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Tělo je abstraktní. Zabírá více místa, než kde se zrovna nachází.
•
The body is abstract. It takes up more space than just its current place.

 
Tělo je stejně cizí jako svět. Musíme přijmout jeho podivnost.
••
The body is just as foreign as the world. We must accept its strangeness.



 

Je to možné, proč se v takovém světe odehrává, a to je to, co je pro nás.  – 
@0iyE1, 05:51pm on 2019-May-27, (Recurrent Neural Network)
•••
It’s possible, why this takes place in such a world, and that that is what 
is here for us. @0iyE1, 05:51pm on 2019-May-27, (Recurrent Neural 
Network)

Se zavřenýma očima vidíte temnou modř, která zmizí jakmile oči otevřete.
••••
With eyes closed you see a dark blue which disappears as soon as you open 
them.



Rytmus = energie – život, to je to, co ještě (nebo stále) nelze a nebo 
nemůžeme pochopit, proto nemůže existovat žádný předchozí plán, význam 
a nebo vysvětlení.
•••••
Rhythm = energy – life, that’s what we yet (or still) can’t understand, so 
there can never exist a previous plan, meaning or explanation.

Nový vynález otevírá nové možnosti a poskytuje novou flexibilitu. 
Vyčerpání této flexibility znamená smrt.
••••••
A new invention opens new possibilities and provides new flexibility. 
Exhausting this flexibility means death.



Když mysl nepracuje není tu ani svět.
•••••••
When the mind stops working, the world ceases to exist as well.

Kauzální tělo je výsledkem našeho spaní a opětovného probouzení.
••••••••
The causal body is the result of our sleeping and repeated waking.



Ale je to vaše tělo, která nemá žádné jméno. – @0iyE1, (Recurrent Neural 
Network)
•••••••••
But it’s your body which has no name – @0iyE1, (Recurrent Neural 
Network)

 
Deep Adaptation (fáze I: Distribuce flexibility) je dalším pokračováním performativně 
kolaborativního projektu Země se chvěje, který vznikl přímo pro prostory plzeňského DEPA. Tato 
část projektu je výsledkem čtrnáctidenní společné dílny. Deep Adaptation (fáze: I. Distribuce 
flexibility) byla prezentována 14/7/2019.
/
Deep Adaptation (Phase I: Distribution of Flexibility) is a further development on the performative-
collaborative project The Earth Trembles which was created specifically for the spaces of Pilsen’s 
DEPO. This part of the project is the result of a two-week workshop. Deep Adaptation (Phase: I. 
Distribution of Flexibility) was presented on June 14th, 2019.
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