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Jozef Cseres: The Paradoxes of Anthropocene 
Interview with Nicolas Bourriaud, curator of the 11th Taipei Biennial, 2014 

Jozef Cseres is multimedia artist and  musicologist. He is well known as a tutor of 
aesthetics and philosophy of music and visual arts at Comenius University in Bra-
tislava, Music Academy of Arts  in Banská Bystica and Faculty of Fine Arts in Brno. 

Jozef Cseres: Paradoxy antropocénu
Rozhovor s Nicolasom Bourriaudom, kurátorom 11. tchajpejského bienále

Od 13. septembra 2014 do 4. januára 2015 sa v Múzeu výtvarného umenia  
v Tchaj-pej na Taiwane konalo 11. tchajpejské bienále (Taipei Biennial). Kurátor 
Nicolas Bourriaud ho nazval Veľká akcelerácia (The Great Acceleration) a konci-
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poval ho ako poctu 52 umelcov (resp. umeleckých zoskupení) koaktivite medzi 
ľuďmi na jednej strane a zvieratami, rastlinami a vecami na druhej. Inšpiráciou 
i impulzom pre koncepciu zaujímavej výstavy bol pojem „antropocén“. Ten sa 
prednedávnom objavil vo vedeckom diskurze ako označenie novej geologickej 
epochy, kedy ľudstvo svojimi aktivitami ovplyvňuje štruktúru a biosféru planéty 
do tej miery, že sa mu môže stať osudnou. Termín, ktorý začal už v osemdesiatych 
rokoch 20. storočia používať americký ekológ Eugene Stoermer, spopularizoval  
o dve desaťročia neskôr atmosférický chemik Paul Crutzen.1  Tento držiteľ Nobelo-
vej ceny považuje vplyv ľudského konania na zemskú atmosféru za taký význam-
ný, že sa dá hovoriť o novom geologickom období, ktorého začiatok sa zvykne 
klásť až do 18. storočia a spája sa s nástupom priemyselnej revolúcie. Bourriaudo-
va výstava je apelatívna. Vybraní umelci reagujú na paradox, ktorý nová epocha 
prináša – rozpor medzi nebývalým technologickým potenciálom, akým dnes ľud-
ské spoločenstvo disponuje, a neschopnosťou riešiť globálne problémy akútne 
ohrozujúce existenciu ľudstva i planéty. Globalizácia a technokratizácia oslabujú 
kolektívnu zodpovednosť. Bourriaud je presvedčený, že hlavným napätím súčas-
nej kultúry je vzťah medzi živými a neživými formami a že úlohu arbitra, ktorý by 

Nicolas Bourriaud,  
kurátor 11. tchajpejského bienále

Reprodukcia na s. 116-117
Umelecké zoskupenie OPAVIVARÁ! (Brazília): Formosa Decelerator, 2014, interaktívna inštalácia,  
220 x 1 000 x 1 000 cm
Foto: Taipei Fine Arts Museum
Reprodukované s dovolením autora.
Formosa Decelarator je objekt vytvorený špeciálne pre 11. tchajpejské bienále na báze spoločne 
zdieľanej skúsenosti. Umelci sa inšpirovali miestnou brazílskou tradíciou rôznych rituálov a čajových 
obradov. Objekt pozostáva zo 16 hojdacích sietí upevnených na osembokej drevenej konštrukcii.  
V jej strede je stôl, kde si návštevníci môžu urobiť čaj z prichystaných bylín. Ide o relaxačné zaria-
denie, ktoré spája dve typicky brazílske domorodé tradície: populárny šamanizmus a liečiteľstvo  
a hojdacie siete, v ktorých domorodí ľudia oddychovali a spávali, v dôsledku čoho ich prví portugalskí 
kolonisti považovali za príliš lenivých. Idea tohto diela sa točí okolo akéhosi chrámu nečinnosti, je po-
zvaním k nečinnosti, kde sa uctieva neproduktívnosť a neaktívnosť ako opozícia k nášmu zrýchlenému, 
povrchnému a prchavému vnímaniu času. 

Henrik Olesen (Dánsko, žije a pracuje v Berlíne): A.T., 2012, detail
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Henrik Olesen (Dánsko, žije a pracuje v Berlíne): A.T., 2012, 20 častí, počítačové koláže na lepenke, rám, 
á 48,3 x 33 cm. Majetok Galerie Buchholz, Berlín/Kolín  
Foto: Taipei Fine Arts Museum

Počítačové koláže boli vytvorené dekonštrukciou fotografií, listov a kresieb súvisiacich so životom  
anglického matematika Alana Turinga (1912 – 1954), objaviteľa binárneho kódu. Rovnobežne s príbe-
hom vynálezu moderného počítača sa rozvíja osobná línia jeho životného príbehu. V roku 1952 bol stí-
haný za homosexuálne správanie, ktoré sa vo Veľkej Británii v tom čase považovalo za trestný čin. Ako 
alternatívu k trestu odňatia slobody prijal hormonálnu liečbu estrogénom (chemická kastrácia). Rozmon-
tovaná a nanovo zložená Turingova biografia slúži umelcovi ako rámec pre asociatívny koncept steles-
neného postmoderného tela.

tento protiklad mohol neutralizovať, by mali plniť umelci, a nie počítačoví tech-
nokrati či umelá inteligencia.
     Tesne pred päťdesiatkou patrí Nicolas Bourriaud k najvýznamnejším kurátorom 
a najzaujímavejším mysliteľom. V roku 1999 založil v Paríži výstavný priestor Palais 
de Tokyo, vo vedení ktorého pôsobil do roku 2006. Svetové renomé mu však pri-
niesli publikácie Relačná estetika (Esthétique relationnelle, 1998) a Postprodukcia 
(Postproduction, 2002), preložené do mnohých jazykov vrátane češtiny.2  Okrem 
kurátorskej práce Bourriaud vedie od roku 2012 prestížnu Ecole nationale supé-
rieure des Beaux-Arts v Paríži. V rozhovore, ktorý vznikol dva dni pred otvorením 
tchajpejského bienále, hovorí o koncepcii novej výstavy, svojej kurátorskej straté-
gii i širších kontextoch súčasného umenia.
   
Jozef Cseres: Posledné dve desaťročia sme svedkami boomu rôznych bienále  
a trienále umenia. Po Benátkach a Sao Paule majú svoje bienále či trienále Moskva, 
Peking, Sydney, Praha, Jogjakarta, Atény, Istanbul, Havana, Tate Modern, aby som 
spomenul aspoň niektoré. Pomaly to vyzerá, že je viac bienále než krajín. Nemyslíte si, 
že tieto prehliadky transformujú umeleckú kreativitu na veľký globálny trh s umením 
a prispievajú k jeho komodifikácii? Čo majú podľa vás tieto prehliadky spoločné a aké 
sú špecifiká Tchajpejského bienále?

Nicolas Bourriaud: Myslím si, že bienále je predovšetkým dobrý model výsta-
vy a vyhovuje mojim štandardom. Je to výstava, ktorá formuluje názor a vytvára  
víziu súčasného umenia. Bienále nemajú mnoho špecifík okrem toho, že sa konajú 
raz za dva roky a spúšťajú dialóg s lokálnou scénou; to sú dve hlavné špecifiká 
každého bienále. Keď hovoríme o veľkých výstavách, napríklad o benátskom bie-
nále, kedysi na nich dominoval trend prezentovať najmä historicky zhodnotených 
umelcov alebo umelcov outsiderov. Ja som však chcel orientovať toto bienále na 
budúcnosť a predstaviť najmä mladých umelcov, pokúsiť sa pochopiť ich vzťah  
k problémom dneška. Na druhej strane som v minulých rokoch videl, že na väčši-
ne bienále čoraz viac silnie dokumentačná tendencia. Niekedy je to veľmi úspeš-
né a zaujímavé. Napríklad minulé Tchajpejské bienále, ktoré kurátorsky pripravil 
Anselm Franke, bolo veľmi zaujímavé a tiež sa orientovalo smerom k dokumen-
tácii a čítaniu. Ja som však nechcel takýto charakter výstavy, takže by sa dalo  
povedať, že moja výstava je vlastne bienále umelcov. Nie je tam interdisciplinárny 
prístup, proste som iba skúsil veriť forme, nič viac.

Jozef Cseres: Aký kľúč ste zvolili pri výbere autorov?
Nicolas Bourriaud: Selektívnym kľúčom bola samotná problematika – veľká  
akcelerácia. 

Jozef Cseres: Čo to znamená? Ako táto téma korešponduje s vašou predstavou  
relačnej formy a relačnej estetiky?
Nicolas Bourriaud: Opisuje akceleráciu industrializačného procesu, ktorý podľa 
vedcov prebieha od 2. svetovej vojny a vedie k novému geologickému obdobiu. 
Nazvali ho antropocén, pretože je poznačené vplyvom ľudských činností na pro-
stredie. Dnes, v roku 2014, cítime účinok našich aktivít na planétu, vidíme, ako sa 
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Gilles Barbier (Francúzsko): Still Man & Still Woman, 2013, zmiešané médiá 
Foto: Taipei Fine Arts Museum. Reprodukované s dovolením Galerie GP & N Vallois, Paríž.

Od poslednej samostatnej výstavy v roku 2013 Barbier vytvára sériu hyperrealistických sôch, kde príroda 
zvláštnym spôsobom – prostredníctvom machu, lišajníka, brečtanu, húb a rôznych popínavých rastlín – 
napáda veci a človeka. Tieto „romantické“ sochy možno interpretovať okrem iného aj ako zmierenie me-
dzi anarchiou (prírodou), ktorú človek po celé stáročia zotročoval, a múdrosťou, poriadkom a kultúrou, 
ktorú reprezentujú knihy a ľudské telá. 
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zmenila klíma, vidíme efekt znečisťovania a odlesňovania atď. Vidíme, že planéta 
bola exploatovaná rovnakým spôsobom, ako môžu byť vykorisťovaní robotní-
ci; správame sa k nej tak, ako sme sa v minulosti správali k podriadenej triede.  
Na tejto výstave som sa pokúsil podrobiť novému výskumu tvrdenia relačnej es-
tetiky, ktorá bola pôvodne zameraná na generáciu umelcov deväťdesiatych rokov  
minulého storočia, vo svetle týchto premien. Na jednej strane sú to objekty  
a technologické zariadenia, na druhej strane atmosféra, príroda a životné formy. 
Obidve oblasti sú nesmierne dôležité pre náš každodenný život, takže ľudia už 
nemôžu predvídať vývin relačnej biosféry bez nich. Takýmto spôsobom je teda 
relačná estetika prítomná na tejto výstave; výstava má overiť jej tvrdenia pro-
stredníctvom problematiky antropocénu. 

Jozef Cseres: Veríte, že dnešný kurátor má moc tvarovať spoločnosť, najmä čo sa 
týka zložitých problémov, akým musí čeliť globálny environmentalizmus?
Nicolas Bourriaud: Domnievam sa, že ju majú umelci. Mojou úlohou je iba veci 
prezentovať, ukazovať veci, javy a spojitosti medzi nimi.

Jozef Cseres: Rozhodne je to oveľa kreatívnejšia činnosť než len čosi prezentovať  

a ukazovať. Robíte predsa výberové akty, dôležité rozhodnutia, v ktorých sa zračí nie-
len váš názor, ale trebárs aj rukopis.
Nicolas Bourriaud: To iste, ale dôležití sú predovšetkým umelci. Sú to akési anté-
ny. Ukazujú nám správne mutácie našich spoločností a cestu k našej kolektívnej 
senzibilite.

Jozef Cseres: Na druhej strane však dnes v oblasti vizuálnych umení dominuje ku-
rátorské elitárstvo. Nemáte dojem, že schopnosti kurátorov formovať spoločnosť 
prostredníctvom umenia sú precenené? Mohol by som vám uviesť mnoho príkladov, 
ako na perifériách kurátori a nimi vybraní umelci iba kopírujú umelecké a kurátorské 
trendy v centrách bez ohľadu na lokálne špecifiká, čím vlastne zabíjajú autentickosť 
ako dôležitú podmienku kreatívneho aktu.
Nicolas Bourriaud: To závisí od osobnosti kurátora. Každý kurátor je odlišný. Roz-
hodne je zaujímavejšie trend vytvoriť než ho sledovať. (smiech) Ja osobne som 
radšej proti podstate než proti trendu. Nesnažím sa systematicky ísť proti trendu, 
mám vlastnú estetickú líniu, ktorú sledujem už dvadsaťpäť rokov bez toho, aby 
som sa nechal rušiť módnymi trendmi. Antropocén, na druhej strane, sa tento rok 
stal akýmsi vzorom kolektívnej senzibility a nastal čas, aby som to ukázal. Urobiť 

Dvanásť zlatých náhrdelníkov so symbolmi zlatého ducha, ktoré navrhla a vytvorila umelkyňa, je ukry-
tých v piatich tonách priemyselného odpadu vysypaného na podlahu výstavného priestoru. Ak ich náv-
števníci nájdu, môžu si ich zobrať domov.

Surasi Kusolwong (Thajsko, žije a pracuje v Bangkoku): Zlatý duch (Realita kričala, tak som sa zobudila), 
2014, inštalácia, variabilné rozmery. Foto: Taipei Fine Arts Museum



profil 4´14

66 67
RECENZIE VÝSTAV

Hung-Chih Peng (Taiwan, žije a pracuje v Taipei): Potopa – Noemova archa, 2014, rôzne médiá, variabilné 
rozmery. Foto: Taipei Fine Arts Museum

Autorka reaguje na ekologické krízy, ku ktorým prichádza v dôsledku akcelerácie konzumného spôsobu 
života súčasnej civilizácie, a poukazuje na neschopnosť ľudí vyrovnať sa s nimi. Práca je metaforou kolízií 
medzi prírodou a zrýchleným vývojom priemyselnej civilizácie. 
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výstavu s touto témou je ťažké. Je to čosi, čo nedovoľuje rozdrobiť tému výstavy, 
pretože je to výstava o totalite. Antropocén je obraz totality, je o našom vzťahu ku 
geológii, k planéte. Je ťažké urobiť výpoveď o totalite a nakoniec ma to privied-
lo k podstatným otázkam: aký majú umelci vzťah k totalite, k životným formám, 
ktoré ich obklopujú, ku strojom, ktoré používajú, k ľuďom, s ktorými vstupujú do 
interakcií, k rastlinám a vegetačným formám, s ktorými žijú. Veľká akcelerácia je 
akýsi kaleidoskop uvedených vzťahov. Na výstave môžete vidieť umelcov zaobe-
rajúcich sa procesom interakcie s minerálmi, rastlinami, strojmi, robotmi, inými 
ľuďmi, a práve to ma zaujíma – celok, idea totality v zmysle komplexnosti, ktorá  
v posledných rokoch akoby absentovala v reflexiách kurátorov.

Jozef Cseres: Neabsentovala však v modernistických umeleckých konceptoch. Na-
príklad Robert Smithson a John Cage si uvedenú komplexnosť uvedomovali a nes-
mierne ich zaujímali interakcie so životným prostredím. Ani nie tak z ekologického, 
ale skôr sociálneho a filozofického hľadiska.
Nicolas Bourriaud: Presne tak. Entropia bola pre Roberta Smithsona kľúčovým 
pojmom pre pochopenie sveta. Myslím si, že je dôležité, že táto výstava prezentu-
je súčasné vzťahy medzi umelcami a totalitou sveta.

Jozef Cseres: Takže umenie má ešte stále schopnosť uchopiť túto pohyblivú a pre-
menlivú realitu. 
Nicolas Bourriaud: Absolútne.

Jozef Cseres: Priznávate priamy či nepriamy vplyv Deleuzovej a Guattariho filozofie 
na spôsob vašej kurátorskej práce? Pretože mnohé ich koncepty rezonujú podľa mňa 
aj s vašou výstavou, dajú sa na ňu aplikovať. 
Nicolas Bourriaud: Absolútne. Neustále sa intenzívne zaoberám niektorými ich 
pojmami. Trebárs koncept „stať sa zvieraťom“ ma priťahuje aj v súvislosti s touto 
výstavou. Svojím spôsobom možno túto výstavu vnímať aj ako postoj proti inému 
trendu, tzv. špekulatívnemu realizmu, ktorý presadzujú niektorí americkí filozofi 
ako Graham Harman alebo Levi Bryant. Prívrženci špekulatívneho realizmu tvr-
dia, že všetky objekty, javy a ľudské bytosti musíme pokladať za rovnocenné. Je 
to akási plochá ontológia, ktorá nerozlišuje medzi entitami a nehierarchizuje ich. 
Podľa mňa je to dosť nebezpečná pozícia, pretože keď všetko na zemi pokladáte 
za objekt, vyznávate vlastne logiku kapitalizmu. Myslím si, že Deleuzove myslenie 
je svojím spôsobom protikladné voči tvrdeniam špekulatívnych realistov.

Jozef Cseres: Vráťme sa ešte k inštitucionalizácii umenia. Súhlasíte s tézou Pierra 
Bourdieua, že jednou z hlavných funkcií umenia je vytvárať a odlišovať elity? 

Timur Si-Qin (Nemecko, žije a pracuje v Berlíne): Premiéra mechanického pohrebu: časť I, 2014, inštalá-
cia, rôzne materiály, variabilné rozmery. Majetok autora a Société Berlin. Foto: Taipei Fine Arts Museum

Inštalácia je vytvorená tak, aby evokovala komerčné uctievanie predkov človeka. Ide o istý typ pohreb-
ných oltárov, v ktorých autor využíva 3D skeny skamenelín primátov. V inštalácii sú použité skameneliny 
pozostatkov primátov čeľade hominidae, ktorí žili na východnom pobreží jazera Turkana pred 1 700 
000 rokmi. Napriek forme pohrebných oltárov ide autorovi o dočasné vzkriesenie stôp minulosti, na čo 
využíva fázové prechody zo živého organizmu na fosílie, z 3D objektov na plošné tlače. 
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Nathaniel Mellors (Holandsko, žije a pracuje v Amsterdame, Los Angeles a Londýne):  
Neandertálsky kontajner (Animatronic Prelapse), 2014, mechanické hlavy – pohybujúce sa 

a rozprávajúce plastiky. Foto: Taipei Fine Arts Museum

Autor nadväzuje na postavu neandertálca, ktorá už vystupovala v jeho filme Sofistikovaný 
neandertálsky rozhovor (2012 – 2013) a vo videu Neandertálsky kontajner (2014).
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Xiao-Yuan Hu (Čína, žije a tvorí v Pekingu): Stopy chrobáka, 2014, záber z jednokanálového ozvučeného 
videa, 5´28´´. Majetok autorky a Beijing Commune. Foto: Taipei Fine Arts Museum

Ide o prácu z autorkinej väčšej série, kde ponúka novú alternatívu k dvojdimenzionálnym maľbám  
a trojdimenzionálnym plastikám. Vo videu Stopy chrobáka zaznamenáva proces vzniku obrazov, v kto-
rých kombinuje vizuálny jazyk tradičnej čínskej tušovej maľby s náhodnými stopami zanechanými hmy-
zom namočeným do atramentu.  

Nicolas Bourriaud: To je Bourdieuho klasická téma. Záleží na tom, ako zameria-
te svoju analýzu umenia. Čo sa týka tejto výstavy, ja som sa zameral výlučne na 
obsah diel. Mohli by ste samozrejme usporiadať výstavu, ktorá by bola zameraná 
sociologicky, ako to robí Bourdieu, a mohli by ste zvoliť mnoho iných odlišných 
prístupov na pochopenie umeleckého diela, ale obyčajne si musíte vybrať jeden. 
(smiech) Sociologická analýza podmienok produkcie a distribúcie umeleckých 
diel je však samozrejme ešte stále platná, hoci v konkrétnom prípade tejto výsta-
vy nie je zrejmá.

Ďakujem za rozhovor a blahoželám k skvelej výstave.

Jozef Cseres je multimediálny umelec a muzikológ. Učí estetiku, filozofiu hudby  
a výtvarného umenia na Univerzite Komenského v Bratislave, Akadémii umení  
v Banskej Bystrici a Fakulte výtvarných umení v Brne. 

Poznámky
1    Crutzen, P. J. – Stoermer, E. F.: The ‚Anthropocene‘. In: Global Change Newsletter, 2000, č. 41, s. 17 – 18. 
2   Bourriaud, N.: Postprodukce. Kultura jako scénář: jak umění nově programuje současný svět. Praha: 
Tranzit, 2004.


