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EJ Dane, tvoje filmy nejsou moc narativní. 
DW Myslím, že svým způsobem narativní jsou a jsou to 

nepochybně i filmy. Já sám mám ale tendenci je za 
„filmy“ tak úplně nepovažovat. Pro mě fungují více 
jako videa určená k demonstrativně praktickému úče-
lu, jako by to byly spíš záběry k přezkoumávání než 
formát, ve kterém se můžeš úplně ztratit. Proto v nich 
také záměrně a často nechávám prostor pro rozptýle-
ní a uvolnění a takto ve videích do jisté míry uplatňuji 
logiku vytváření výstav. V konečné fázi by chtěla 
atmosféra videí vyznívat lyricky, přesto je ale formo-
vána tak, aby měl divák pokud možno šanci pochopit, 
že dané formy jsou otevřené diskuzi a svobodnému 
přeskupování, jako kdyby šlo o jakýsi provizorní open 
source manuál.

 
EJ Ta videa zahrnují postupy v narativních formátech 

používané. Jako by chtěla vyprávět, ale z nějakého 
důvodu nemohou. Navodí atmosféru pro příběh a za-
staví se v opakující se scéně, ulpívají v prostředích, 
která mají v tradičních vyprávěních pouze doprovod-

nou roli – tady se ovšem stávají objektem i scenérií 
současně. Děj chce jít dopředu, ale nemůže, jako ve 
snu nebo v opakující se vzpomínce.

DW Ano, mnoho metod, které souvisejí s produkcí obrazů 
(jako u „filmu“), vypadá velmi lákavě, když se člověk 
zamyslí nad tím, kolik permutací je možných: různé 
konfigurace objektu a kamery mohou být nekonečně 
přepracovávány, převraceny, vraceny. To, jak se zamě-
řuji a soustředím na jednotlivé objekty, je možná lehce 
chybné, ulpívám příliš dlouho na jedné věci nebo zas 
příliš krátce na jiné. Stále mě však zajímá vytvářet díla 
umožňující afektivní diváckou zkušenost a sledovat 
a identifikovat vzorce, které pak obměňuji v rámci 
logických systémů uplatněných v dílech.

EJ Zdá se, že se pokoušíš vytvořit vnitřní svět filmu a výsta-
vy, kde věci neexistují jen jako reprezentace. Domnívám 
se, že většinu svého času trávíš hledáním a přemýšlením 
o prostředí pro svoje výstavy a filmy. Ta prostředí jsou 
konkrétní i obecná, často se podobají nějaké víceméně 
městské divočině a jistým způsobem nám připomínají 
jedinečnou směs typických, veřejných a (sub)kulturních 
míst. Zdá se nám, že je odněkud známe, anebo máme 
dojem, že byly vytvořeny počítačovou grafikou přímo 
pro náš požitek. Řekla bych, že velmi přesně používáš 
poměr individuálního a charakteristického.

DW Děkuji, to rád slyším. Neustále uvažuji o tom, v čem 
spočívá autentičnost. Usiluji o to, aby ta díla měla 
jakousi pravost, i kdyby jen sama pro sebe. Podle mě 
je užitečné uvažovat o tom, co považujeme za reali-
stické zobrazení a jak obrovsky se to liší podle času 
a místa. Zdá se tudíž, že nejzajímavější je vypracovat si 
úplně subjektivní přístup k práci, která pak bude hod-
nocena na základě významu, aby stálo za to ji sdílet. 

1 Mission place, 2019
 HD video, 13' 18"
 stereo sound, front projection, screen, speakers /
 stereo zvuk, přední projekce, plátno, reproduktory
 
2 True place, 2018
 HD video, 1' 34"
 stereo sound, TV monitor, headphones /
 stereo zvuk, monitor, sluchátka
 
 True place, 2019
 HD video, 2' 43"
 no sound, TV monitor /
 bez zvuku, monitor
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Objevování něčeho s sebou nese překvapení – jako je 
třeba přesměrování něčeho již existujícího někam jinam 
– a s tím je vzrušující pracovat.

EJ Tvoje tvorba nechce sloužit divákovi, nechce být 
prostým zprostředkovatelem, touží být takřka vlastní 
entitou. Je to možné?

DW Umělecká díla vždy riskují, že nebudou nikoho zajímat, 
že nebudou mít pro druhé význam. Práce pro aktuální 
výstavu ztělesňují prázdnotu nebo určitou formu či pozici 
jen tak pro efekt. Doufám ale, že navzdory tomuto bla-
fování prosakuje vystavenými díly nějaká zpráva. Zajímá 
mě, jaký je vztah filmu-videa k výstavám a muzeím, jak 
tyto prostory a způsoby prezentace fungují a jaké zku-
šenosti přinášejí. Díky jejich specifickému aranžmá pro 
účely pozorování v předurčeném systému mají mnoho 
společného s filmem. V souvislosti s tvojí další otázkou – 
„Jsou ta prostředí inspirována počítačovými hrami? Jaká 
je jejich DNA?“ – mám pocit, že výstavy se více podobají 
hrám v tom smyslu, že jejich záměrem je, aby sis sám 
určoval pohyb daným prostředím. Zatímco pragmatis-
mus a efektivnost filmu jsou často vnímány jako násilí.

EJ Aby tvá videa působila živě, experimentuješ často s po-
hybem. Chvění, kymácení, vracení se, dokonalost a ne-
dokonalost, skluzy, přilnutí, opakování, zostření a rozma-
zání představují technologická témata, která ale nejsou 
sama o sobě předmětem zájmu. Vytvářejí psychologický 
obraz a posílají ho zpátky člověku-divákovi. Opakující 
se záběry vedou pozorovatele k tomu, aby očekával 
vyústění; přestože je jasné, že nemůže přijít, stejně na 
ně čeká. Tento hypnotický obraz je tedy o nás, o lidech, 
i když ve tvých filmech skoro nevystupujeme.

DW Myslím si, žes to trefila docela dobře.
 
EJ Zatímco vedeme tento rozhovor, své práce pro výstavu 

ještě dokončuješ. Mluvili jsme o tom, že bychom chtěli 
zintenzivnit a zpřesnit vztah mezi obrazem a zvukem, 
přesněji zvukem, který přesahuje video do fyzického 
prostoru. Ticho a zvuk jsou ve tvé dřívější tvorbě důleži-
tými významotvornými prvky. Nezávisejí jen na obrazu, 
mají svou vlastní působnost.

DW Mám stále dojem, jako by se způsob, jímž zvuk použí-
vám, dotýkal pouze povrchu věcí. Jak jsem zmiňoval 
tu rovnováhu mezi různými částmi jednotlivých prací 
a možnosti neustálých inverzí a přenastavení, tak mám 
pocit, že v oblasti zvuku jsem je nikdy dostatečně ne-
rozvinul. Jsem frustrovaný tím, že jsem zatím nedokázal 
dosáhnout větší komplexnosti ve spojení zvuku a obra-
zu. Zvuk je schopen zcela efektivně sdělovat informace, 
je schopen vyvolat snad nejhlubší citový vjem a zároveň 
může být považován za opravdu fyzické, ba sochařské 
médium, pro diváka silně fyzicky přítomné (člověk je 
v něm, co se týče akustiky, doslova ponořený). Nové 
práce vytvořené pro tuto výstavu jsou částečně také re-
akcí na poměrně rozsáhlý prostor galerie (který je jednou 
velkou místností), což umožnilo vytvořit systém, jenž 
souzní s dynamickými změnami poměrů zvuku a obrazu. 
Jen zřídkakdy mám vlastně možnost takto pracovat se 
zesíleným zvukem, takže se docela těším.

EJ Líbí se mi, jak do struktury výstav začleňuješ média 
v jejich klasické podobě, například malbu, text, 
sochu. Můžeš trochu poodhalit, jak pracuješ ve 
fyzickém a jak ve virtuálním prostoru? Do jaké míry 
je to odlišné a do jaké podobné?

DW Ano, je to něco jako zakládání zahrady. Tvoříš regulo-
vaný systém (rozhoduješ za diváky) a zároveň spoléháš 
na práci s prvky, které mají svůj vlastní život (diváci vždy 

přinášejí něco jedinečného). Opakované selhávání a de-
ziluze plynoucí ze snahy regulovat a zavádět řád mohou 
ve skutečnosti tvořit základ, z něhož věci vyrůstají. 
A právě úzkostná snaha udržet tuto rovnováhu může být 
zajímavá. Neustále osciluji mezi konceptem „ukazování“ 
a „vyprávění“ a stavím je proti sobě, abych potlačil, 
nebo naopak posílil jejich potenciál. Vytvářet objekty do 
výstavy mi dříve připomínalo tvorbu prostorů k lidskému 
zabydlování, kdy je divák vnímán jako herec. Někdy 
však ani není zapotřebí velké námahy, aby člověk něco 
efektivně navodil, občas stačí jen pár slov, které nahradí 
imerzivnější prostředí – jen v jiném měřítku.

An Interview with Dan Walwin
Edith Jeřábková 
 
EJ Dan, your films are not very narrative. 
DW I think they are in their own way. And, of course while 

they still undeniably are, I still seem to persist in not 
thinking of them as “films” so much. They feel more 
like videos designed for a demonstratively practical 
purpose, as if it’s footage for “review”, more than 
something to lose yourself entirely in, and so often there 
is made deliberate space for distraction and drift. In 
this way I often seem to apply the logic of making an 
exhibition within videos. The choices in constructing an 
atmosphere is made hopefully to allow viewers to have 
more of a sense that these forms exist to be negotiated 
and configured with a degree of freedom, like a provi-
sional open-source manual, as much as they would like 
the chance of being definitively “lyrical”. 

 
EJ They certainly include approaches that are used in 

narrative formats. Like they want to tell a story, but they, 
for whatever reason, can’t. They create an atmosphere 
and a suggestion and then “the plot” suddenly stops in 
a repetitive scene, clinging onto environments which in 
traditional narratives play a background role, but here 
they become both subjects and scenery at the same 
time. The plot wants to go forward, but it cannot, as in 
a dream, or a recurring memory.

DW Yes, many methods involved with producing images (like 
in “film”) seem very exciting when considering how many 
permutations are possible – configurations of a subject 
and camera to be endlessly re-adapted, and inverted 
and round back again. Perhaps my attention is directed 
towards different components rather erratically – linger-
ing too long on one thing or not enough on another. But 
nonetheless I’m still interested in creating things with the 
potential for affecting experiences for audiences, trying 
to identify formulas and modulate them within systems 
of logic applied within works.

 
EJ It seems that you are trying to create an inner world of 

film and exhibition where things do not exist only as rep-
resentations. I imagine you must spend most of your time 
searching and thinking about the environments for your 
exhibitions and films. They are specific as well as general, 

often resemble some more or less urban wilderness, 
and somehow always remind us of a unique mixture of 
generic, public, and (sub)cultural sites. We feel we know 
them from somewhere, or we suspect that they were 
made with CGI for our pleasure. I find that the ratio of 
specific and generic is used very precisely in your work.

DW Thank you, that’s good. I’m constantly reflecting on 
what it is that makes for authenticity – I aspire to be 
able to make works that have a sense of “realness”, 
if only one that makes it so only for themselves. I think 
it’s useful to question what we always consider a “re-
alistic” depiction, and how it varies so wildly over time 
and place. It seems, then, more interesting to run with 
digging out a completely subjective course. Noticing 
things creates surprise, which is exciting to channel – 
being a re-routing of something that already exists to 
somewhere else.

EJ Your work does not want to serve the viewer, does 
not want to be a plain mediator, wants to be almost 
its own entity – is it possible?

DW Works always run the risk, of course, of simply being 
of too little interest to mean something to anyone else. 
I think part of these particular works’ programming is 
that they embody a kind of blankness, or posturing 
as such for effect, but hopefully things seep through 
despite this kind of bluff. For sure I’m curious about the 
relationship of  lm/video to exhibitions and museums 
and the experience that these spaces and methods of 
display create, and the way they function. They seem 
to me in many ways close to film by their nature of 
being arranged specifically for the purpose of viewing, 
in a pre-determined and organised system. But if any-
thing, and in connection to your next question (Are the 
environments inspired by games or what is their DNA?) 
I think exhibitions are even more like games, in the 
sense that it’s more intended for you to determine your 
own course through an environment. The pragmatism 
and efficiency of film can often feel like violence.

 
EJ To make the videos alive you experiment a lot with 

movement. Trembling, wobbling, returning, perfections 
and imperfections, slips, sticking, sharpening and blur-
ring, and repetitiveness are technological themes, but 
they are not the subject of interest, they create a psy-
chological image and send it back to the human viewer. 
It tempts her/him to the old ways of reading. Repetitive 
shots force the viewer to expect a revelation, and it is 
clear that it cannot come, but s/he is still awaiting it. 
So, this hypnotic image is about us, about people, even 
though we’re hardly in your movies.

DW I think this is pretty spot-on and very good. 
 
EJ At the time that we’re conducting this interview, your 

works for the show are still in progress. We talked about 
the fact that we would like to intensify the relationship 
between sound and image, more precisely the sound 
moving beyond the video in physical space. Sound and 
silence in your previous works are always very important 
meaning-making components that are not only depend-
ent on an image, they can have their own agency. 

DW In the way I “use” sound I repeatedly feel as though 
I’m only scratching the surface. I mentioned earlier 
about the balance between different components 
in works and the possibility for constant inversions 
and re-configurations to occur, and I feel like this is 
consistently under-developed in the use of sound – 
for me, at least. I’m frustrated by how I’m not able 
to achieve more complexity in this fusion between 

sound and images. Sound is capable of being a totally 
effective way of imparting information, capable of 
provoking perhaps the deepest emotional affect, and 
at the same time can also be considered very much 
a physical and “sculptural” form, which is perhaps 
even more present physically for a viewer (or literally 
immersive, in terms of acoustic form). The new works 
produced for this exhibition are partly a response 
to the relative expansiveness of the gallery (which 
is simply one large space) that suggested a chance 
to create a system that plays with dynamic shifts 
between scale of sound and image. And actually, 
I’ve quite rarely had the chance to present work with 
amplified sound like this, so it’s exciting.

 
EJ I like the way you incorporate media in classical forms 

like drawing, text, or sculpture into the entire structure 
of an exhibition. Can you reveal a bit about how do 
you work in physical and virtual space? How different 
are they and how connected are they? 

DW Yes, it’s like making a garden a bit. That involves cre-
ating a regulated system (by making decisions for the 
audience), and yet relying on working with elements 
that have a life of their own (the audience always 
bringing something unique themselves). The continual 
failure or delusion in attempting to regulate and impose 
order might actually be the fault line from which things 
grow. The trepidation towards maintaining this fraught 
balance is what can make it interesting. I am constantly 
going back and forth between the ideas of “showing” 
and “telling”, and also having them counter one another 
as a means of undermining their forcefulness or rein-
forcing their potential. Creating objects for exhibitions 
in the past felt like making a space for people to inhab-
it, making them more like actors themselves. However 
sometimes it doesn’t require very much at all to evoke 
something effectively – even just a few words might do 
it; this could be seen as the equivalent of a more “im-
mersive” environment, just on a different scale.


