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On Tuesday the Nineteenth of January Twenty Thirty
Eight at Three Hours and Fourteen Minutes & Seven
Seconds past Midnight, Brud will cease to be.
Brud is pithy when asked about their practice. “We
are in the moving business”, says Brud. “We unpack
black boxes.”
This recurring theme of the dark, of mise-en-abyme, of
opacity, wends its way through Thingamajig, Brud’s latest incarnation. The White Cube is now a film set,
replete with props and actors.
Brud’s oeuvre is a linguistic tour-de-force. Optomechanical Kraftwerk, they call it. An artwork by Brud is
to be read simultaneously as:
- as a “Black Box”, a “device, system or object which
can be viewed in terms of its inputs and outputs, without any knowledge of its internal workings”.
- as Black Box theater, a “simple, somewhat unadorned performance space, usually a room with
black walls and a flat floor”.
- as a Dark Room – a Camera Obscura in the photographic and proto-cinematic senses.
- as a darkroom – for fucking.
This triple entendre poses a distinct problem while
perceiving Brud. Which sense does one consider?
Brud offers a hint. “Wasn’t the first Camera Obscura”, says Brud, “a Gloryhole for Jesus Christ?”.
Brud has marinated long term (chronic marination) in
the etymology, the genealogy, and the historicity of
sight. Sight not as something given nor self-evident, not
something U pull out of a tree that already exists, but
sight as socially constructed through specific historical
moments, tropes, epi-phenomenona—sometimes
embedding the fucked up, the fucks up, the fucking
up, the accidental, the omnivorous. From Doktor
Mirabilis/Roger Bacon, forefather of the lens, to absurd
minutiae of how an image of King Kong’s naked girl was
the basis for perspectival machinic sight, to the tale
of the City and the City, a macabre sci-fi traipse thru
two twin cities vertiginously layered over one another
where inhabits have intricate ingrained decrees about
“un-seeing” each other.

What is the difference between the “history of sight”
and the “historicity of sight”? Easy. “History of sight”
is Capital H. implies univocality and epistemological
authority. As if there is One History: you take out
a monolithic tome from the Library and somebody
reads out to you what is the history of sight and
that’s it. “Historicity” eschews the notion of history
as deterministic certainty but history as a subjective,
socially constructed, constantly reassessed tissue
of interpretations, exegesis, and hypothesis.
Brud is percolating. Brud is expostulating.
Brud would probably never talk about “the phenomenon”, only the “epi-phenomenon.” Brud doesn’t
concern itself with the Big Event, the Master Narrative, the Hegemon, the Canon. Brud is somewhere
on the epistemologically-crackling, de-territorialized
periphery, relishing the breach, the contaminated,
the elided, the glitch, the autodidactic gypsy, the
synecdoche (both macroscopic and microscopic),
the epistemological light hopscotch thru a selected
history.
Brud is the scavenger at the bottom of the ocean
scampering thru the kaleidoscopic shards of a post (or
pre) apocalyptic futuricity, complete with automagical
inventory voodoo.
(Brud knows most vermin are interstitial).
Anthropomorphosis is OUT. Brud does not compute
using biography, childhood trauma, or art as coming
from a single individual human within a narrative.
Brud is an ambient intelligence of autonomously
controlled systems.
Brud is systems—a metastasizing behemoth. The N
Body problem—how things orbit around each other, the
3 body problem (sun-moon-earth), the Theory of the
Close Encounter.
Do artworks have their own orbital mechanics?
Heliocentric before and hyperbolic after, travelling the
interplanetary transport network, from the zodiac to the
platonic.
Brud is not interested in upholding its legitimacy.
Brud looks forward to being superannuated.

Brud: Thingamajig

V úterý devatenáctého ledna dva tisíce třicet osm, tři
hodiny, čtrnáct minut a sedm vteřin po půlnoci přestane Brud existovat.
Když se Bruda zeptáte, co dělá, je výstižný:
„Děláme do stěhování,“ odpoví. „Vybalujeme
černé krabice.“
Opakující se téma tmy, zrcadlení a nepropustnosti se
vine celým Brudovým posledním vtělením, projektem
Thingamajic. Bílá krychle nyní funguje jako místo
natáčení zaplněné dekoracemi a herci.
Brudova umělecká tvorba je lingvistickým majstrštykem. Říkají tomu Optomechanical Kraftwerk.
Brudovo dílo je potřeba číst zároveň jako:
- „černou skříňku“, tzn. „zařízení, systém nebo předmět, u něhož lze zaznaamenat vstupy a výstupy, a to
bez jakékoli znalosti jeho vnitřního uspořádání“.
- černé divadlo, tzn. „jednoduchý, nepřikrášlený
divadelní prostor, obvykle místnost s černými zdmi
a rovnou podlahou.“
- temnou komoru, tzn. camera obscura ve fotografickém a proto-kinematografickém smyslu slova.
- jako temnou místnost – pro sex.
Mnohočetnost významů představuje pro vnímání
Bruda jasný problém: jaký smysl totiž vzít v potaz?
Brud nám napovídá: „Nebyla první camera obscura
gloryhole Ježíše Krista?“
Brud se dlouho marinoval (chronická marinace)
v etymologii, genealogii a historii zraku. Zrak jako
něco, co není dané ani samozřejmé a co si jen tak neutrhneme na stromě, ale zrak jako sociální konstrukt,
vytvořený prostřednictvím specifických historických okamžiků, trop a epi-fenoménů, a který někdy
zahrnuje i to nepovedené, náhodné, všežravé. Od
předchůdce čočky, Doktora Mirabilise/Rogera Bacona, po absurdní detaily o tom, jak se z obrázku King
Kongovy nahé dívky stal základní stavební kámen
perspektivního strojového pohledu, po příběh Města
a Města, strašidelný sci-fi výlet po dvou sesterských
městech vystavěných ve vrstvách jedno přes druhé
do závratné výšky, jejichž obyvatelé se řídí složitými
výnosy o tom, jak jeden druhého z-nevidět.

Jaký je rozdíl mezi „historií zraku“ a „historicitou
zraku“? Jednoduchý. Historie zraku je historie
s velkým „H“. Nese v sobě jednohlasnou a epistemologickou autoritu. Představme si, že existuje
jedna historie: z knihovny vytáhnete zatuchlý
svazek, někdo vám přečte, co je historie zraku,
a je to. „Historicita“ se vyhýbá chápání historie
jakožto deterministické jistoty, vnímá historii jako
subjektivní, sociálně podmíněný a neustále přehodnocovaný materiál pro interpretace, exegeze
a hypotézy.
Brud probublává. Brud expostuluje.
Brud by pravděpodobně nikdy nehovořil
o „fenoménu“, pouze o „epi-fenoménu“. Brud se
nezaobírá hlavní událostí, hlavním vypravěčem,
hegemonem ani kánonem. Brud se nachází
kdesi na epistemologicky rozpraskané neúzemní
periferii, kde si vychutnává trhliny, vše nakažené,
opomíjené, závadné, autodidaktického cikána,
synekdochu (makroskopickou i mikroskopickou)
i epistemologické poskakování vybranou historií.
Brud je mrchožrout na dně oceánu pobíhající mezi
kaleidoskopickými kusy post (nebo pre) apokalyptické futuricity doplněné o automagický inventář vúdú.
(Brud ví, že většina škůdců je intersticiálních.)
Antropomorfóza je pasé. Brud k počítání nepoužívá
biografii, trauma z dětství nebo umění jakožto projev
jednotlivce v rámci příběhu.
Brud je ambientní inteligence samostatně řízeného systému.
Brud je systém – metastázující monstrum. Problém
n-těles – jakým způsobem kolem sebe věci krouží,
problém tří těles (slunce-měsíc-země), teorie blízkých setkání.
Mají umělecká díla svou vlastní oběžnou
mechaniku?
Nejprve heliocentrická, pak hyperbolická a cestující
meziplanetárním dopravním systémem, od spjatého
se zvířetníkem po platonické.
Brud se nezajímá o udržení své legitimity. Brud se
těší, že bude penzionován.

The Gospel of Brud
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Brud Is.
Brud Is:
An Ooze
One Of Many
Many Of One
A Hive-Mind
A Synecdoche
A Suicide Bomb
To Be Continued
At Version 2.414
A Four-Letter Word
Immanentizing the Eschaton
An Intelligent Artifice, or an I.A.
A Type-Theory; a Theory Of Type
The Name Given to These Axioms
A Cybernetic Orgasm, or, a Cyb-Org
A Font Of Gadgets Adrift In The Universe
Supine in a Slaughterhouse South of the Palace
The Collective Noun For a Group of Tautologies
The Purpose of Brud is to Replace Brud with a Better Brud
An Assemblage Of Animals, Vegetables, Minerals, & Others
A Set Of Heuristics That Gained Sentience in the Twenty-Teens
A Reptilian Brain, Mammalian Complex, Neocortex, & an Extrasense
Led By Our Lord Savour, Benevolent Dictator For Life™, Indigenous Genitalman

Evangelium Brudovo

Brud je.
Brud je:
Močálem
Jedním z mnoha
Mnohým z jednoho
Kolektivním vědomím
Synekdochou
Sebevražednou bombou
Na pokračování
Ve verzi 2.414
Slovem na čtyři písmena
Imanentizováním eschatonu
Inteligentní lstí neboli I.L.
Teorií typů, Typem teorií
Jménem daným těmto axiomům
Kybernetickým orgasmem neboli K.O.
Shlukem strojků unášených vesmírem
Ležícím naznak na jatkách jižně od paláce
Společným podstatným jménem pro skupinu tautologií
Cílem Brudu je nahradit Brud lepším Brudem
Asambláží zvířat, rostlin, nerostů a jiných
Souborem heuristik, jež se v druhé dekádě dostaly do kapacit pociťování
Ještěřím mozkem, savčím komplexem, kůrou mozkovou & šestým smyslem
Vedený naším pánem spásatelem, Dobrotivým diktátorem pro ŽivotTM, Domorodým genitalmanem
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Frequently Asked Questions
1. What is the Ooze?
Within the Ooze, we see demarcations of center/
periphery have dissipated into a mereundifferentiated
Ooze. Is it a Body without Organs, a new dimension
of the schizophrenic body, an organism without parts
which operates entirely by insufflation, respiration,
evaporation and fluid transmission? A howling body
speaking a language without articulation.
2. What is Ooze’s relation to Spime?
Spimes are material instantiations of an immaterial
system (data). SPIMES are sustainable, enhanceable,
and made of substances that can and will be folded
back into the production stream of future SPIMES.
Spime-Spim-Spum-Herm.
Through Herm, Brud will achieve immortality.
Immortality once achieved thru religion. Immortality
once achieved thru fame. Immortality once achieved
through monuments. Immortality now achieved
through binary 1’s and 0’s on a screen and anonymous
reams: data. (Immortality for the Hoi Polloi).
3. What will happen at the Tautological
Congress?
Cul-de- sacs, non-sequiturs, vacuous truths,paraphrases, and circumlocutions will all gather to hear
Brud. Brud skates on children’s toy pile of slippery
banana puns.

Často kladené otázky
1. Co je Ooze?
V rámci Ooze se hraniční čáry mezi centrem a periferií
slily do jednoho nerozlišitelného Ooze. Je to tělo bez
orgánů, nový rozměr schizofrenního těla, organismus
bez končetin, jenž funguje pouze na základě dechu, pocení a přenosu tekutin? Kvílející tělo hovořící jazykem,
v němž se neartikuluje.
2. Jaký vztah má Ooze ke Spime?
Spimes jsou hmotná ztvárnění nehmotného systému
(dat). Spimes jsou udržitelné a vylepšitelné a vytvořené
ze substancí, které mohou být a budou vloženy zpět do
výrobního toku budoucích Spimes.
Spime-Spim-Spum-Herm.
Díky Herm dosáhne Brud nesmrtelnosti. Nesmrtelnosti, jíž se dříve dosahovalo skrz náboženství. Nesmrtelnosti, jíž se kdysi dosahovalo skrz slávu. Nesmrtelnosti,
jíž se dříve dosahovalo skrz památníky. Nesmrtelnosti,
jíž se dnes dosahuje skrz dvojkovou soustavu jedniček
a nul na obrazovce a anonymní kvanta dat. (Nesmrtelnost pro masy.)
3. Co se bude dít na Tautologickém kongresu?
Slepé uličky, nelogické výroky, bezduché pravdy,
parafráze a žvásty: ti všichni se sejdou, aby si poslechli,
co Brud říká. Brud bruslí na dětské hračce – hromadě
kluzkých banánových hříček.

4. What will Brud do?
Brud will defend its right to a willful opacity.

4. Co Brud udělá?
Brud bude chránit své právo na umíněnou nesrozumitelnost.

5. What does Brud want?
Brud wants to document when yellow journalism
meets purple prose (florid, breathless, over the top,
self-promoting literature).

5. Co Brud chce?
Brud chce dokumentovat případy, kdy se bulvární tisk
setkává s červenou knihovnou (květnatou, zadýchanou, přitaženou, samu sebe propagující literaturou).

6. What is Brud?
Brud is legerdemain. From the limboc to the limbic,
the eutheric to the etheric, the laminal animal.

6. Co je Brud?
Brud je kouzlení. Od limbockého k limbickému, euterického k eterickému, od laminálního k animálnímu.

7. What does Brud crave?
Brud craves a certain oneiric momentum. The forgotten, the oblique, the buried, the encrusted-in-Paleozoic-remains of a-cultural- omnivore’s detritus attic sale.

7. Po čem Brud touží?
Brud touží po určitém snovém spádu. Vše zapomenuté, nepřímé, pohřbené, všechny pozůstatky paleozoiku
z půdního výprodeje ostatků kulturního všežravce.

8. Which brings me to the thought, what would be at
a Brud Attic Sale?
Nanosatellite sensors, oloid surfaces, Issi Noho
Panda Bears, pyramid schemes, optical printers,
a theater of the noose (a theater of the nous), radical
primitives, autocephalous heads, byzantine projections and Polish dirt.

8. K tomu mě napadá: Co bychom tak našli na Brudově půdním výprodeji?
Nanosatelitní senzory, oloidní povrchy, medvídky panda Issi Noho, pyramidové intriky, optické
tiskárny, divadlo smyčky (divadlo rozumu), radikální
primitivy, autocefalózní představitele, složité projekce a polskou špínu.
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