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Pohľad do sekcie výstavy Ars Amatoria. Zľava doprava: Václav Šilhán: Ženy pri prameni, 1966, olej na plátne, 65 x 100 cm; 
Alexander Nyulassay: Léda s labuťou, 1862, olej na plátne, 77 x 60,5 cm; Václav Šilhán: Žena s ružou, 1970, olej na plátne, 
80,5 x 111 cm (horný obraz); Václav Šilhán: Žena s fialovým závojom, 1970, olej na plátne, 68 x 127,5 cm (dolný obraz);
Jana Želibská: Ona II, 1967, farebná litografia, kartón, 68,2 x 48,4 cm.
Foto: Dáša Barteková

PRIMÁRNE ZDROJE

Dozvedieť sa niečo o aktivitách umelcov, ktorí sa orientujú na aktuálnu politiku, 
komentujú ju alebo inak s ňou pracujú, nie je jednoduché, najčastejšie sa o tom 
dozvieme z Facebooku, občas z textov o autoroch v odborných periodikách. Svet-
lo do problematiky nepriniesla ani už diskutovaná výstava Nulté roky, ktorá mapo-
vala umenie prvej dekády nového storočia, hoci práve tieto témy sa v spomína-
nom období spolu s novými médiami javia ako najakútnejšie a najnástojčivejšie.
Snahou redakcie bolo priniesť popri umeleckohistorickom pohľade aj pramenné 
zdroje, a preto sa redakcia rozhodla osloviť širšiu škálu autoriek a autorov, ktorí sa 
téme aktívnej participácie na politike, politickému umeniu a aktivizmu venujú nie 
len formou individuálnych aktov, ale aj kolaboratívnych a participatívnych pro-
jektov. Z pôvodne devätnástich oslovených umelkýň a umelcov prejavili záujem 
podeliť sa o svoje stanovisko pätnásti. 

Elena Pätoprstá: Do vlastných rúk, inštalácia s podtitulom: Variant genetického vývoja populácie na Slovensku,  
2002 – 2004. Prezentované v rámci Medzinárodnej výstavy politického umenia – Ver tomu ty kokot,  Kunsthalle-Tranzit,  
Bratislava 2004 / Detail obálky / 

Learning about the activities of artists who focus and comment on or otherwise 
work with current politics is not easy. Most often we learn about them from Face-
book, sometimes from texts published about such artists in professional journals. 
There was also no light shed on this issue by the already discussed exhibition 
Zero Years (Nulté roky) that mapped the art of the first decade of the new century
– despite the fact that, in particular, these period issues, together with the new 
media, appeared to be most acute and most persistent.
The objective of the editors was to also provide - in addition to an art-historical 
view - primary sources. Therefore the editors decided to address a broader range 
of artists actively participating in politics, political art and activism not only by 
individual acts, but also by collaborative and participatory projects. Fifteen of the 
19 addressed artists expressed a willingness to share their opinion.
The older generation was represented by Blažej Baláž – an activist tirelessly wor-
king for several decades, who is engaged in civic activities, but who does not 

PRIMARY SOURCES
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Staršiu generáciu zastupuje Blažej Baláž –  neúnavný aktivista počas niekoľkých 
dekád, ktorý svoje občianske aktivity realizuje, ale ich ako svoje umenie neprezen-
tuje. Peter Kalmus je mediálne známy „komentátor“ mnohých sôch vo verejnom 
priestranstve hlavne v Košiciach, je autorom niekoľkých dôležitých pamätných 
dosiek v meste a mnohých performancií realizovaných v rozmedzí niekoľkých 
desaťročí. Rozsah jeho tvorby ho viedol k rozhodnutiu neuvádzať ich podrobný 
výpočet, ale predstavil ostatné/posledné svoje aktivistické gesto pred budovou 
Ústavného súdu v Košiciach. Generačne mladší autori Miroslav Nicz a Michal 
Murin prezentujú svoje práce  z  dvoch dekád, prevažne s akcentom na 90. roky 
ako prechodné obdobie medzi bývalým režimom a nástupom trendu politicky 
sa angažovať, ktorý nastáva hlavne po roku 2005. Environmentálna aktivistka  
Elena Pätoprstá a feministická autorka Eva Filová reagujú na aktuálny spoločen-
sko-politický kontext (diskusia okolo antidiskriminačného a interrupčného zá-
kona, parlamentné a prezidentské voľby, ochrana životného prostredia). Veľmi 
aktívnu skupinu prezentujú autori, ktorí sa aktivizovali pri verejných akciách ako 
Verejný podstavec, Dvadsať rokov neprebehlo a podobne. Tieto aktivity zastupujú 
Jana Kapelová, Dalibor Bača a Martin Piaček. Výrazne sú vnímané aj aktivity v Ko-
šiciach lokalizovaných autorov zo skupiny Kassaboys a Radovana Čerevku, ktoré-
mu okrem tohto priestoru je venovaná rubrika Profil Profilu (pozri na inom mieste 
v časopise). Aktivizmus Trnavčana Martina Kochana vyšiel zasa z reakcií na lokál-
ny politický kontext.  Inú skupinu tvoria v zahraničí aktívne pôsobiaci autori ako 
Tomáš Rafa, Ivan Jurica a Matej Vakula, ktorí prezentujú témy  idúce nad rámec 
nášho lokálneho uvažovania. Navyše, Vakula prednedávnom kurátorsky zorgani-
zoval sériu viacerých prezentácií, čo je obzvlášť zaujímavým prínosom do diskusie 
o aktivizme.  Verejnosti predstavil napr. performera Milana Kohouta, Janeil Engel-
stad a jej projekt MAP (Make art with purpose) alebo  Johannesa Grenzfurthnera, 
ktorý pracuje s pojmom „context hacking“. 
Istotne by zoznam autorov mohol byť širší. Neprezentujeme autorov, ktorí sa ak-
tivizmu venujú sporadicky v jednotlivých projektoch.  Je samozrejmé, že aj výber 
týchto 15 autorov neuzatvára tému jednoznačne. Na tomto mieste by sme mohli 

present them as his art. Peter Kalmus is a medially known “commentator” of many 
sculptures in public spaces, especially in Košice. He has designed several impor-
tant plaques in this city and, over several decades has made a number of perfor-
mances. The broad scope of his artwork made him decide not to give a detailed 
enumeration of his works. However, he did introduce his recent activist gesture 
in front of the Constitutional Court in Košice. The younger generation of artists 
–  Miroslav Nicz and Michal Murin –  present their works covering two decades, 
mostly with an accent on the 1990´s as a transitional period between the former 
regime and the emergence of the trend of becoming politically engaged, which 
occurred mainly after 2005. Elena Pätoprstá, an environmental activist and Eva Fi-
lová, feminist artist react to the contemporary socio-political context (discussion 
about anti-discrimination or abortion legislation, general and presidential electi-
ons, environmental protection). A very active group is represented by artists, who 
were involved in public actions such as the Public Pedestal (Verejný podstavec) or 
Twenty Years After the Velvet Revolution Did Not Happen (Dvadsať rokov neprebehlo) 
etc. These activities are represented by Jana Kapelová, Dalibor Bača and Martin 
Piaček. Activities of artists from Košice from the Kassaboys group are also regar-
ded as significant, as well as those by Radovan Čerevka, whom – besides here
– is also discussed in the Profile of Profile section (found in another part of the 
magazine). Activism of Trnavian Martin Kochan came out from the reaction to the 
local political context.  Another group is made up of artists who are active abroad 
like Ivan Jurica, Tomáš Rafa and Matej Vakula, presenting topics going beyond 
our local thinking. In addition, Vakula, as curator, recently organized a series of 
presentations, which were a particularly interesting contribution to the debate 
on activism. For example he presented to the public the performer Milan Koho-
ut, Janeil Engelstad and her project MAP (Make art with a purpose) and Johannes 
Grenzfurthner, who works with the concept of “context hacking”. Of course, the 
list of artists could even be extended. We do not present artists who deal with 
activism only sporadically in the form of single projects. It goes without saying 
that even this selection of these 15 artists does not exhaust the entire issue.  

Dalibor Bača: Doc. JUDr. Robert Fico, CSc., 2010, monumentálna busta  známeho politika dočasne  umiestnená pred budo-
vou bývalého Domu odborov (Trnavské mýto, Bratislava) ako súčasť projektu skupiny Verejný podstavec. Foto: Dalibor Bača

Blažej Baláž: Skarabeus, 25. 3. 1997, akcia, Trnava. Foto:  Róbert Dóka
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konštatovať, že do predmetu nášho záujmu by mali patriť aj akty zasahujúce do 
politiky, mám tu na mysli predvolebné billboardy výtvarníka  Martina Shootyho 
Šútovca, ktorý je predsa absolventom VŠVU a je rozhodne poučený o súčasnom 
umení, aj keď nedemonštruje toto svoje zázemie a nevkladá svoje práce do také-
hoto kontextu. V podobnom duchu na scéne registrujeme aj anonymné aktivity 
s výrazným politickým akcentom a mohli by sme ich integrovať do umeleckého 
kontextu, avšak autorstvo je nám neznáme.  Sú nimi práce neznámych aktivistov, 
ktorí pred niekoľkými rokmi intervenovali do billboardov Róberta Fica tak, že vý-
sledný billboard odkazoval na film Hanibal. Ďalej tu bol anonymne realizovaný
projekt premenovania miest Banská Bystrica na Ficova Bystrica a Nové Mesto nad 
Váhom na Ficovo Mesto nad Váhom (pozri dobovú tlač). Významné osobnosti kul-
túry, politickí komentátori a komerčné médiá vrátane spravodajstva televízií pri-
jali tieto projekty ako tému dňa. Iným projektom aktivistického charakteru môže 
byť Odkaz pre starostu, server pre niektoré mestá a dediny na Slovensku, ktorý na-
pomáha udržiavaniu komunikácie medzi volenými zástupcami samospráv  a ob-
čanmi, za ktorým stojí ako spoluautor aj výtvarník Michal Šimonfy. V našej rubrike 
sa nevenujeme mediálnemu aktivizmu ani v medzinárodnom kontexte, ani na 
domácej umeleckej a aktivistickej scéne, nevenujeme sa umeleckým projektom 
zameraným na permakultúru, komunitným projektom a podobne, ktoré svojou 
podstatou, svojím nenásilím (ahinsa) sú tiež politicky aktívnou formou.
Politické a aktivistické umenie, následne aj participatívne umenie (umenie spolu-
práce) alebo kolabortatívne projekty a angažované umenie sú výraznou súčasťou 
umenia poslednej dekády na Slovensku. Nasledujúci materiál zaradený do bloku 
PRIMÁRNE ZDROJE  vznikol s cieľom pripraviť sondu, poskytnúť spektrum ume-
leckých taktík a stratégií. Oslovili sme autorov, požiadali o autorský text a obrazo-
vé prílohy a výsledkom je register typov diel, charakteristík postojov a odhodlaní 
jednotlivých autorov. Veríme, že tieto sa stanú vhodným príspevkom k vytvoreniu 
si predstavy o stave aktivistických, politických tendencií a politikou definovaného
participatívneho a angažovaného postoja vo výtvarnom umení na Slovensku po-
sledných dvoch dekád. Autori mohli definovať svoje„teritórium“, na ktorom pôso-
bia, a špecifikovať svoje zámery, uviesť konkrétny dopad svojich umeleckých gest
a sumarizáciou sa podieľať na naplnení poslania rubriky – PRIMÁRNE ZDROJE.

                                                                                                   (zostavovateľ aktuálneho čísla)

At this point we should conclude that the subject of our interest should also in-
clude acts intervening into politics. Here I am referring to the election billboards 
of Martin Shooty Šútovec, who - despite being a graduate of the Academy of 
Fine Arts and Design and as such, is definitely informed about contemporary art
– does not demonstrate his background and he does not present his works in that 
context. In a similar vein, we also register on the scene anonymous activities with 
a strong political accent, which we could integrate in the artistic context, but their 
authorship is unknown. Those are works of unknown activists who, several years 
ago, intervened in Robert Fico´s billboards in a way that the resulting billboard re-
ferred to the Hannibal movie. There was also an anonymous project of renaming 
towns Banská Bystrica to Fico´s Bystrica and Nové Mesto nad Váhom to Fico´s 
Mesto nad Váhom (see the contemporary press). The significant figures of culture,
political commentators and the commercial media, including TV news broadcas-
ters, have regarded these projects as the topic of the day. Another project of an 
activist nature may be the Message for the Mayor (Odkaz pre starostu) - servers 
for some Slovak towns and villages, which facilitate maintaining communication 
between the elected representatives of local governments and the citizens dri-
ven by Michal Šimonfy as the co-author. This section does not deal with media 
activism in the international context or on the domestic artistic and activist scene. 
We do not deal with art projects focusing on permaculture or community pro-
jects and such, which are also, by their nature and by being non-violent (ahinsa), 
a politically active form.
Political and activist art, and subsequently also participatory art (cooperation art) 
or collaborative projects and engaged art, are a distinctive part of the Slovak art 
of the last decade. The following material included in the PRIMARY SOURCES bloc 
was elaborated with the purpose to be a probe, to present a spectrum of artistic 
tactics and strategies. We addressed the artists asking them to provide their text 
with picture attachments, and the result is a register of different types of works,
attitudes and intentions of the concerned artists. We believe that it will be a useful 
contribution to creating an idea about the state of activist art, political tendencies 
and politically defined participatory and engaged attitudes in Slovak visual arts
over the past two decades. The artists could define the “territory” in which they
operate, explain their intentions, present the impact of their artistic gestures and, 
by providing a summary, participate in meeting the objective of the PRIMARY 
SOURCES section.
                                                                                                   (The editor of the current issue)

Peter Kalmus: To ale ty, performancia, 30. 4. 2013, Košice, budova  Ústavného súdu
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Na začiatku je potrebné poznamenať, že tieto moje širokospektrálne a dlhoročné 
aktivity nie sú objektívne, chladne zvolené konštrukcie, ale sú veľmi „horúcim“ pre-
pojením môjho súkromného (osobného) života s verejným. Ide primárne o stret 
dávido-goliášovský, stret umenia, morálky a politiky. Zamalgámovaná ukážka ost-
-post prepojenia života a umenia v krajine typu „karpatskej demokracie“ posledných  
tridsiatich rokov.
Začiatkom 90. rokov som v Trnave inicioval získanie Kopplovej vily pre Galériu 
Jána Koniarka, rekonštrukciu synagógy a novostavbu Koniarkovej stálej expozí-
cie za pomoci združenia Trnavské Fórum´89. V polovici 90. rokov sa však otvo-
rila „čierna diera“ politického primitivizmu a kultúrnej deratizácie. Spolupodieľal 
som sa preto na vzniku Výzvy slovenských výtvarníkov a teoretikov (1997), ktorá 
chcela zrušiť intendantúry, obnoviť výtvarné časopisy, zaviesť konkurzy do ga-
lérií na miesta odvolaných riaditeľov a iniciovať vznik kunsthalle v Bratislave.  
Tá veľmi chýbala pri výstavnej interakcii so zahraničím. Ako člen Galerijnej rady 
GJK som získal rôzne skúsenosti, ktoré ma viedli k rokovaniam s ministrami (Kňaž-
ko) či písomným interpeláciám (Chmel, Maďarič – jeden z viacerých konceptu-
álnych listov WART 4/2007). Dlhých 15 rokov v tejto „kauze“ sklamávali ministri, 
ich neschopní radcovia, ako aj výtvarná obec. V tejto perverznej inverznosti sme 
suplovali koncepčnú úlohu štátu, a ten trestuhodne zlyhal (nielen) v oblasti ume-
nia. Dnes síce začínajú tri slovenské kunsthally (?), ale verejné galérie hibernujú vo 
vzduchoprázdne orwelovského roku 1984, a takmer nikomu to neprekáža.
Keď som v roku 1993 urobil konceptuálny text POLETIKA, netušil som, že si ma 
táto hydra označkuje na najbližších 20 rokov a že odštartuje moje priame politic-
ko-ekologicko-aktivistické činnosti. Pre mňa kľúčovou (politickou) prácou je per-
formancia Artwart, ktorú som realizoval počas vernisáže svojej výstavy Dobrý deň, 
pani Kopplová (18. 2. 1997) v GJK v Trnave. Rituálno-teatralizovaná trojnásobná 
alúzia na  alterego sa pohrávala s politickými, nacionalistickými a ekologickými 
kontextami (moji známi ma v Trnave vtedy označovali za „ekoteroristu“).  Para-
lelne počas štrajku, ktorý som viedol, prebiehali protestné akcie proti zrušeniu 
Trnavskej univerzity.  V ich prvej bratislavskej časti sme doručili Otvorený list pred-
sedovi vlády Mečiarovi s asi 5 000 demonštrantami priamo na Úrad vlády SR (17. 
3. 1997). Nasledovala druhá akcia Skarabeus, mnou naprojektovaná a vedená  
v uliciach Trnavy (okolo 2 000 demonštrantov). V 90. rokoch to bola asi najväčšia 
výtvarná akcia vo verejnom priestore, ale na rozdiel od slávnostných Mlynárči-
kových kontestácií zo začiatku 70. rokov táto politická „arte-léria“ bola typickou 
postkomunistickou apelatívno-parodickou feériou.
Introvertnejšou kapitolou je moja permanentná landartová aktivistická akcia  
My Way,  kde ide o privlastnenie si verejného priestoru v zmysle beuysovského 
princípu realizácie jeho „sociálnej plastiky“ s čiastočnou participáciou niekoľkých 
osôb. Táto moja „činnosť“, tentoraz v strete s lokálnou politikou a inštitucionali-
tou, sa začala v roku 1993. Výsledky tejto partizánskej sídliskovej eko-aktivity od 
roku 2006 zaznamenávam na fotografické médium vždy medzi 21. a 25. marcom
z toho istého miesta na balkóne. Ide o každoročné zachytávanie momentu, ako 
môj verejný súkromný park chce opticko-fyzicky prekryť „nepriateľskú cestu“.  
Popritom sú to rôzne texty, eventy, warty...
                                                                                                        Trnava, 24. septembra 2013

Blažej Baláž: Artwart 1, 8. 2. 1997, performancia. Foto: Martin Marenčin

BLAŽEJ BALÁŽ
O politike, umení a eko-land arte
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Zhodou okolností, ale aj zákonom schválností som bol predvčerom v kaviarni na 
stretnutí s nezávislým poslancom NR SR Alojzom Hlinom, kde sme okrem iného 
preberali aj tému angažovaného umenia. Práve určité aktivity spomínaného po-
litika akoby nahrádzali umelecké, prípadne občianske performancie výtvarníkov 
alebo iných umelcov. Niektoré jeho politické akcie, z ktorých vyznieva určitá bez-
radnosť, ma presviedčajú, že Slovenská republika nie je štandardnou demokratic-
kou krajinou a už vonkoncom nie právnym štátom. Toto svoje tvrdenie sa budem 

Peter Kalmus: To ale ty, performancia, 30. 4. 2013, Košice, budova  Ústavného súdu

PETER KALMUS

snažiť dokázať opisom jednej z posledných politicky orientovaných fotoakcií. 
Takto som sa rozhodol aj preto, že angažovanému umeniu a politickým občian-
skym aktivitám sa venujem už dlhé desaťročia a nedokázal by som na takomto 
malom priestore urobiť čo i len stručné historické zamyslenie sa. Najmä keď je 
niekedy  problematické rozlíšiť deliacu čiaru medzi občianskym postojom a ume-
leckým zámerom. Napokon,  som zástancom symbiózy v životných i umeleckých 
postojoch.
Pred niekoľkými mesiacmi ma požiadali študenti Fakulty umení TU v Košiciach 
o nejaký príspevok do študentského časopisu. Rozhodol som sa pre realizáciu 
protestnej performacie s názvom To ale ty, ktorú som tak či tak chcel zrealizovať. 
To som ešte netušil, že táto akcia bude mať dlhodobý procesuálny priebeh. Pred 
budovu Ústavného súdu v Košiciach som si 30. 4. 2013 priniesol pútač a prišiel 
s dvomi  študentmi. Kým si chlapci pripravili fotoaparáty a kameru, transparent, 
ktorý bol kombináciou plexiskla a plechových písmen, som oprel o veľký čier-
ny liatinový kvetináč umiestnený pred historickou budovou Ústavného súdu.   
V tom okamihu sa otvorili veľké dvere, z ktorých vyšiel ochrankár tejto štátnej in-
štitúcie. Rozčúlený niečo zakričal a prudko nohou kopol do mojej rekvizity, ktorá 
sa prevrátila a  zjavne poškodila. Odpadlo z nej jedno písmeno. Nastala krátka  
a prudká výmena názorov medzi ním a mnou, ale ja som už vyťukal do mobilu 
číslo 158 a privolal policajnú hliadku. Tá prišla o pár minút na aute  a poslali ma 
spolu so svedkami spísať oznámenie na Obvodné oddelenie Policajného zboru 
Košice Staré mesto. Pred odchodom sme pod dohľadom policajtov a tiež dvoch 
ochrankárov tejto inštitúcie urobili to, kvôli čomu sme tam prišli. Niekoľko záberov  
a krátke video. Na oddelení polície spísali záznam, odfotili si poškodený súkrom-
ný majetok a zapísali kontakty študentov ako svedkov. Medzitým som ešte musel 
priniesť faktúru za opravu poškodeného pútača, boli vypočutí tí dvaja svedkovia 
a polícia si vyžiadala aj záznam bezpečnostných kamier. Koncom júna, tesne pred 
meninami, som dostal doporučenou poštou zvláštne upovedomenie,  v ktorom 
mi polícia oznamuje, že nakoľko sa mal skutku dopustiť zamestnanec MV SR, odo-
vzdali môj spis na ďalšie prejednanie na Úrad pre ochranu ústavných činiteľov  
a diplomatických misií MV SR, konkrétne Odbor ochrany Ústavného súdu a misií 
Košice Kuzmányho 8. Logicky som zneistel a znervóznel, pretože mi to pripadalo 
kafkovsky absurdné, aby sa poškodením súkromného majetku zaoberala inštitú-
cia, ktorej zamestnanci mi ho poškodili. Moja intuícia bola celkom správna, preto-
že po dvoch ďalších mesiacoch, symbolicky k narodeninám, mi došlo doporuče-
nou zásielkou určenou do vlastných rúk upovedomenie, že môj prípad sa odkladá  
z dôvodu, že v priebehu objasňovania priestupku nebolo jednoznačne preuká-
zané, že došlo k naplneniu skutkovej podstaty priestupku proti majetku podľa  
§ 50 ods. 1 Zákona č. 372/90 Zb. Pretože v tom oznámení stojí, že nebolo dotknuté 
moje právo uplatniť si náhradu škody v občianskoprávnom konaní na príslušnom 
súde. Akcia bude pokračovať aj po distribúcii tohto čísla Profilu.  

Október 2013
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Politickým témam sa venujem od svojich začiatkov už pred rokom 1989. Nebada-
né posuny reality, ale aj demonštratívne gestá boli svojou povahou reflexiou na
politickú situáciu. Pošli si list z Poľska (1984), teda dva roky po vyhlásení stanné-
ho práva v Poľsku, Jeden deň Ivana Denisoviča (1984), prednáškové performancie  
Teórie vzrastajúceho pesimizmu mladej generácie (1984), ironizujúci Pokus dvakrát za 
deň vidieť Lenina (1984) v mauzóleu na Červenom námestí a ďalšie. Projekt Ars Slo-
vakia (1987) bol konceptom celonárodného dňa bežných činností vo vidieckom aj 
mestskom prostredí (publikované v Medzičasopise, 1992). Break the Curtain (1988) 
bol individuálny korešpondenčný projekt s kultúrnymi inštitúciami v USA a Doba 
si vyžaduje amputáciu poslednej končatiny (1989) bola performatívna inštalácia na 
verejnosti za aktívnej participácie divákov. Niektoré aktivity politickej angažova-
nosti som realizoval v spolupráci so  Spoločnosťou pre pestovanie a šírenie patafyzi-
ky, pretože nastávali situácie vhodné na ironizovanie a komentovanie: Žranica pre  
a    proti (Nám. SNP v Bratislave, 1990), Sonda do Slovákovej duše – CensorSHIT (Po-
pradská galéria, Elektráreň,1993). Komentoval som nástup nacionalistických ten-
dencií v tých rokoch, vznik a medializáciu projektu tzv. Slovenského národného  

Michal Murin: Otvorená komunikácia s verejnosťou – žobranie,  z cyklu Mečiarov portrét, akcia Nám. SNP Bratislava, 1994. 
Foto archív autora

MICHAL MURIN

realizmu (1992), rozdelenie republiky (Zmrazené vzťahy, vo vlaku na trase Bratisla-
va – Praha), ale hlavne mečiarizmus v cykle takmer desiatich akcií (Mečiarov por-
trét) v rozpätí rokov 1992 – 1998. Využíval som slovnú hru medzi menom politika, 
výrobcom mečov a mäsiarom, z toho vznikali variantné názvy ako Mečiar, Mäsiar, 
ale aj Mesiar. Cyklus začal akciou Mečiarove tančeky (1992) založenou na perfor-
mancii Individuálny intuitívny folklór, nasledoval multimediálny projekt Sonda do 
Slovákovej duše – CensorSHIT (1993), akcia Voľby (1994), Otvorená komunikácia  
s verejnosťou –  žobranie (1994), performancia Zavlečenie performera pre premiéra 
– Je Siskia KaGeBová nevinná panna?  (1995), akcia Mäs(č)iar v galérii (1995), per-
formancia Portrét mäsiara (1997), akcia Jeho činy sú moje hry (1998). Tieto akcie 
boli realizované na festivaloch, v galériách alebo vo verejnom priestore, zmapo-
val som ich v texte Reflexia aktuálnej politiky (1999). Niektoré z týchto prác boli 
prezentované na výstave Zlá spoločnosť v roku 2011 v Galérii Plusmínusnula na 
Stanici Žilina-Záriečie.
V roku 1994 som bol počas embarga v Happy Gallery v Belehrade, kde som 
okrem výstavy realizoval performaciu Transreligio (1994) a interview s Jaroslavom  
Supekom, ktoré neboli z cenzúrnych dôvodov uverejnené. Ďalej to bolo niekoľko 
akcií s Petrom Kalmusom (Meditácia na Prantlovom kameni v kuklách, 1998) a bol 
som kurátorom jeho výstavy Mailartové (i)lustrácie v galérii Priestor (2000). 
Samostatnú kapitolu tvoria aktivity orientované na postavenie menšiny Rusínov  
v strednej Európe. Pre výstavný projekt Nerealizovateľné dielo (1999) v Dome ume-
nia v Brne som pripravil koncept Ustanovenie  Rusínskej republiky (Ruthenia). Počas 
tzv. Oranžovej revolúcie na Ukrajine som realizoval akciu UA to EU (BWA, Bialsko 
Biala, 2004).
Tieto projekty úzko súvisia s faktom, že obdobie po roku 1998 je u mňa pozna-
čené snahou zasiahnuť individuálnym aktom do inštitucionálnej reality a reali-
zovať zmenu. Tak začala dlhodobá akcia venovaná reálnej pomoci konkrétnemu  
človeku v jeho každodennom živote. V rámci tohto projektu, ako súčasť kurátor-
skej, resp. kvazigaléristickej, ale aj sociálnej starostlivosti som inicioval vznik doku-
mentárneho filmu o Milanovi Adamčiakovi, desiatku koncertov, prezentácií a vý-
stav, skoncipoval zverejnenie Adamčiakovej tvorby v 4 knihách a vydal jedno CD.   
V súčasnosti prebieha príprava projektu (koncerty, CD, DVD) založeného na gra-
fických partitúrach Milana Adamčiaka z publikácie Archív III. Tento dnes už osem-
ročný projekt venovaný sociálnemu (oddĺženie, zabezpečenie príjmu, zakúpenie 
nehnuteľnosti k trvalému užívaniu, zavedenie elektrickej prípojky) a umelecké-
mu kurátorstvu a intervenciám do života Milana Adamčiaka bol prezentovaný 
na Európskom kongrese kultúry (Vroclav, 2011), na festivale Truth is Concrete (Graz, 
2012), na výstavách v Berlíne, Banskej Bystrici a Bratislave. Vyvrcholením bol vý-
stavný projekt pre výberové konanie národnej expozície 55. Bienále výtvarného 
umenia v Benátkach do národného Pavilónu Českej a Slovenskej republiky, ktorý 
patril do štvorice finálových projektov. Naposledy bolo toto dielo predstavené na
Prague Biennale 6 (Praha, Nákladové nádraží Žižkov, 2013).

(redakčne krátené)
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Na svojej prvej autorskej výstave v Galérii F. Studeného v Galérii mladých v Nitre 
v roku 1990 som popri svojich maliarskych dielach vystavil prvýkrát aj obrazy-ob-
jekty, ktoré predznamenali moje ďalšie umelecké smerovanie. Práca s názvom: 
ZA SLOBODU VYJADROVANIA  jasne deklarovala všeobecnú túžbu po slobodnom 
vyjadrovaní. Maliarske médium som považoval za veľmi uzavreté, preto som začal 
hľadať nové formy sebavyjadrovania, ktorými by som dosiahol vzájomnú interak-
ciu s divákmi a bezprostredný zážitok. V roku 1991 som realizoval exteriérovú in-
štaláciu ...IZMUS  ako kritiku všetkých  ideologických manipulácií. Intenzívne sa 
politikum odrážalo v mojich aktivitách počas celých 90. rokov, keď som realizoval 
veľa akcií sám, v spolupráci so študentmi alebo inými umelcami. Multimediálny 
projekt KTO počas 1. roč. medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 1992 pozo-
stával z viacerých inštalácií a akcií vo verejnom priestore. Ich spoločným menova-
teľom bolo  kritické prehodnocovanie vtedajšej spoločenskej atmosféry (politické 
manipulovanie ľudí, blížiace sa rozdelenie Československa, nacionalizmus, bez-
hlavé uctievanie symbolov moci). Išlo napr. o inštaláciu Dočasná davová trombóza 
realizovanú v spolupráci s mojím študentom  Richardom Fajnorom a kolegom 
Mariánom Žilíkom; inštaláciu Fixácia davu alebo  WHO IS BHO performanciu s Pet-
rom Rónaiom, s ktorým sme v 90. rokoch koncipovali viaceré spoločné perfor-
mancie, happeningy alebo eventy doma aj v zahraničí. Napr.  happenig Acylpyrín 
v roku 1993 v rámci medzinárodnej výstavy DVOJSTUP v UBN Nitra ako súčasti 
medzinárodného festivalu Divadelná Nitra, ktorý vyznel ako kritika mediálnej ma-
nipulácie ľudí. V roku 1996 sme uskutočnili spoločnú performanciu PÁ-PÁ projekt 
vo švajčiarskom Berne v Berner und foto galerie, v ktorej sme parodovali rozdiely 
medzi vyspelou kapitalistickou spoločnosťou (Švajčiarsko) a ranou kapitalistickou 
spoločnosťou (Slovensko). Nakoniec aj medzinárodný videojournal BARLA, ktorý 
sme organizačne aj editorsky pripravovali s Petrom Rónaiom od roku 1996 do 
roku 2000 v Nitre, poskytol mnoho kritických a podnetných reakcií umelcov na 
politiku 90. rokov v Európe.  V spolupráci s Júliusom Kollerom som realizoval in-
štaláciu pod názvom Sídlisko v rámci medzinárodného sympózia ETUD v Skalici 
v roku 1993, ktorou sme poukázali na prchavosť hodnôt poznačených ideoló-
giou a politickou mocou. V tom istom roku som prezentoval v obchodnom dome  
K-mart Nitra (dnešné Tesco) rozsiahlu videoinštaláciu TRVALÉ HODNOTY,  ktorá 
bola voľnou interpretáciou už nepotrebnej a na smetisku nájdenej knižnej pub-
likácie Viliama Plevzu. Videoinštalácia bola súčasťou výstavy ON/ OFF v galérii 
Palisády v Bratislave. V  performancii Dočasná večnosť  (1995, v rámci spoločnej 
prezentácie s Jarom Koššom ŠTEK v UBN Nitra) som reagoval na pretrvávajúce 
a hlboko spoločensky zakorenené presvedčenia vzťahujúce sa na minulý režim. 
Politické narážky sa v mojej tvorbe objavujú aj v experimentálnom videu z prvej 
polovice 90. rokov. Už v  prvej digitálnej animácii BojNICZe  z roku 1995, ktorú som 
koncipoval pre výstavu VIS MAGICA LOCI  na Bojnickom zámku, rezonovala kritika 
akýchkoľvek vojenských intervencií. Aj v ďalších animáciách z tohto obdobia bol 

Miroslav Nicz: z cyklu Bez názvu, 2005, počítačová grafika, materiál: banner, digitálna tlač, 260 x 130 cm.
Majetok Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici. Foto: archív autora

MIROSLAV NICZ
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Miroslav Nicz: Ilustračný 
dobový záber na politcky 
ritualizované miesto so sochou 
Lenina v Nitre 

Miroslav Nicz: Fixácia davu, 
1992, objekt, materiál: kov, 
drevo, preparovaná krava, 
špagát. Objekt bol súčasťou 
multimediálneho projektu 
KTO v rámci medzinárodného 
festivalu Divadelná Nitra ´92. 
Foto: archív autora

 Miroslav Nicz: Stena je KTO, 
1992, skupinová performancia 

ako súčasť multimediálného 
podujatia KTO v rámci medzi-

národného festivalu Divadelná 
Nitra ´92. Foto: archív autora

latentne  zastúpený politický podtext: Sticky Sweet, 1996; Stopovanie andalúzske-
ho psa, 1996 alebo Hriešny tanec, 1998. V grafickom cykle Reverzia A verzie (1993 –  
1997), ktorého základom boli fotografie, som kriticky parafrázoval niektoré profán-
ne známe symboly ako napr. prázdne prekrížené vlajky, prebodnuté srdce šípom 
atď., ktorých kontúry boli vyskladané z holubieho trusu.  Poslednou spoločnou 
performanciou na konci 90. rokov bola performancia Ostrov slobody a sledované 
vlaky, 1998, ktorú som realizoval v spolupráci s Petrom Rónaiom, Richardom Faj-
norom a Henrichom Fichnom počas Divadelnej Nitry. Bola reakciou, a zároveň 
varovaním pred dôsledkami tzv. mečiarizmu pozostávajúceho z uplatňovania 
normalizačných praktík. Na konci 90. rokov, keď sa Slovensko relatívne kultúrne 
a hospodársky stabilizovalo, klesala aj intenzita môjho záujmu o vyjadrovanie sa 
k domácej politike. Po roku 2000, popri rôznych autorských programoch, som 
sa začal vyjadrovať k celosvetovému politickému dianiu, pretože viac ako pred 
tým som si začal uvedomovať skutočnosť, že Slovensko vždy bolo a vždy aj bude  
súčasťou globálnej politiky a všetky negatívne politické rozhodnutia veľkých kra-
jín môžu mať negatívny vplyv aj na kvalitu života v našej „krajinke“. V roku 2001 
po teroristickom útoku na World Trade Center v New Yorku som vytvoril počíta-
čovú animáciu Hladkanie ostriežov a následne som ju prezentoval projektovaním 

na hladinu rieky Nitra na medzinárodnom sympóziu Mosty v meste. Akcia bola 
priamou reakciou na spomenutú udalosť. V počítačových grafikách Air mail a Post 
movie, 2001, som sa k tejto téme ešte raz vrátil vo forme osobného vyrovnávania 
sa s touto tragédiou. Práce boli prezentované na Trienále grafiky v Štátnej galérii
v Banskej Bystrici. Téma terorizmu ako novej formy hrozby kdekoľvek vo svete ma 
inšpirovala aj v cykle digitálnych grafík Bez názvu, 2005, ktorý bol ocenený Cenou 
výtvarnej kritiky na trienále Súčasná slovenská grafika 16 na pôde Štátnej galérie  
v Banskej Bystrici. Pre Galériu Jána Koniarka v Trnave v Synagóge – Centre súčas-
ného umenia som pripravil v roku 2003 počas svojej autorskej výstavy site-speci-
fic videoinštaláciu Nulový manéver, ktorou som sa snažil vyjadriť večnú, ale márnu 
túžbu ľudí po spravodlivejšom živote. V roku 2004 som vytvoril veľkorozmernú 
digitálnu grafiku Nueva Germania, v ktorej som reagoval na historický fakt pozo-
stávajúci zo skutočnosti, že v 30. rokoch 20. storočia založili Nemci na rozsiahlom 
území v Paraguaji nemeckú kolóniu, ktorá mala existovať na základe pestovania 
kultu čistej rasy a ktorej potomkovia žijú dodnes na tomto území. Aj v súčasnosti 
existuje v mojej tvorbe priestor pre komentovanie aktuálnych politických uda-
lostí, ktoré paralelne rozvíjam s inými autorskými témami v ľubovoľne zvolenom 
médiu.
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V umení mám rada  harmóniu, vedu, úprimnosť a humor. To isté hľadám aj  
v politike, a keď to tam nie je, tento nedostatok demaskujem svojimi aktivitami.  
Už ani neviem, či sú moje akcie politické alebo umelecké, nechávam ich žiť vlast-
ným životom. Keď sa človek narodí ako umelec a súčasne vedec so sklonom byť 
homo politikus, nemôže sa vyvliecť zo svojej kože. Čokoľvek robíme, nesie to vždy 
isté percento z každej zložky našej osobnosti. 
Mám rada akcie Jána Budaja alebo Milana Knížáka, neboli však mojím výtvar-
ným vzorom. Inšpirovala ma ich politická odvaha a schopnosť búrať klišé a ste-
reotypy. Občianske aj výtvarné aktivity som robila ešte pred nežnou revolúciou.  
Tie výtvarné boli hlavne grafiky (šiltovka pre Bicyklovú Bratislavu – BICYBA,  
PF-ka Nebojte sa pre tajnú cirkev). Z množstva videí a inštalácií, ktoré majú politic-
ký rozmer, som vybrala tri.
Inštalácia Posledná bavlna z roku 1993 bola realizovaná na medzinárodnom sym-
póziu v Ružomberku. Bolo to obdobie odhaľovania rôznych utajených udalostí 
našich dejín. O jednej z nich som sa dozvedela priamo od zamestnancov v továr-
ni. Inštalácia  bola realizovaná z posledných  balov bavlny z výmenného medzi-
národného obchodu – sovietska bavlna za slovenské zbrane. Naše zbrane boli 
určené pre vojnu v Afganistane. 
Akcia ÚCHO – Územie chránené občanmi z roku 2006 bola zameraná na záchranu 
lesíka na Krasovského ulici pri Sade Janka Kráľa, ale i proti rozpredávaniu mest-
ských pozemkov pod cenu (http://jurajsmatana.blog.sme.sk/c/141259/). Skla-
dala sa z viacerých častí: Živej reťaze za vyhlásenie Územia chráneného občanmi, 
ktorej sa zúčastnilo 2000 ľudí, kampane Kúp si 1m2 parku, ktorej sa zúčastnilo 
asi 500 ľudí rozhodnutých zachrániť tieto pozemky odkúpením. Pozemky sme 
chceli podľa projektu mladého architekta Gabriela Bartoša prepojiť bezbarié-
rovo so Sadom Janka Kráľa a financovať z eurofondov. Poslednú časť tvoril môj
osobný protest na Magistráte hlavného mesta hneď po predaji týchto pozem-
kov, keď Nad hlavami poslancov lietala petícia 14 000 odignorovaných občanov.  

ELENA PÄTOPRSTÁ 

Elena Pätoprstá: Živá reťaz 2000 ľudí okolo 
Lesíka na Krasovského ul. v Petržalke   
a vyhlásenie tejto oblasti za Územie 

chránené občanmi (ÚCHO), 2006

Elena Pätoprstá: 14 000-ová petícia nad 
hlavami poslancov, 2008, politická pro-
testná akcia počas zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, 
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca. 
Petičné hárky hodené nad hlavy poslancov 
na protest proti ich rozhodnutiu o predaji 
verejných priestorov pri Sade Janka Kráľa 
do súkromných rúk na stavbu garážového 
domu a 14 podlažnej budovy.
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Inštalácia  Do vlastných rúk  sa rodila veľmi ťažko, takmer 2 roky, kým som si ne-
bola istá jej konečnou verziou. Je to myšlienkovo viacvrstvové dielo o americkom 
fotografovi Paulovi Fuscovi, ktorý  v r. 2000  odfotografoval v detskom domove 
v Bielorusku deti postihnuté ešte aj po 15 rokoch od havárie v Černobyle. Svoju 
skúsenosť a hrôzu z následkov havárie, ktoré pretrvávajú v génoch obyvateľstva 
dodnes, nemohol nikde prezentovať. Žiadna inštitúcia, noviny ani galérie, ktoré 
oslovil, neboli ochotné fotografie zverejniť. Hlavnými argumentmi boli„neaktuál-
nosť“ témy a desivosť faktov. Jediný, kto mal odvahu to urobiť, bol ženský mód-
ny časopis ELLE.  V inštalácií som imitovala túto situáciu a vydala som „reklamný“  
časopis s profesionálnym komerčným dizajnom, v ktorom som v zrkadlovom ob-
raze interpretovala texty k fotografiám geneticky zmutovaných detí z Bieloruska 
s textami v slovenčine. Tak, ako keby sa jadrová havária odohrala na Slovensku.
Katalóg bol zaslaný 26. apríla 2006 kuriérom do vlastných rúk vtedajším predsta-
viteľom všetkých parlamentných strán, ktorí  rozhodovali o budúcej energetickej 
a jadrovej politike na Slovensku a následnom uskladnení rádioaktívneho odpadu 
na našom území. 
Iróniou osudu, ale určite nie náhodou, som podobne ako Fusco  bola za toto dielo 
vystavené v Tranzite (2004) skritizovaná mladým kritikom za „neaktuálnosť“ témy. 
Bolo to 9 rokov pred haváriou jadrovej elektrárne Fukušima v Japonsku.

Elena Pätoprstá: Do vlastných rúk, inštalácia s podtitulom: Variant genetického vývoja populácie na Sloven-
sku, 2002 – 2004. Prezentované v rámci Medzinárodnej výstavy politického umenia – Ver tomu ty kokot,  
Kunsthalle-Tranzit, Bratislava 2004. Pohľad na inštaláciu a detail obálky.

Elena Pätoprstá: Posledná bavlna, 1993. Inštalácia realizovaná z posledných balov bavlny z výmenného medzinárodného 
obchodu – sovietska bavlna za slovenské zbrane pre vojnu v Afganistane. Medzinárodné sympózium, Ružomberok
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Keď sme sa s Elenou (Eliškou) Pätoprstou rozhodli v septembri 1991 ako pono-
vembrové druhoročiačky na VŠVU oživiť sivý betónový dvojstĺp, stojaci pod bu-
dovou na Drotárskej ceste s pripevnenou tabuľou „Vysoká škola výtvarných ume-
ní“, a pomaľovať ho hmýriacimi sa farebnými šípkami, správkyňa budovy (veľká 
matka, duša) pani Bojsová nás naháňala ako darebáčky, ktoré poškodili majetok 
elektrární. Pointou však bolo, že stĺp bol disfunkčný, bez elektriny, bez verejného 
osvetlenia. A školský kopec bol taký prázdny a nudný.
Na Deň Zeme sme v širšom centre mesta pomaľovali vytipované billboardy na 
aktuálnu eko-tému rezonujúcu s kauzou Gabčíkovo-Nagymaros (1991).  Reklamu 
na „európsku špičkovú kvalitu“ Persil (1992) sme „dotvorili“ tak, že sme ju z dvoch 
strán zovreli prázdnymi plochami.  Podvratne aj trochu naivne (za širšej účasti 
participantov) sme parafrázovali susediaci výlep ku koncertu José Carrerasa  
(„Madonna mia! ... A čo budeme dýchať?“, 1992).
Útržkovito sa mi z pamäti vynárajú aj ďalšie dávne aj novšie aktivizmy s Eliškou: 
mapovanie „zabudnutých“ či „odložených“ betónových kvádrov a skruží, rozosia-
tych po Petržalke ako z vesmíru popadaný odpad, a ich zviditeľňovanie krikľavými 
farbami; participácia na Eliškinom kolosálnom happeningu k záchrane lesíka na 
Krasovského ulici (2006), zúfalé postávanie s trápnym transparentnom „Neberte 
mi Mladosť“ pred Zrkadlovou sieňou Primaciálneho paláca v čase rozhodovania  
o predaji najstaršieho bratislavského kina (2007)...

Eva Filová, Elena Pätoprstá:  Deň Zeme na Šancovej, 1992, akcia. Foto: Vladimír Havrilla

Od občianskeho gesta k memoárovej spisbe?

Eva Filová: Bojkot, 2007, digitálna tlač, opasky

EVA FILOVÁ
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Eva Filová: Sladké zajtrajšky. Parlamentné volebné lístky 1992 – 2002, 
časozberný projekt, kresby na hlasovacích lístkoch 

Deväťdesiate roky, divoké, objaviteľské (a všetky ďalšie prívlastky, ktoré by aspoň 
sčasti vystihli dychtivé nasávanie všetkého nového a sprístupneného), priniesli 
zásadný obrat v aktívnom sledovaní politického diania (a nebolo ho málo). Polo-
privátne eko-akcie plynulo prešli do privátnych intervencií pred parlamentnými 
voľbami 1998. Volebné stĺpy, billboardy so švajčiarskou krajinou, krčahom žinčice 
a „otcom vlasti“ priam volali po zásahu. Zviditeľňovať svoj občiansky postoj bolo 
v tej dobe na jednej strane adrenalínové, na druhej strane prinášalo spontánne 
prejavy spolupatričnosti. Na reflektovanie politického mačizmu a pred/po/voleb-
nej frustrácie neboli potrebné len veľké reklamné plochy (Voľby sú ako orgazmus, 
2004), stačili aj volebné lístky (Sladké zajtrajšky, 1992 – 2002) a kamera (video 
Nebo-Peklo, 2004). Neutrálne občianske gesto sa menilo na feministické súčasne 
s mobilizáciou hnutia Pro-choice v období kádéháckych snáh o zrušenie inter-
rupčného zákona (mliekové tetrapaky Bez rozdielu, 2001; polystyrénová inštalácia 
Veľký a malý testament, 2003, dve samostatné výstavy Ženské je politické, 2003, 
video Možnosť voľby, 2003). Tieto aktivity pokračovali výstavou Stop násiliu na 
ženách (Šťastné a veselé..., 2005), v inštaláciách Nástroje moci (2007), Angažova-
ný šatník (2006 – 2012) a napokon aj v audio intervencii slovenského filmového 
sexizmu do galérie Lepšie raz počuť ako stokrát vidieť (2010 – 2013). 

Eva Filová:  Nebo-Peklo, 2004, video
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Ako môžeme zmeniť či podryť (nefunkčný) systém? Aké sú možnosti mdlého slo-
venského prostredia, kde ste sami vyzývaný k tomu, aby ste si o svojich aktivitách 
ešte aj napísali? Nie je táto výzva dostatočnou ilustráciou problému?
Ak sa o probléme nehovorí, problém neexistuje. (Václav Bělohradský)
Preto sa od roku 2010 s iniciatívou Dvadsať rokov od Nežnej neprebehlo snažíme 
pomenovať podstatné problémy miestnej scény (počínajúc výberovým konaním 
na riaditeľa SNG, odvolávaním riaditeľov galérií v regiónoch až po kauzu Danu-
biana) a rozprúdiť o nich diskusiu, nielen kuloárne, ale aj verejne so všetkými do-
tknutými stranami. Zaujíma ma potenciál, ktorý v sebe máme, a energia, ktorá sa 
dokáže progresívne naakumulovať na riešenie daného problému.
Mali by sme sa možno pýtať podobne ako hamburgská iniciatíva TAM TAM Kün-
stler informieren Politiker: Frage nicht was dein Politiker für dich tun kann, frage dich 
was kannst du für deinen Politiker tun. (Nepýtaj sa, čo môže tvoj politik urobiť pre 
teba, pýtaj sa seba, čo môžeš ty urobiť pre svojho politika.)
Kdyby instituce měla rozum a potenciál se reformovat, pak by se refomovala. Rozumy 
z vnějšku jí ničím nepřispívají. (Grupa Spomenik)
Inými slovami, dnes je inštitucionálna kritika, či to, čo Andrea Fraser nazýva  
„inštitúciou kritiky“, sama uzatvorená medzi stenami inštitúcie: My sme tá inštitúcia! 
Závěrečné ponaučení spočívá v poznání, že skutečná subverze netkví v trvání na 
„nekonečných“ požadavcích, o nichž víme, že je ti nahoře nemohou splnit. Protože 
vědí, že to víme, nepředstavuje pro ně takové „nekonečné naléhání“ žádný problém:  
„Je fantastické, že nám s vašimi nekonečnými požadavky připomínáte, v jakém svě-
tě bychom všichni chtěli žít. Naneštěstí ale žijeme v reálném světě, kde se musíme 
spokojit s tím, co je možné.“ V dané situaci musíme ty nahoře naopak bombardovat 
strategicky dobře zvolenými, přesnými, konečnými požadavky, které nelze takovou 
výmluvou přejít. (Slavoj Žižek)

Jana Kapelová: Kunsthalle – súhrnná správa o stave ustanovizne, 2011 – 2012, 6-kanálová videoprojekcia, 2 hod. 20 
min. Foto: Gabriel Kuchta

Jana Kapelová: Túžba po Kunsthalle, 2011, participatívny mailartový projekt. Foto: Daša Barteková

Niekoľko bodovJANA KAPELOVÁ
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Je potrebné sa vyjadrovať k témam, ktoré sú obsahovo sústredené a pri ktorých 
sa predpokladá, že budú spoločnosťou reflektované. Divák potom s týmto au-
torským komentárom môže pracovať, vyhodnotiť ho a evidovať. S komentárom 
sa následne stotožní alebo nie, to  už nie je podstatné. Dôležité je, že nad touto 
problematikou uvažuje a zaujíma k nej stanovisko, ktoré prípadne s niekým ďalej 
zdieľa, alebo si ho ponechá pre ďalšie potreby.  To však neznamená, že hľadám 
témy, o ktorých som presvedčený, že budú reflektované. Mojím cieľom nie je kal-
kul. Mnou spracovávaná téma sa vyvíja z informácií, ktoré filtrujem a ponechávam
si ich na ďalšie spracovanie, alebo ich vypúšťam ako marginálne. Tento proces 
hľadania obsahu trvá dlho.  Spracovávanú tému študujem  najmä z  mediálnych  
zdrojov, ktoré kombinujem s odborným výstupom. Pre tento účel sú vhodné na-
príklad aj voľby či sčítanie ľudu, kde je stav spoločnosti zreteľne zaznamenaný.  
Osobný diskurz  nie je zanedbateľný. Zdrojovým prvkom je napr. synova domáca 
práca či susedov postoj k cudzincom (pätnásť rokov žijem v Prahe).  Pri postup-
nej filtrácii zdrojových informácií a v situácii, keď je téma  viac-menej uchopiteľ-
ná, prichádzam k definovaniu  verejného priestoru, kam projekt-sochu osadím. 
To neznamená, že viem, ako socha bude vyzerať a aké rozmery bude mať. Verejný 
priestor mnou vybraný je pre projekt do takej miery dôležitý, že nie je nahradi-
teľný či vymeniteľný za  iný. Projekt by nebol koncentrovaný, ak  by sa vybraný 
priestor nepodarilo vybaviť či zabezpečiť  k prvej prezentácii. Ostatné prezentácie 
sú alternatívy. Voľbou verejného priestoru sa definuje forma, materiálová skladba,
transportné parametre či výsledná veľkosť objektu. Spracovaná téma je pre mňa 
následne konzistentná.

Dalibor Bača: Hľadanie českého vlastenca pod československou vlajkou, 2013, 
Nám. Jána Palacha, Praha. Foto: Dalibor Bača

DALIBOR BAČA

Dalibor Bača: Doc. JUDr. Robert Fico, CSc., 2010, monumentálna busta  známeho politika dočasne  umiestnená pred  
budovou bývalého Domu odborov (Trnavské mýto, Bratislava) ako súčasť projektu skupiny Verejný podstavec. Foto:  
Dalibor Bača
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Spolu s občianskym združením Verejný podstavec (www.verejnypodstavec.com) 
a ďalšími kolegami sme realizovali niekoľko protestne zameraných akcií, ktoré 
sa nám zdali vo svojej dobe nevyhnutné a neodkladné –  napríklad AntiKulich.  
Následne sme ako prácu na „pozitívnej alternatíve“ začali s projektmi Bod 0 a Mo-
bil. Bod 0 sa zaoberá alternatívnymi umeleckými prístupmi k pohľadu na najväčšie 
stredoeurópske verejné námestie – Námestie slobody v Bratislave. Postupne rea-
lizujeme sériu časovo obmedzených výtvarných realizácií vyzvaných renomova-
ných autorov (P. Althamer, I. Németh, K. Kintera,  Sz. KisPál). Menší projekt Mobil 
umožňuje pozvaným umelcom pracovať so špecifickým potenciálom mobilnej
výstavnej platformy na upravenom prívesnom vozíku.
Moje lokálne orientované aktivity v mieste bydliska (sadenie stromov, dni obce, 
kultúrne akcie...) sa mi v posledných rokoch prepojili s účasťou v projekte Culburb 
(www.culburb.eu), v rámci ktorého som schopný výraznejšie zasiahnuť do kul-
túrneho života obce.  Okrem výsadby budúceho parku (a tým pádom „záchrany“ 
centrálneho priestoru obce pred stavebným rozvojom) sme v spolupráci s pozva-
nými autormi  realizovali viacero pozitívne ladených projektov.
V rámci aktivizmu uprednostňujem konštruktívnu polohu „za niečo“ oproti  
(z mnohých aspektov atraktívnejšej) polohe „proti niečomu“, čiže aktivity, v kto-
rých prevažuje ponuka pred požiadavkou. Protestné umenie má podľa mňa svoj 
špecifický a obmedzený čas a priestor.
V rámci VŠVU chcem pripraviť doktorandskú tému s pracovným názvom  
Res Publica zameranú na aktivistické a participatívne umenie. 

K autorovej tvorbe, v ktorej sa vyjadruje k historickým i aktuálnym politickým témam, 
pozri Profil autora v časopise Profil 2012, č. 4, s. 42 – 73 (poz. red.)

Deti hrajúce sa v dočasnom pieskovisku vo fontáne na Námestí slobody v Bratislave. Projekt Pawla Althamera realizovaný 
občianskym združením Verejný podstavec,  18. september 2012
Foto: Gabriel Kuchta. Viac info na http://verejnypodstavec.com/bod_0.html 

Veronika Kovácsová so seniormi z Rajky pri spoločnej príprave výstavy Nostalgia, 20. august 2012. Foto: Jozef Kovács
Viac info na http://www.culburb.eu/news/nostalgia-bratislava-/

MARTIN PIAČEK
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Krátka chronológia vybraných výstupov skupiny z rokov 2006 – 2013

Skupinu Kassaboys sme založili v roku 2006 v meste Košice počas práce na video-
-reportážach o dianí na „košickej scéne“ pre reláciu o súčasnom umení Umenie  
06 (STV2). Príspevky sme robili s veľkou chuťou podať výpoveď, ktorá bude v is-
tom ohľade pravdivá, a zároveň ironická voči lokálnej neutešenej situácii. Chceli 
sme aj trochu parodovať archetyp tragického zneuznaného umelca z periférie 
tým, že sme situáciu zámerne zhoršovali. Postupne vznikli videá Z Kasse, Prosba 
a Harmónia duše. 
Nami zvolené provokatívne prostriedky však spôsobili cenzúrny zásah do repor-
táže Harmónia duše a v konečnom dôsledku ukončenie spolupráce so Slovenskou 
televíziou. Kritickým momentom bola pasáž, kde si jeden známy predavač hot-
dogov priložil medzi nohy horúci párok. Asi najväčším duchovným a umeleckým 
zážitkom bola práca na videu Prosba (v spolupráci s Viktorom Frešom, 2007), kde 
sme spolu s ďalšími pozvanými spolužiakmi z FU TU miništrovali na Sv. omši za-
svätenej úmyslu súčasného umenia. Slováci sa odjakživa, keď bolo zle, ešte väč-
šmi utiekali k Bohu, a nie je tomu inak ani dnes.
V roku 2008 sme vystavili na výstave s názvom Múzeum pre NOD Gallery v Prahe 
sériu vecí na tému obrazotvornosti výrokov exšéfa SNS Jána Slotu, ktorý sa han-
livo a výsmešne vyjadroval po vstupe do vlády na adresu maďarských predstavi-
teľov a národných symbolov Maďarska.  Tie výroky sme dokázali ihneď ilustrovať,  
a tak došlo k ich zhmotneniu do konkrétnych exponátov v rámci bizarného múzea 
nacionalizmu a xenofóbie. Po slovenskej repríze sa toho chytili aj média bažiace 
po politickej satire.  Po múzeu prišiel sociálny experiment Symposium (2009). Traja 
nami pozvaní umelci: maliar, grafik a sochár tvorili v anticky vyzdobenej miest-
nosti v opojení vína za prítomnosti modelky –  múzy. Vznikol napínavý film, ktorý
dokumentuje priebeh a kultúrny program vernisáže sympózia. V roku 2011 dozrel 
čas na prezentáciu návrhu, ktorý by v našom štáte dopomohol k prinavráteniu 

Kassaboys:  Kunstuniformen. Armádny 
generál Erik Binder, 2011, digitálna tlač, 

120 x 80 cm

Kassaboys a Lenka Kukurová: Happsoc 2013, projekt, pohľadnica, 20 x 12 cm   

KASSABOYS 
rešpektu k umeniu a samotným umelcom. Vytvorili sme hierarchický systém hod-
ností a príslušných uniforiem voľne inšpirovaný systémom triedenia a hodnotenia 
odbornosti v umeleckom školstve. Každý umelec tak nosí svoje CV na sebe, čím je 
viditeľne jasná jeho hierarchia v systéme.  
Koncom roku 2012 nás postihla negatívna skúsenosť súvisiaca s konfrontáciou  
s miestnou politickou mocou. Vytvorili sme v rámci festivalu ohlasujúceho blížia-
ce sa otvorenie projektu EHMK 2013 inštaláciu Mission 2013. Organizácia Košice 
2013 chcela promo dielo na tému koniec sveta s odpočítavaním do začiatku cere-
moniálu, čo nás spolu s narastajúcimi pochybnosťami okolo projektu iba utvrdilo 
vo voľbe reakcie. Inštalácia ako časovaná bomba zahŕňala palcové titulky z novín 
o početných kauzách zneužívania verejných zdrojov, meškania investičných pro-
jektov a prílišného zasahovania politickej garnitúry do projektu. Umelecký riaditeľ 
Vladimír Beskid sa nás ako umelcov nijak nezastal, naopak, kázal nám dielo ihneď 
odinštalovať a vopred (ako člen grantovej komisie MK SR) nám avizoval negatívny 
dopad na financovanie našej galérie. Mesto nechalo sporné texty odstrániť s odô-
vodnením, že obsahujú vulgarizmy a urážajú dotknuté osoby. Autormi výrokov  
z novín boli však práve dotknutí verejní činitelia košickej samosprávy. To potvrdilo 
nulovú autonómiu a nezávislosť projektu od miestnej politickej garnitúry.

Kassaboys: Manifest Kunstuniformen
Mnoho statných synov a dcér zapredáva svoj talent reklamnej oblasti. Mnohí vnímajú 
umelca ako dekoratéra bytu či záhrady! A potom, je tu neviditeľný svet umenia, plný 
neviditeľných úspechov z výstav, ktoré nikto nikdy nevidel. Chceme byť ocenení teraz, 
a nie po smrti! Šaty robia človeka, to vedia všetci politici, bankári a manažéri firiem.
Všetci poberajú istú spoločenskú dôležitosť. V ukrutne ťažkých časoch dochádza aj  
k extrémnym reakciám. Vieme to z histórie, ale nie a nie sa poučiť. Všetku tvorivú silu, 
hnanú nespokojnosťou z tohto marazmu, je nevyhnutné sústrediť  jedným jediným 
smerom. Elegantná uniforma s rôznymi vyznamenaniami za výstavy a zásluhy na 
poli umenia musí prinavrátiť výtvarným umelcom spoločenské uznanie a dôležitosť! 
Vyhnime sa konečne únavným debatám, kto s kým, kedy a kde vystavoval! Uniformo-
vaný výtvarník bude nosiť svoje CV na sebe a uniforma určí logicky jeho hierarchiu  
v systéme. Toto je posvätenie aktu vykročenia zo šedej ignorantskej a cynickej masy 
na piedestál slávy.  
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Približne od roku 2005 som začal pracovať v niektorých svojich prácach zámer-
ne so sprostredkovanými zdrojmi o rôznych politických a tragických udalostiach 
zo sveta. Hnacím motorom mi nebolo osobné prežitie udalostí, ale mediálna in-
formácia so všetkými jej kvalitami a dôsledkami. Nakoľko sú médiami transpo-
nované obrazy a informácie pre väčšinu ľudí jediným spojivom s dramatickými 
udalosťami zo vzdialených končín, dá sa dokonca hovoriť o obrazovej viere iko-
nografickej povahy. (Pozn.*)
Zaujíma ma napätie medzi dramatickou udalosťou a správou, ktorá o nej referuje 
vo významovej a estetickej skratke. Chladný odstup, apatia a znecitlivenie medi-
álneho príjemcu sú dôsledkom toho, že skutočná realita –  R – (v našom prípa-
de udalosť) sa stráca v procese mediálneho uchopenia, v šume a ruchu procesu 
sprostredkovanosti, niekde medzi trpiacou obeťou a nezúčastneným divákom. 
Základným stavebným kameňom výstupov sa stali spravodajské materiály naj-
rôznejšieho charakteru (edukačné infografiky, texty, TV reportáže, satelitné foto-
grafie atď.), na ktoré som rôznym spôsobom reagoval. Reakcia formou použitia
modelárstva má v prípade opätovného „laboratórneho oživovania“ udalostí svoje 
prirodzené oprávnenie: vytvorenie vlastného modelu udalosti je akési (voodoo) 
vyslanie spätnej väzby smerom k samotným médiám až k počiatočnému zdroju. 
Posun od klasického modelárstva k jeho slobodnejšej verzii chápem ako metafo-
ru nalomenia hegemónie moci. „Porušenie pravidiel návodov vytvorených produ-
centmi stavebníc, ktorí definujú, čo sa bude stavať, lepiť – vytvárať.“  V poslednej
dobe som modely postavené podľa spektakulárnych obrazov z médií začal kom-
binovať s relikviami z daných oblastí, ako sú napr. ručne tkané koberce s vojno-
vými motívmi z Afganistanu. Aby aspoň symbolicky –  na poli umenia – došlo  
k nemožnému stretu v rovnakom čase na rovnakom mieste. 
Za moje najvýznamnejšie a pre mňa osobne najprínosnejšie umelecké aktivity 
(ak nerátam tvorbu Kassaboys) považujem tieto samostatné výstavy: Infowarland 
(Dom umenia, Brno, 2012),  Iranian Komplex (Nod Gallery, Praha, 2008), Reuters-  
dráma (Múzeum Vojtecha Löfflera, Košice, 2007), Agorafolly (Europalia site speci-
fic festival, De Elektriciteitscentrale, Brusel, 2007). Zo skupinových výstav uvediem
výstavy Midle East Europe (DOX – centrum súčasného umenia, Praha, 2012), Benin 
Biennale, Take take take and?, Cotonou (Benin, 2012), Motion of the Nation (Galle-
ry V. M. 21, Rím, 2011),  Slovenský obraz (Antiobraz) (Jazdiareň Pražského hradu,  
Praha, 2008), Stop násiliu na ženách  (výstava súčasného umenia Amnesty In-
ternational, stanica metra Florenc, C2C Gallery, Praha, 2006),  Shadows of Hu-
mor (Wroclaw, Bielsko Biala, Moscow), BWA (Bielsko Biala, Poľsko, Mars Gallery  
Moscow, Ruská federácia, 2006).

(Pozn.*) Podnetnú štúdiu na tému úvahy o vzťahu medzi archaickými zobrazovacími prin-
cípmi a súčasným spravodajstvom  uskutočnila  Kristin Marek v texte Wa(h)re Objektivität. 
Bildpolitik im Fernsehen Bildwissen durch Kunst. In: Held, Jutta; Frohne, Ursula (eds.): Poli-
tische Kunst Politik der Kunst.  Kunst  und Politik, Jahrbuch der Guernica-Gesellschaft, č. 9, 

Gőttingen 2008, s. 127 –  137.

Radovan Čerevka: Krajina trvalej slobody, 2013,  inštalácia, 618 x 290 x 300 cm. Foto: Boris Németh

RADOVAN ČEREVKA
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V mojej tvorbe ma najviac baví práca priamo medzi ľuďmi. Konfrontácia  ľudí  so 
súčasným  výtvarným jazykom. Som bývalý aktivista a venujem sa spoločensko-
-politickým témam. Inšpirujem sa prakticky všetkým, ale hlavne ma zaujíma foto-
grafia, rýchle médiá, sociálne siete. Odrážam sa od sochárstva. Odbor sochy som
aj vyštudoval. Často, keď svoje diela realizujem lokálne, tak veci  mením. Tu by 
som spomenul Rozsvietenie Trnavy (2011), intervenciu do prícestnej vítacej tabu-
le, ktorú vytvoril koncom 80. rokov Milan Dobeš, keď sa mojej kritiky smerovanej 
na chátrajúce kvalitné diela vo verejnom priestore chopil politik z mestského za-
stupiteľstva a dal toto dielo opraviť do pôvodného stavu. Spolupracujem s výtvar-
níkom Cyrilom Blažom a ďalšími umelcami a neumelcami, s ktorými hlavne cez 
médium fotografie zaznamenávame intervencie do verejného prostredia. Dnes
sa už nesnažím  svoju tvorbu a tvorbu, na ktorej spolupracujem s inými autormi, 
príliš politizovať, v diele musí prevážiť výtvarný jazyk. Svoju tvorbu som prvýkrát 
výraznejšie otvoril smerom k politike paradoxne práve cez jazyk abstrakcie. Išlo  
o Antimonument  (2007), kde som použil ako podstavec pod moje dielo novo-
vybudovaný pamätník obetiam komunizmu, ktorý bol v Trnave osadený v roku 
2006. Verejne som spochybnil ideové i výtvarné kvality tejto novej sochy. V práci 
Patriot som kritizoval klerikalizovanie verejného prostredia na Slovensku. Histo-
rický znak svojho mesta Trnavy som rozpohyboval tak, že som ho umiestnil na 
jednu puklicu rodinného auta mojich rodičov. Túto rozpohybovanú abstraktnú 
rovinu som prezentoval ako alternatívu voči nacionálnemu konzervatívnemu 
pohľadu na kultúru. Ďalej to bola performancia Objekt strážený psom (2011), po-
čas  ktorej som čítal jednotlivé kauzy odvolávania riaditeľov v galériách, ktoré sa 
odohrali za dvadsaťjeden rokov na Slovensku, alebo práca Sfáranie (2012), kde 
som demonštroval na konkrétnych príkladoch, ako sa verejné kultúrne inštitúcie 
transformujú pod tlakom politiky na priestor propagandy. Globálne témy krízy  
a nepokojov  vo svete som otvoril cez objekt horiaci smetiak s názvom Monument 
slobody (2012). V práci Šnúrka zjedla topánku (2013) som paradoxy súčasného ka-
pitalizmu zjednodušil do kresby jedným ťahom, ktorá odkazovala na Exupéryho 
knihu Malý princ.
Dá sa povedať, že v mojej tvorbe prevažuje angažované umenie alebo aspoň je  
v tej rovine interpretované. Napríklad v diele Šarkan, ktoré som realizoval toto 
leto na košickom sídlisku Kuzmányho neďaleko Výmenníka Štítová, som sa snažil 
politiku opustiť, ale výsledné dielo bolo podľa mňa politické. Bola to skúška soli-
darity, ktorá vyústila do slobodnej spolupráce na spoločnom diele (na zhotovení 
diela sa spolupodieľali  obyvatelia bytoviek). 
Stotožňujem sa asi s ideou, že osobné je politické a mám pocit, že všetko je 
politika a záleží iba na umelcovi, do akej miery je ochotný svoje témy otvárať  
aj prostredníctvom sociálneho rozmeru.
                                                                                                                             September 2013

Martin Kochan: Objekt strážený 
psom, 2011, performancia, 
Outdoor gallery, Nitra 

MARTIN KOCHAN

Martin Kochan: Šnúrka zjedla topánku, 2013, kresba
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Martin Kochan: Sfáranie, 2012, akcia, odvodňovacia štôlňa Glanzenberg, Banská Štiavnica; fotodokumentácia pamätnej 
tabule z r. 2003 venovanej návšteve Rudolfa Šustera a jeho sprievodu (Ján Kulich, Tibor Bártfay, Arpád Račko a ďalší), dve 
žiadosti o odstránenie slova významný z textu tabule (zaslané na Banský úrad a Mestský úrad v Banskej Štiavnici)
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Charakteristika aktivistického umenia ako pôsobiaceho na priesečníku umenia/
politiky/aktivizmu sa mi pri šírke tohto pojmu zdá najtrefnejšia. Výskumný ume-
lecký projekt Der Drang nach Osten – Paralely k post-kolonializmu a kolonialite  
v stredoeurópskom priestore, realizovaný v roku 2010 v spolupráci s Galériou HIT, 
bol v tomto zmysle zameraný na ďalšiu adaptáciu post-koloniálnej teórie do 
post-socialistických kultúr, podchytávajúc v kontexte umeleckej produkcie pro-
cesy transformácie po roku 1989. Klasický výstavný displej bol rozšírený o žur-
nál s teoretickými textami, výmenný workshop medzi študentmi VŠVU (Štúdio 
doc. Ilony Németh a APK+) a Akadémie výtvarných umení vo Viedni (PCAP, prof. 
Marina Gržinić), ako aj o rovnomenné kolokvium. Priebeh a výsledky projek-
tu otvorili otázku relevancie kritickej teórie založenej na tradičných západných 
ľavicových pozíciách, keďže ich historicky podmienená funkčnosť v post-socia-
listických kultúrach zlyháva. Žurnál je publikovaný online, jeho súčasťou sú aj 
informácie o vystavených dielach a ich autoroch/autorkách.* Písaním histórie, 
vzťahom medzi Východnou a Západnou Európou a prezenciou fašistickej men-
tality v oboch kultúrach sa zaoberá Jazykové rozšírenie maľby ako jej význam. 
Pôvodná forma performancie v aule Akadémie vo Viedni intervenovala priamo 
v tejto inštitúcii do systému vzdelávania a vedenia, ktorý tu je dekonštruovaný 
ako pokračovanie fašistickej a koloniálnej histórie. Práca otáča cynický názov Kip-
penbergerovho obrazu z roku 1984 Ich kann beim besten Willen kein Hakenkreuz 
erkennen (Ani pri najlepšej vôli tu nedokážem rozoznať hákový kríž) na Ich kann 
beim besten Willen Hakenkreuze erkennen! (V najlepšom presvedčení tu hákové 
kríže vidím!) v roku 2009. V slovenskej verzii bola práca zverejnená v roku 2012 
(Romboid). Iný projekt, realizovaný 2012/2013 vo viedenskej galérii IG Bildende 
Kunst, sa týkal HIV/AIDS a ich kultúrnych konotácií, ktoré vírus a chorobu transfor-
mujú na mocenský inštrument homofóbie, nacionalizmu a (sociálneho) rasizmu 
(AIDS/HIV as /another/ Form of Governmentality). Jedným z cieľov bolo otvorenie 
tohto diskurzu aj smerom k post-socialistickým kultúram. Dekonštrukcia vizuál-
nych kódov reprezentácie vírusu a choroby požadovala aj radikálne kurátorské 
gesto – „výstava“ bola premiestnená do dvojdimenzionálneho žurnálu za účelom 
priamej reinterpretácie populárnych a stereotypných obrazov. V priestore galérie 
bol potom symbolicky umiestnený čierny kubus (v bielom priestore) a zmienený 
žurnál. Súčasťou projektu boli ďalej prednášky, diskusie a premietania v priesto-
roch galérie. Aktivistické umenie, ale aj aktivizmus všeobecne, však nie je len zá-
ležitosťou teoretického aktivizmu, ale aj otázkou praxe. Debordovo „… zrušení 
a  uskutečnění umění jsou neoddělitelné aspekty jednoho a téhož překonání 
umění“ (Profil 2013, č. 1, s. 14) sa preto nedotýka len posúvania hraníc kontextu
umeleckej tvorby, ale aj vytvárania rôznorodých koalícií. Aktuálnym príkladom je 
niekoľko mesiacov trvajúci štrajk migrantov/migrantiek vo Viedni požadujúcich 
ľudské existenčné podmienky v záchytných táboroch, ako aj právo na prácu. Jed-
ným z predpokladov jeho uskutočnenia bol networking štrajkujúcich migrantov, 
ľavicových aktivistov a časti alternatívnej umeleckej scény, pričom sa vytvorila 
široká aktivistická platforma. Dôležitým momentom hnutia bolo, že aktivisti/ky 
a umelci/kyne nemali za úlohu postaviť sa pred migrantov a hovoriť za nich, ale  
v rámci svojich infraštruktúr pretlmočiť a podporiť požiadavky štrajkujúcich, ako 
aj chrániť kriminalizované hnutie pred ľubovôľou represívneho štátu.     

*(http://www.galeriahit.com/sites/default/files/publications/ddno-paper-print.pdf )

 

IVAN JURICA

Ivan Jurica: Jazykové rozšírenie maľby ako jej významu, 2009, inštalácia, aula Akadémie výtvarných umení, Viedeň, stolík, 
názov a popis Kippenbergerovho obrazu; neónmi osvietená podlaha s ornamentovou výzdobou pripomínajúcou hákové 
kríže, ako aj ďalšie symboly koloniálnej a národno-socialistickej minulosti. Foto: Th.Fr.

 (1) V roku 1984 vytvoril Martin Kippenberger abstraktnú maľbu, priestorovú štruktúru s pravouhlými červeno-bielo-žlto-
-čiernymi mriežkami evokujúcimi symbol svastiky, ktorú následne pomenoval touto cynickou vetou.
(2) V roku 2012 je táto veta umeleckou prácou Ivana Juricu. Vyslovenie vety bolo súčasťou performancie pôvodne konci-
povanej pre priestor auly Akadémie umení vo Viedni v roku 2009. 
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Od roku 2009 som aktívny vo vyšegrádskom regióne, teda na Slovensku, v Poľsku,  
Maďarsku a v Čechách. Istý čas som strávil aj v Nemecku, Švajčiarsku a USA. Pre-
miestňujem sa v závislosti od udalostí, ktoré súvisia s obsahom môjho časozber-
ného projektu www.NewNationalism.eu. Dlhodobo sa zameriavam na spoločen-
ský fenomén segregačných múrov a evolúciu protirómskych nálad na Slovensku  
a v susedných Čechách. Video archív NewNationalism.eu sa zameriava na aktu-
álne, resp. kritické témy vo verejnom priestore ako nacionalizmus, xenofóbia, 
rasizmus, neofašizmus, LGBT, queer, rómska exklúzia a inklúzia... Obsah mojich 
videofilmov balansuje na hrane dokumentu a video artu.  Performancie a art ak-
tivizmus sú nástroje, ktorými kriticky komentujem dianie vo verejnom priesto-
re. Časť mojich vlastných akcií a výstupov zostáva naďalej anonymná. Ich dopad  
a výsledky presahujú lokálny charakter.
Projekt Nový nacionalizmus v srdci Európy je prístupný online. Komunikuje s divá-
kom nonstop, bez priameho vplyvu kurátorov, kritikov alebo galérií. Táto online 
nezávislosť sa ukázala kľúčová. Veľkú váhu v procese majú verejné prezentácie 
spojené s diskusiou.  
Pracujem s hraničnými témami. Také sú aj reakcie a odozvy na ne. Keďže ide 
o nekomerčný projekt art aktivizmu, galérie majú záujem minimálny. V súčasnosti 
si video kanál projektu NewNationalism.eu na Youtube.com/Rafavideoart pozrelo 
viac ako 850 tisíc divákov, ktorí k videám napísali tisícky komentárov. Podľa YT 
štatistík z celého sveta.
O témy, ktoré videofilmy ponúkajú, majú záujem hlavne v zahraničí. Témy dlho-
dobo spracovávam, vytváram playlisty, odhaľujem súvislosti. Práce boli uvedené 
v USA, Nemecku, Čechách, Poľsku, Švajčiarsku, Rusku.
Počas leta 2013 sa mi podarilo zaznamenať doposiaľ najagresívnejšiu evolúciu 
nacionalistických protirómskych nálad v Čechách, ďalej uviesť do života projekt 
Výberové konanie na česko-rómsku vlajku v pražskej galérii ArtWall, odprezento-
vať projekt proti segregačným múrom na Prague Biennale 6  a taktiež spoločne 
s  dobrovoľníkmi a umelcami pomaľovať ďalší, v súčasnosti najväčší segregačný 
múr na Slovensku v rómskej osade vo Veľkej Ide.

 

TOMÁŠ RAFA

Tomáš Rafa: akcia Športové múry 2013; pomaľovanie najväčšieho segregačného múru vo Veľkej Ide, video.  
Archív NewNationalism.eu

Tomáš Rafa: 1. máj a pochod nacionalistov v Přerove, 2013, fotografia. Archív NewNationalism.eu
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V mojich prácach sa prelína skúmanie ideí verejného spolu s fascináciou informá-
ciou ako takou. Skúmam procesy, ktorými sa informácia transformuje na pozna-
nie (knowledge) a ako sa poznanie mení na akciu (občiansku alebo inú). Do tohto 
skúmania niekedy zahŕňam prístupy alternatívnych foriem pedagogiky (napr. 
konštruktivistickej), kde využívam a manipulujem určité situácie, skúmam funk-
ciu a postavenie umenia a jazyka v tomto procese. Informácia vo svojej všeobec-
nosti, v súlade s definíciou informačnej teórie je pre mňa spojivom prepájajúcim
politikum, kultúru a jazyk s biológiou a fyzickým svetom.
Druhou hlavnou témou je verejný priestor, ktorým sa zaoberám v podstate od 
doby, keď som sa pred vysokou školou venoval graffiti a streetartu. Od roku 2006
skúmam, ako je verejný priestor využívaný, politizovaný a ako znovu uchopiť 
priestor, ktorý už verejný nie je. Toto úsilie nabralo rôzne formy a neskôr sa ťažisko 
môjho uvažovania o verejnom priestore presunulo z diel site specific na tzv. site
alebo „situation responsive“, čiže na miesto alebo situáciu voľne reagujúce, nie na 
miesto špecifické. To uvoľnilo pole pre slobodnejšie uvažovanie nie už o  pojme
verejný priestor, ale verejná sféra, alebo jednoducho o pojme verejný ako taký. 
Takáto širšia forma uvažovania zahŕňa komunikačný priestor, informáciu, vedu  
a jej vplyv na spoločnosť atď.
V rámci verejnej sféry skúmam navzájom previazané témy, ako sú napríklad bez-
pečnosť a sloboda, politické a osobné, lokálne a globálne, privatizácia, alternatív-
ne spôsoby zdieľania poznania (knowlegde), informácií  atď. 
Kombinácia záujmu o verejnú sféru a informáciu nepriamo vyústila do koncep-
tuálneho prístupu, ktorý by sa dal  označiť ako umelecký výskum rôznych situácií 
a kontextov. Na tento výskum využívam techniky umeleckých intervencií, parti-
cipácie, performancie, radikálnej kartografie, archívu, alternatívnej pedagogiky,
zdieľania, softwaru, digitálneho umenia a DIY.
Za zmienku stojí napríklad projekt Manuály na použitie verejného priestoru, ktorý 
vytvára autonómnu zónu pre voľnú výmenu nápadov o tom, ako znovu uchopiť 
tento priestor.
Pôsobil som aj ako pedagóg na Vysokej škole výtvarných umení, kde som vyučo-
val vlastný predmet nazvaný Change Lab. V rámci tohto predmetu som spolu so 
svojimi študentmi kooperoval s Inštitútom ľudských práv. Výsledkom tejto koope-
rácie bol dvojsemestrálny projekt, kde študenti mapovali Slovensko ako krajinu 
produkujúcu nebezpečné vojenské technológie, napríklad kazetovú muníciu atď. 
(http://armswatch.org/madeinsk/). Aktivity s Inštitútom ľudských práv prispeli  
k neskoršiemu podpísaniu dohody o zastavení výroby a odstraňovaní zásob kaze-
tovej munície na Slovensku.
Medzi rokmi 2009 až 2011 som počas Fulbrightovho pobytu v USA študoval na 
Massachusetts College of Art a Massachusetts Institute of Technology. Čiastočne 
sa tiež venujem kurátorstvu, písaniu článkov o umení a organizovaniu diskusií.
Príležitostne spolupracujem s americkou organizáciou MAP (Make Art With  
Purpose) zameranou na vytváranie pozitívnych sociálnych a ekologických zmien 
v spoločnosti. 

MATEJ VAKULA

Matej Vakula: Manuály na použitie verejného priestoru, od 2011. Foto: archív autora
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Na prelome rokov 2012 – 2013 som spolu s galériou Enter zorganizoval sériu dis-
kusií (nové) médiá a kreatívny aktivizmus, ktorá, ako napovedá už samotný názov, 
sa zaoberala na Slovensku málo reflektovaným vzťahom nových médií, kreativity
a politického aktivizmu. Spojenie týchto troch oblastí je pri tom jedným z najdô-
ležitejších hýbateľov rôznych súčasných politických prúdov od organizácii typu 
WikiLeaks, cez politiku hnutia DIY, boja za slobodu a neutralitu internetu, až po 
tzv. Arabskú jar. V prvej z nich Dana Moser, multimediálny umelec a pedagóg na 
Massachusetts College of Art and Design, priblížil DIY žurnalizmus, elektronické 
médiá a prístroje využívané v hnutí Occupy a to, aký v tomto hnutí zohrávajú 
význam. Dana Moser bol jedným z organizátorov hnutia Occupy Boston. V dru-
hej diskusii český umelec, disident a aktivista Milan Kohout diskutoval o štátnej 
moci, umení, performancii, politike, českom undergrounde a rozdielmi medzi 

komunizmom a dnešným kapitalizmom. Milan Kohout je jedným zo signatárov 
Charty 77. Pôsobí v Čechách a USA, kde bol jedným zo zakladajúcich členov sku-
piny Moebius. Treťou v poradí bola diskusia s umelcom a teoretikom nových mé-
dií Johannesom Grenzfurthnerom z Viedenskej umeleckej skupiny Monochrom  
o pojme „kontext hacking“, čo je, ako sám vysvetľuje, „špecifický štýl politickej
akcie čerpajúci z pozorovania paradoxov a absurdít moci, využívajúci ich ako 
odrazové body pre intervencie, pohrávajúci sa s reprezentáciami a identitami, 
odcudzením a over-identification (pozn.: pre-identifikovanosťou, prehnanou
identitou).”  V poslednej z týchto štyroch diskusii projektová koordinátorka online 
magazínu 34mag.net Inga Lindarenko predstavila situáciu mladej kultúry v Bielo-
rusku, nové médiá a rastúci digitálny aktivizmus v tejto krajine.

Change Lab – pochod, Máj 2013, Študenti VŠVU v Bratislave a Matej Vakula. Foto: archív autora


