy jen pozorovat jejich vývoj a odhadnout, za jakou dobu se dostanou
do ruky umělcům. A tato doba se postupem času čím dál více zkracuje.

Jedním příkladem za všechny může být Bioprinting, u kterého je tiskovou náplní
bioinkoust - živé buňky. Tato zatím vyvíjená technologie bude umožňovat
3D tisk živých orgánů, které mohou sloužit k transplantaci. Za pár let si budeme
moci prohlédnout první umělecké živé sochy vytištěné v 3D biotiskárnách.

Stejně jako doposud bude pro umění důležité co nám nové práce přinesou
kromě nových technologických řešení. Nejsem nijak nadšen z projektů, které
jsou pouze demonstrací lidských možností jako je Kacův Alba, u kterých když
si odmyslíme technologii nezbyde nic. Daleko zajímavější je sledovat, jak
umělci a vědci konceptuálně uvažují a jak se jejich práce v průběhu let posouvá.
Naštěstí vzniká i plno zajímavých prací, ve kterých se rozehrávájí různé
vztahy živých forem k jiným subjektům (organismus, robot, umělá inteligence,
apod.). Právě tyto práce nám odkrývají nová tajemství přírody, vzdělávají nás
a vychovávají.

„...and I‘m much happier if the artist is seen as a poet or a philosopher
than as a craftsperson.“1
				

1

Stelarc

URL: <http://www.geocities.com/melanitis2001/StelarcInterview.htm> [cit. 2008].
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Argumentace ohledně zneužívání zvířat často není úplně na místě.
Většina prací totiž kriticky poukazuje právě na to, co se děje mimo náš obzor
ve stovkách laboratoří, nebo ukazují cestu, jak současnou situaci zvířat zlepšit.
Opravdové zneužívání zvířat vidím spíše v armádních technologiích,
kde se delfíni stávají torpédy, vážky špióny a bodavý hmyz kulkami.

Bioart se nikdy nestane masovou záležitostí, protože realizace projetků vyžaduje
kvalitní technické zázemí, know-how a dostatek finančních prostředků.
Proto umělců, kteří se jím systematicky zabývají je jen několik
a v České republice ani jediný. I na všeobecné přijetí mezi respektované
umělecké hnutí si bude muset ještě několik let počkat, během kterých možná
zmutuje do jiné podoby.
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12. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ

Staženo: Říjen 2008
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http://culturemachine.tees.ac.uk
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http://enter3.org
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http://kenrinaldo.com
http://multimedia.kibla.org
http://music.columbia.edu
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http://www.artbiotics.net
http://www.artnet.com
http://www.arts.rpi.edu
http://www.arttec.net
http://www.beap.org
http://www.beatrizdacosta.net
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http://www.critical-art.net
http://www.ctheory.net
http://www.danielbauen.com
http://www.darkart.cz
http://www.digibodies.org
http://www.dna11.com
http://www.dwbowen.com
http://www.eaf.asn.au
http://www.emutagen.com
http://www.environmentalhealthclinic.net
http://www.ekac.org
http://www.exploratorium.edu
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http://www.futurefarmers.com
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http://www.genomicart.org
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http://www.greenmuseum.org
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http://www.mateuszherczka.net
http://www.mediamatic.net
http://members.westnet.com.au/moth/t%5Fart
http://www.metamute.org
http://www.miyamasaoka.com
http://www.mobileart.se
http://www.mutamorphosis.org
http://www.nextnature.net
http://www.nyu.edu
http://www.petergena.com
http://www.philross.org
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http://www.pinktentacle.com
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http://www.ryanwolfe.com
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http://www.subtletechnologies.com
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http://www.virgilwong.com
http://www.vivolabs.org
http://www.we-make-money-not-art.com
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13. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ

3D - Three-dimensional
AVU - Akademie výtvarných umění
BPM - Beats per minute
CAE - Critical Art Ensemble
DIY - Do it yourself
DNA - Deoxyribonucleic acid
ESA - Europian Space Agency
GCS - Generalized Cellular Signalling
GFP - Green Flouorescent Protein
GPS - Global Positioning System
GMO - Genetically modified organism
GM - Genetically modified
HIV - Human immunodeficiency virus
LED - Light-emitting diode
MIDI - Musical Instrument Digital Interface
NASA - National Aeronautics and Space Administration
PCB - Polychlorinated biphenyls
RFP - Red Flouorescent Protein
ZOO - Zoological garden
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