“My work becomes present in interaction,
not at the moment of its creation”

Lucia Papčová in an interview with Branislav Štěpánek

Branislav Štěpánek: Video has a different structure [than a photo], you shoot
it digitaly, and because it is a moving picture, its reference to the objective world is
even stronger than in the case of photography.
Lucia Papčová: In case of a video, the liberation from objectivity was given to
me by reducing the story to the lowest possible level. I emphasise the sound and
flow of the moving picture. The punch line of my videos is usually in mediating
the continuity of action, recording the performance and not in the material of the
medium. Therefore, the digital form is not as substantial; moreover, the video and
its structure are complemented by photography. In the past, I also wanted to try
working with film material, however, it is an extremely costly thing, which I cannot
afford at the moment. One day, if the conditions are favourable, I may still get back
to my idea of film recording. I also incorporate narrative in the video, although
only indicatively. I do not stay with an “abstract” representation. That also has its
limitations, which I try to overcome and, thus provide a more authentic statement
about our world, which I perceive as very imperfect... I need to somehow work
up that imperfection and, very important for me is not only creating a visual
statement, but also sharing it... Unlike more introverted artists who especially
enjoy the creative process, for me, art is a form of communication allowing for
a deepening of mutual relationships or an understanding of the world. My work
becomes present in interaction, not at the moment of its creation.
Lucia Papčová:

58
profil 3´18

Zeleň. Sivá stena vpravo odo mňa, 2017, 1-kanálová videoinštalácia: HD video
so zvukom, objekt, analógové fotografie, detail

„Moje dielo sa sprítomňuje v interakcii,
nie v okamihu vytvorenia“

Lucia Papčová v rozhovore s Branislavom Štěpánkom

Branislav Štěpánek: Na začiatku by som sa rád dotkol tvojho štúdia. Na VŠVU
si pôsobila v ateliéri Filipa Vanča, ktorý je v pedagogických kruhoch považovaný
za kontroverznú postavu. Aké máš spomienky na toto obdobie?
Lucia Papčová: Filip mal veľmi dobrý cit pre formu a zároveň bol na ňu mimoriadne prísny. Jeho hodnotenia boli drsné, študent priniesol sériu fotografií a on
počas konzultácie v priebehu niekoľkých minút väčšinu z nich vyselektoval, často
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Lucia Papčová: Zeleň. Sivá stena vpravo odo mňa, 2017, 1-kanálová video inštalácia: HD video
so zvukom, objekt, analógové fotografie
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i nevyberaným spôsobom. Tých zopár snímok, ktoré vybral, malo študenta nasmerovať, aby pochopil zákonitosti výtvarného jazyka a podľa toho koncipoval
svoje ďalšie pokusy. Pre slabšie povahy mohol byť tento prístup frustrujúci, ale
Filipovým cieľom nebolo študenta zhodiť. Vo svojej podstate žiakom dobre rozumel a učil ich, ako určitý vizuálny prejav podporuje ich idey, kým iný ich, naopak,
vedie do slepej uličky. Filip od študentov príliš nevyžadoval racionálne zdôvodnenie prác a ani svoje hodnotenia sám priveľmi nevysvetľoval a nezdôvodňoval.
Dielo buď „fungovalo“, alebo „nefungovalo“. Bol pocitovo determinovaný
a nedával konkrétne rady, ako tvoriť, skôr také subtílne postrčenia typu toto je
fajn, toto nie, a študent sa už musel sám zorientovať a nájsť primerané vyjadrovacie prostriedky. Hoci nie všetci by sa s mojím názorom stotožnili, Filipov prístup
v skutočnosti študentov vrátane mňa naučil citlivejšie vnímať vlastné myšlienky
a pretavovať ich do výtvarnej roviny. Mne jeho pedagogické vedenie vyhovovalo
a napokon bolo kľúčové pre môj ďalší vývoj.
Branislav Štěpánek: Podľa čoho si si vyberala námety?
Lucia Papčová: Moje prvé práce boli na tému, ktorú určil pedagóg. Neviem,
či toto špecifikum výučby na VŠVU platí i dnes, ale v čase, keď som študovala
ja, téma hlavnej semestrálnej práce bývala v jednotlivých ateliéroch vopred
daná. Spomínam si, že jednou z prvých tém, ktoré som mala spracovať, bol
„Knockout“. Zadaný bol len názov témy bez bližšieho vysvetlenia, aby sa študentovi ponechala voľnosť výtvarného fotografického stvárnenia. Cieľom tohto
prístupu bolo donútiť nás uvažovať, ako tému formálne zobraziť, ako štylizovať
výtvarný výstup. Napriek tomu, že nikto nestanovoval formu spracovania, už samotný fakt, že existovalo tematické obmedzenie, bol podľa mňa dôvodom, prečo
väčšina študentov volila inscenovanú fotografiu. Možno aj preto je inscenovaná
tvorba na VŠVU dodnes veľmi silná.
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Lucia Papčová: V pedagogickom vedení som vnímala ako problém, že niektorí
pedagógovia, napríklad poľský sochár Paweł Althamer, boli počas akademického
roka minimálne prítomní. Vedúci nášho ateliéru Martin Guttmann zasa celý rok
prednášal o Kantovej estetike. Študent mal nárok na približne polhodinové individuálne konzultácie, pričom termíny boli často obsadené na dlhý čas dopredu.
Okrem toho, ak sa mu podarilo rezervovať termín, raz za rok zorganizoval vlastnú
malú výstavu v určenom priestore, o ktorej sa potom diskutovalo. Chýbala tu
preto akási kolegialita a skupinové konzultácie, osobný kontakt – študenti sa
v podstate ani nepoznali, nevedeli o sebe a svojej tvorbe. O tvorbe mnohých
som sa dozvedela útržkovito až na koncoročnom prieskume. Nevytvárala sa
komunita. Pre pokročilejších študentov s vlastným výtvarným programom môže
byť tento prístup vhodný, ale začiatočníkovi môže podrobnejšie pedagogické
vedenie a ohlas študentov z ateliéru chýbať. Ja by som pri spätnom pohľade
uvítala bližší kontakt s pedagógom, aby mal viac možností a priestoru hovoriť
do mojej tvorby a usporiadať moje myšlienky, posúvať ma ďalej. Napokon som
aj sama dospela do štádia, keď som bola schopná uvažovať v konzistentných
súvislostiach, ale trvalo to dosť dlho. Správne pedagogické vedenie by to mohlo
podstatne skrátiť. Celý čas som však pociťovala určité strádanie, príliš silnú mieru
individualizmu a chýbala mi komunitná forma trávenia času. Mal to byť práve
pedagóg, autorita, ktorá by ľudí dokázala viac prepojiť, aby sa mohli vzájomne
umelecky a osobnostne obohatiť.

Branislav Štěpánek: Čo ti tieto témy dali? Dokázala si vôbec voľne tvoriť na základe
zvonka stanoveného tematického rámca?
Lucia Papčová: Stanovenie pevnej témy malo pre mňa pozitívny i negatívny
efekt. Téma na jednej strane pomáha uvažovať nad formou, ale len do určitého
času. Neskôr už pôsobí obmedzujúco, a ja som si časom chcela hľadať vlastné
námety na spracovanie. V štúdiu fotografie som pokračovala vo Viedni, kde
sa témy vôbec neurčujú, dôraz sa kladie na individualizmus študentov. Pre
pokročilejších adeptov je to určite lepšie, ale v počiatočných fázach tvorby môže
byť tematické vymedzenie vhodnou pedagogickou metódou. A aj mne osobne
v začiatkoch témy pomohli. Moji rakúski spolužiaci fázu technicko-remeselného
školského tréningu preskočili a riešili len koncepciu, forma sa tak stala možno
až príliš sekundárnym spôsobom vyjadrenia. Popri filozoficko-estetickom analyzovaní sa akoby vytrácala spontánna radosť z tvorby, ktorú som pociťovala na
bratislavskej škole.

Branislav Štěpánek: Na katedru fotografie si neprišla z umeleckej strednej školy,
študovala si na matematickom gymnáziu. Nepociťovala si v porovnaní so svojimi rovesníkmi, ktorí formálny stredoškolský tréning absolvovali, určitý hendikep?
A mala Vysoká škola výtvarných umení vôbec prostriedky, aby ho kompenzovala?
Lucia Papčová: Spolužiaci, ktorí prišli na VŠVU študovať fotografiu zo Školy úžitkového výtvarníctva a podobných škôl, boli, samozrejme, po technicko-remeselnej stránke lepšie pripravení. Na tomto mieste musím vyzdvihnúť úlohu
pedagogického zboru, ktorý pri prijímacích pohovoroch dokázal rozoznať
výtvarný potenciál aj u študentov bez predchádzajúcej prípravy, a dal im šancu.
Na začiatku štúdia sme teda boli nevyrovnaní, ale výhody „šupkárov“1 sa postupne vyrovnali s výhodami študentov s iným zázemím. Keďže práca spočívala
vo forme a obsahu, neškolenosť gymnazistov sa mohla stať výhodou v tom,
že boli úplne nezaťažení a nepredpojatí v spôsobe uvažovania, nemali predsudky o tom, ako by mal obraz vyzerať z formálneho hľadiska. Škola v prvých
ročníkoch poskytuje doplnkové kurzy, na ktorých bolo možné získať chýbajúce
remeselné zručnosti. Z môjho pohľadu bolo preto pozitívne, že som mohla rozvíjať uvažovanie nad obrazom a zároveň sa učiť technickú realizáciu. Neniesla som
si so sebou žiadne vnútorné nastavenie „čo by malo ako vyzerať“. Bola som tak
slobodnejšia v rámci média a teraz sa tento prístup snažím aplikovať aj v ostatných médiách, s ktorými pracujem.

Branislav Štěpánek: Ak sa vo Viedni kládol taký dôraz na individualizmus, čo bolo
vlastne funkciou pedagóga?

1 Absolventi Školy úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru, v minulosti Školy umeleckého priemyslu (ŠUP),
odtiaľ zaužívaný názov „šupka“, resp. „šupkári“, pozn. aut.
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Lucia Papčová: Štúdia krajiny, 2015, fotografie na barytovom papieri
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Branislav Štěpánek: Neskôr si absolvovala ďalšie vzdelávanie na Akadémii výtvarných umení v Prahe, stáž v Portugalsku, magisterské štúdium si dokončila na
spomínanej Akadémii výtvarných umení vo Viedni. Po skončení štúdia si sa vrátila na Slovensko, absolvovala doktorandské štúdium u prof. Ladislava Čarného.
Medzitým si sa zúčastnila viacerých rezidencií, okrem Banskej Štiavnice i v New Yorku
a Londýne. Ako hodnotíš toto obdobie z umeleckého hľadiska? A aká je tvoja skúsenosť s akceptáciou fotografického média vo sfére výtvarného umenia?
Lucia Papčová: V Prahe som pôsobila v maliarskom ateliéri u Vladimíra Skrepla
a Jiřího Kovandu. Celý čas som pracovala fotograficky, ale ani jeden z mojich
učiteľov s tým problém nemal. V tom istom ateliéri pôsobila i ďalšia umelkyňa-fotografka Lucia Sceranková. Na rezidenčnom pobyte v New Yorku bolo cítiť
nadšenie z nových kontaktov a stretnutí, takmer nič z toho však netrvalo dlho,
čo bolo spôsobené najmä tým, že vzťahy nebolo možné udržiavať ďalším osobným kontaktom. V Prahe som sa naučila viac absorbovať vzťah k výtvarnému prejavu, ktorý by som nazvala „maliarskym videním“. Ľudia sa pri pohľade na obraz
tradične sústredili na objekty na ňom zaznamenané, vnímali ho ako okno do
maliarom vykonštruovaného sveta. Mnohí sa tak dívajú na maľbu dodnes. Tento
spôsob nazerania na maľbu zmenila až abstrakcia a v kontexte tvorby, ktorá
mňa najviac inšpiruje, špeciálne povojnový americký abstraktný expresionizmus. Podobne aj fotografia je tradične vnímaná ako referencia k predmetnému
svetu, keďže fotografický obraz vznikol pôsobením svetla na svetlocitlivú vrstvu.
Pýtame sa „čo je na fotografii“, ale ja sa skôr zaoberám tým, „čo hovorí fotografia“ a najmä „ako to hovorí“. Maľba po americkom abstraktnom expresionizme
postupne opustila svoju referenčnú funkciu a sústredila sa na otázky formy.
Obdobný prelom nastal aj vo fotografii asi o 20 až 30 rokov neskôr „vynájdením“
veľkoformátových fotografických „tableaux“. Napriek tomu, že sú často mimoriadne podrobné s množstvom detailov, išlo v nich už o inú povahu informácie
a vyžadovali iné čítanie diela.
Branislav Štěpánek: Hovoríš o teórii, ktorú vo svojej knihe2 spropagoval a publikoval Michael Fried, americký kritik modernistického výtvarného umenia, ale
i ďalší autori. Abstraktná, formálna fotografia už predsa existovala v dvadsiatych
rokoch minulého storočia, spomeňme si napríklad na fotogramy Mana Raya či práce
českých avantgardných fotografov Jaroslava Rösslera a Jaromíra Funkeho. V čom sa
pre teba odlišujú od umeleckého programu Düsseldorfskej školy a ďalších?
Lucia Papčová: Zmyslom fotogramu bolo skúmať estetické hranice média.
Fotogramy a avantgardné abstrakcie boli skrátka „pekné“, dekoratívne v tom
najlepšom zmysle slova. Chýba im však výtvarná hĺbka – rovina vnímania
diela, ktorá okrem dekoratívnej funkcie umožňuje divákovi viesť s ním dialóg
a vnútorne sa s ním konfrontovať. Dielo s výtvarnou hĺbkou je živé, „mení sa“,
pokiaľ k nemu pristupujem s odstupom času, a neustále ma obohacuje novými
podnetmi, aj keď v materiálnej realite ide samozrejme stále o ten istý kus plátna,
materiálu alebo fotografického papiera.
2 Pozri FRIED, Michael: Why photography matters as art as never before. Yale University Press, 2008.

66
profil 3´18

Branislav Štěpánek: Uveď konkrétny príklad diela, ktoré ťa dokázalo takto osloviť.
Lucia Papčová: Ak mám vybrať z tých najznámejších, dobrým príkladom sú
Seascapes (vo voľnom preklade Morské krajiny) Hiroshiho Sugimota. Sugimoto
už v názve série odkazuje na slovo landscape, znamenajúce krajinu. Nejde však
o reálne existujúcu krajinu. Význam slova má pôvod u francúzskych maliarov
17. storočia Clauda Lorraina a Nicolasa Poussina a ich nasledovníkov, ktorí pomohli vytvoriť a etablovať krajinársky žáner ako svojbytný druh. Predmetom
krajinomaľby sú výseky reálnej či imaginárnej krajiny určené na pozeranie.
Podobne i Sugimotove Seascapes sú výsekmi oceánu, ktoré však na reálny oceán
neodkazujú, respektíve naň odkazujú len implicitne, pretože niekde fotografie
Sugimoto zhotoviť musel. Výsledný obraz však nemá len ukázať, ako oceán
vyzerá. V očiach citlivého diváka sa zrazu stáva ontologicky svojbytnou entitou,
do ktorej sa možno ponárať a premietať svoju vlastnú skúsenosť. Podobne na
mňa pôsobia i veľkoformátové portréty Thomasa Ruffa z osemdesiatych rokov.
Ruff dokázal vsadiť do obrazu ďalšiu vrstvu vnímania, otvorenú divákovej interpretácii. I keď formálne ide o reálne portréty reálnych ľudí, jeho spolužiakov
a priateľov zo školy, tým, že ich oprostil od výrazu a nazväčšoval na veľký formát,
vytvoril diela, ktoré zrazu prehovárajú k divákovi na úplne inej úrovni.
Branislav Štěpánek: Ak hovoríme o veľkoformátovej fotografii schopnej štrukturálne meniť vnem už len svojou rozmernosťou, ako sa v tomto kontexte pozeráš na
hyperrealistickú maľbu?
Lucia Papčová: Na rozdiel od hyperrealistickej maľby je fotografia tesnejšie
viazaná na fenomén času a priestoru. Musela niekde a niekedy vzniknúť, odzrkadľuje určitý, spravidla veľmi krátky časový úsek materiálnej reality, ktorý už
uplynul. Hyperrealizmus sa naopak usiluje byť predmetný a upriamovať sa na
zobrazený predmet, zaujať detailnosťou zobrazenia. Na diváka pôsobí iným
spôsobom, má inú štruktúru. S fenoménom časovosti veľmi efektívne pracujú
práve abstraktné fotografické diela. Zo súčasnej fotografie by som ako príklad
mohla spomenúť prácu, ktorú som pred niekoľkými týždňami videla na výstave
v Tate Modern3 a ktorá na mňa zapôsobila s mimoriadnou intenzitou. Americká
umelkyňa Alison Rossiter našla štyri staré neexponované fotopapiere vyrobené
v tridsiatych rokoch v Belgicku, vyvolala ich a vystavila vedľa seba v ráme. Jeden
z fotopapierov je úplne čierny, zrejme ten, ktorý bol v balíku navrchu a pôsobením veľmi dlhého času sa osvetlil. Ostatné majú čierne len okraje, stred ostal
žltkastý. Úžasné, silné dielo svojou materiálovou štruktúrou i svojím príbehom,
a pritom vo svojej podstate azda ani nemohlo byť jednoduchšie.
Branislav Štěpánek: Z tvojho vysvetlenia vyznieva, akoby si sa vo vnímaní výtvarného umenia, ale aj vo vlastnej tvorbe programovo vyhýbala príbehovosti, naratívu.
Pritom naratív sa vo fotografii stal v posledných rokoch silno nadužívaným konceptom – dnes azda ani nenájdeš súčasný kurátorský text, ktorý by nespomínal naratív
fotografickej série či fotografickej knihy.
Lucia Papčová: Naratívnosť je v niektorých mojich prácach prítomná, ale nie
3 Shape of Light, 100 years of photography and abstract art, Tate Modern, Londýn (2. 5. – 14. 10. 2018).
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si sa potom držala aj naďalej. Určitú dobu si sa venovala koláži uplatnenej vo veľkoformátovej fotografii...
Lucia Papčová: V týchto kolážach som fotografie exponovala na viac ráz a rôzne
preostrovala a výsledný obraz zostavila ako koláž z ostrých častí jednotlivých
snímok, takže vlastne išlo o neprirodzené zachytenie reality. Túto fázu však
považujem za uzavretú, technike koláže som sa neskôr už nevenovala. Naopak,
objavila som čaro čiernobielej veľkoformátovej fotografie, k čomu tiež prispela
neuveriteľná náhoda – našla som staré neexponované čiernobiele negatívy
a nevediac presne, čo s nimi, uvažovala som, či sa ich zbavím, alebo ich nejako
využijem. Rozhodla som sa pre druhú možnosť. Časť týchto prác sa nakoniec
stala súčasťou výstavy Zaľúbený Ján, predstavenej vo vtedajšom Photoporte na
Pražskej ulici.

Lucia Papčová: Štúdie krajiny. #1, 2015, čierno-biela fotografia na barytovom papieri, 80 x 35 cm. Záber
z autorskej výstavy Vietor bolo počuť už tisíckrát, Nitrianska galéria, 2017

je nosným výrazotvorným prvkom. Má totiž tiež reprezentatívny rozmer – vypovedá o situácii, ktorá sa niekedy niekde nejakým spôsobom stala. Ja však
nechcem diváka odkazovať na inú skutkovú podstatu. Chcem ho odkazovať
naňho samého. A to je možné len tak, že s dielom vedie pokračujúci a rozvíjajúci
sa dialóg, nechá sa pozývať, aby doň projektoval svoje myšlienky a pocity. Dielo
robí silným neukončenosť diváckeho zážitku, a práve tú veľmi dobre umožňuje
abstraktná fotografia. Samozrejme, nie je jedinou možnosťou, ako neukončenosť
sprostredkovať.
Branislav Štěpánek: Kedy si si uvedomila túto ideovú štruktúru a začala si ju programovo nasledovať?
Lucia Papčová: Prvým podvedomým pokusom boli štyri lightboxy s názvom
I want to fall in love with you (vo voľnom preklade Chcem sa do teba zamilovať),
ktoré som vytvorila ešte počas štúdia vo Vančovom ateliéri. Vystavovali sa
v úplnej tme a zobrazovali sotva viditeľný obraz, na ktorý si divák musel niekoľko sekúnd počkať, kým sa mu prispôsobil zrak, aby ho dokázal vôbec vnímať.
Išlo o fotografické koláže bežných, obyčajných objektov a ľudí v interiéri bytu.
Profilácia smerom k fotografii krajiny, ktorej sa venujem dodnes, prebehla už
počas štúdia vo Viedni. Zhruba v tom čase som začala tvoriť svoje prvé videá,
pretože fotografické médium mi už nepostačovalo.
Branislav Štěpánek: Tie lightboxy si pamätám, dokázali už vtedy vyvolať zvláštny,
znepokojivý pocit, že divák nevie, na čo sa presne pozerá. Tohto tvorivého módu
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Branislav Štěpánek: Kto ťa, okrem už spomínaného Filipa Vanča, fotograficky
a umelecky ovplyvnil?
Lucia Papčová: Zo slovenských autorov sú mi blízki konceptualisti sedemdesiatych a osemdesiatych rokov, vyzdvihla by som konceptuálne umenie
Júliusa Kollera a performancie v krajine Michala Kerna. U oboch oceňujem, akým
spôsobom vedú ich diela rozhovor s divákom a ako dokázali vystihnúť esenciu
doby a pretaviť ju do výtvarnej podoby. A nemám tým na mysli len politickú
atmosféru. Zo súčasných výtvarníkov ma oslovuje tvorba s konceptuálnym
presahom od nedávno zosnulého Milana Adamčiaka, Mateja Gavulu, Romana
Ondáka a Milana Tittela, umožňujúca mentálne ponáranie do ich diel. Z mladých
súčasných slovenských umelcov by som určite spomenula Katarínu Poliačikovú,
Andrása Cséfalvaya a Juraja Gábora – jeho zraková pyramída na Súľove je
skvelým príkladom výtvarného diela, ktoré dokáže osloviť školených výtvarníkov
i úplných laikov, každého svojím spôsobom. Zo zahraničných súčasných umelcov
sú mi blízki napríklad Guido van der Werve, Francis Alÿs a Tacita Dean, s ktorou
mám spoločné i tematické a motivické východiská – analógovú fotografiu a filmový záznam krajiny. Tacita Dean sa programovo venuje klasickému analógovému záznamu, ktoré považuje dnes už za médium, nie technológiu. Pre moje
vnímanie výtvarnej fotografie zohrával a stále zohráva kľúčovú úlohu môj manžel
Štefan4, ktorý nepochádza z fotografického prostredia a aj preto je zvyknutý
vnímať fotografické médium inak než školení fotografi. A dôležitým inšpiračným
zdrojom je i moja vlastná tvorba, s ktorou sa neustále tvorivo konfrontujem, či už
s hotovým dielom alebo dielom vo fáze vzniku.
Branislav Štěpánek: Je potrebné, aby sa výtvarný umelec vyznal v histórii výtvarného umenia a fotografie, aby sa orientoval v teórii? Mení sa táto potreba v čase?
Lucia Papčová: Základy na úrovni vysokoškolského štúdia sú samozrejme
prospešné. Špeciálne vzdelanie v oblasti histórie a teórie umenia je už potrebné
v závislosti od typu tvorby. Oveľa dôležitejšie je z môjho pohľadu navštevovať
výstavy súčasného umenia zhruba od osemdesiatych rokov. Len tam môže divák
zažívať dotyk s originálmi a vnímať ich v priestorových súvislostiach výstavného
4 Štefan Papčo, súčasný výtvarný umelec vytvárajúci objekty a sochy, pozn. aut.
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Lucia Papčová: Zeleň, 2017, objekt, smreková živica, drevo, 60 x 37 x 21 cm
Lucia Papčová: z cyklu Koláže, 2010, c-print, kašírovaný, 100 x 140 cm
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Lucia Papčová: Zeleň, 2017, objekt, smreková živica, drevo, 60 x 37 x 21 cm. Záber z autorskej výstavy
Vietor bolo počuť už tisíckrát, Nitrianska galéria, 2017
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Lucia Papčová: Jar po 33 rokoch, 2014 – 2016, 3-kanálová videoinštalácia so zvukom; objekt

priestoru, sledovať, kam sa dnes uberá výtvarné vyjadrovanie súčasných umelcov, nielen fotografov. Na Slovensku je to problém, pretože svetové súčasné
umenie sa u nás prakticky nevystavuje. Pre obyvateľov Bratislavy je našťastie
blízko Viedeň, zvyšok Slovenska je od súčasného západného umenia prakticky izolovaný. Tým nechcem povedať, že všetky súčasné európske a svetové
trendy sú kvalitné a nasledovaniahodné. Počas rezidencie v New Yorku a stáže
v Londýne som mala možnosť vidieť veľa výstav, ale tých, čo ma naozaj zaujali,
nie je toľko. Každopádne je dôležité mať prehľad a zažiť si napríklad aj diela minimalizmu naživo, vo fyzickej konfrontácii. Pritom vštepovanie ideových základov
tvorby je na Západe oveľa výraznejšie než u nás. Študenti svoju tvorbu stavajú
na filozoficko-esteticko-politických problémoch omnoho viac, než je zvykom
u nás. Usilujú sa dielo zdôvodniť predtým, než vôbec začnú pracovať na výtvarnom výstupe. Zároveň sú vedení k oveľa väčšej samostatnosti. Nie je výnimkou,
že študent celý rok neodovzdá žiaden výstup, pretože o ňom len uvažuje, a vedúci
práce ho nechá, pretože mu dôveruje. Tento prístup zároveň vyžaduje od študentov obrovskú mieru zodpovednosti. Dá sa nádherne ilustrovať na príklade
školskej knižnice. Choďte sa niekedy pozrieť do knižnice VŠVU – väčšinu času zíva
prázdnotou. V Londýne, kde som bola na stáži, je obrovská knižnica zaberajúca tri
podlažia neustále plná. Nechcem teraz vyvyšovať jeden prístup nad druhý, ale je
fakt, že v didaktike výtvarného umenia u nás a na Západe sú priepastné rozdiely.
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Lucia Papčová: Jar po 33 rokoch, 2014 – 2016, 3-kanálová video inštalácia so zvukom; objekt
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Oni sú na dráhu profesionálneho výtvarníka oveľa lepšie pripravení teoreticky,
my sme naopak spontánnejší, ale bez teoretického základu sa ťažšie orientujeme
vo vlastnej myšlienkovej štruktúre i vo svete výtvarného umenia. Západní umelci
sa niekedy môžu cítiť zviazaní vedomosťami, zahltení ich množstvom a rôznorodosťou, až zrazu nevedia nájsť svoj špecifický spôsob vyjadrenia, pretože všetko
už niekde videli. Dochádza potom k absurdným situáciám, keď študenti vytvárajú
variácie referenčných predmetov zaťažených významami, z ktorých tvoria samostatné inštalácie. Diela potom z môjho pohľadu strácajú svojbytnosť aj potenciál
pre skutočný estetický zážitok. Sú už len akýmisi kombináciami referencií, ktoré
sú príliš hermeticky uzavreté do seba ako celku.

zberateľský pohľad: vlastniť niečo predmetné – originál. Fotografia produkovaná v edíciách viacerých kusov túto podmienku nespĺňa. Nové médiá sú
náročnejšie na obchodovanie i na Západe, nieto u nás. Nie je to však len otázka
súkromných zberateľov, ale i nákupných komisií v múzeách a galériách financovaných z verejných zdrojov. Investujú skôr do tradičných médií maľby a sochy,
fotografia a video sú nakupované oveľa sporadickejšie. Fotografia akoby stále
evokovala niečo z pocitu „minilabu“, teda je to lacné a dá sa kopírovať neobmedzene. Ostatné stránky produkcie, iné technológie, koncept, spôsob realizácie
a podobne sa akoby nebrali do úvahy. Toto je stále prítomné aj v podvedomí ľudí
v komisiách, aj keď je to iracionálny postoj.

Branislav Štěpánek: Ako sa v našom vzdelávacom systéme dajú rozšíriť obzory
o iné médium? Konkrétne v tvojom prípade išlo o video. S jeho tvorbou je spojená jednak znalosť remeselnej stránky, ale najmä štruktúra a spôsob vyjadrovania v ňom.
Inými slovami, pochopenie jeho výrazových prostriedkov.
Lucia Papčová: Skúsený výtvarník-pedagóg by mal byť schopný viesť študenta
v akomkoľvek médiu. Samozrejme, pokiaľ nejde o špecifický technický proces.
Vo svete som narazila na niekoľkých kvalitných pedagógov, ktorí toho boli schopní. Pre umelca je absolútna nutnosť rozhľadieť sa aj do iných médií, minimálne
v oblasti vnímania iných diel. Viazanosť na svoje médium umelca ochudobní.
Aj ja som hľadala iné možnosti, o ktoré sa dá moje výtvarné vyjadrovanie rozšíriť.
K obsahovej stratégii sa spočiatku prepracováva cez médium, to však po čase
prestane byť podstatné. Prílišná viazanosť na formu napokon vždy povedie do
slepej ulice.

Branislav Štěpánek: Pritom inde, najmä na Západe, sa do umenia investujú často
obrovské čiastky.
Lucia Papčová: To je ale úplne iný svet. Na veľtrhy výtvarného umenia chodia
nakupovať ľudia, ktorí nevedia čo s peniazmi. Trh umenia je svojimi pravidlami
a vnútorným nastavením akoby presným opakom idealistického umelca hľadajúceho vnútornú pravdu, efemérnosť, nehmatateľnú hodnotu. Často vyhráva
spektákel.

Branislav Štěpánek: Koncepčná práca na vlastnom umeleckom programe ťa postupne priviedla k charakteristickému abstraktnému vyjadrovaniu prostredníctvom
fotografie a videa.
Lucia Papčová: Témy, ktoré som chcela vyjadriť, ma samy prirodzene nasmerovali k použitiu týchto prostriedkov. Každé médium má svoje hranice, a preto kombináciou viacerých médií môžem rozširovať hranice inštalácie ako celku.
Branislav Štěpánek: Na remeselnú stránku fotografie však veľmi dbáš, usiluješ
sa o citlivú prácu s tonalitou a kontrastom, záleží ti na technickej prepracovanosti
a čistote fotografie.
Lucia Papčová: Áno, pretože ide o nástroj môjho vyjadrenia, na ktorom je celá
tvorba založená. Pri vyjadrovaní sa cez video však ide o niečo iné, technické
spracovanie obrazu ustupuje do úzadia a dôležitejším sa stávajú ostatné aspekty
– zvuk, časovosť, fragmentovanie príbehu.
Branislav Štěpánek: Dotknime sa pár slovami aj kultúrnej prevádzky. Je možné
na Slovensku predávať výtvarné fotografické umenie?
Lucia Papčová: Ak nehovoríme o užitej forme fotografie, ktorú si majiteľ
zavesí doma nad posteľ, nie. Tých málo zberateľov, prítomných na slovenskom
trhu, veľmi nereflektuje nové médiá ako investíciu, stále je tu prítomný klasický
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Branislav Štěpánek: Ako sa má na európsky umelecký trh dostať slovenský
výtvarný umelec-fotograf ako ty?
Lucia Papčová: Veľmi ťažko, povedala by som, že je to skoro nemožné. Aukčné
siene na Slovensku sú nerelevantné – slovenskí zberatelia fotografiu nekúpia.
Ak majú voľné prostriedky, dajú prednosť modernistickej maľbe alebo soche,
výnimočne i súčasnému umeniu. A slovenské galérie – česť výnimkám – spravidla nemajú obchodný potenciál vyviezť domáce umenie do zahraničia.
Kultúrna prevádzka na Západe je zasa prehnane nacionalistická. Neznamená
to, že neakceptujú umelca z inej krajiny, naopak, v tomto sú inštitúcie pomerne
liberálne. Podmienkou získania prevádzkovej či finančnej podpory je však rezidencia v danej krajine – umelec tam musí žiť a tvoriť. Je tu ešte jeden aspekt: na
západnom trhu, napríklad v Nemecku, existuje pre mladých adeptov výtvarného
umenia preklenovacia inštitucionálna podpora, financovaná z verejných zdrojov,
prostredníctvom grantových systémov a podobne. Cena umelca na trhu rastie
podľa toho, aké má možnosti rozvíjania svojej tvorby. Kým však svoje diela
nepredáva, potrebuje podporu vo forme času a financií na tvorbu, ktorá mu
umožní rozvíjať sa a vyrásť do miery, keď už začne byť zaujímavý pre komerčný
galerijný segment. Každé väčšie mesto v Nemecku má svoju Kunsthalle,5 nekomerčnú inštitúciu, ktorá dostáva aj mladých neznámych výtvarníkov do
povedomia kultúrneho trhu. Keďže, ako je všeobecne známe, umelca si na
spoluprácu zásadne vyberá galéria, a nie naopak, treba jej dať príležitosť, aby sa
vôbec o diele dozvedela a spoznala ho. U nás sa určite zlepšila štruktúra grantovej podpory ministerstva kultúry (Fond na podporu umenia), ale potrebná je
aj fungujúca sieť výstavných priestorov a kultúrnych organizácií, ktoré sú u nás
veľmi podfinancované.
5 Len na území Nemecka je ich vyše šesťdesiat, pozn. aut.
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Lucia Papčová: Krajina tam, 2014 – 2016, 1-kanálová videoinštalácia so zvukom; darovaná fotografia

Branislav Štěpánek: Z toho zrejme vyplývajú veľmi obmedzené možnosti uplatnenia výtvarníkov-fotografov na Slovensku.
Lucia Papčová: Možnosti sú naozaj veľmi obmedzené. Buď môžem pôsobiť
v akademickej sfére, o čom som však zatiaľ neuvažovala, alebo prežiť prostredníctvom kontaktov v zahraničí.
Branislav Štěpánek: S tým súvisí otázka, prečo sa podľa teba fotografi vo výtvarnej
sfére nenazývajú fotografmi, ale používa sa krkolomný názov vizuálny umelec
tvoriaci v médiu fotografie.
Lucia Papčová: Pojem fotografia sa vo väčšinovej spoločnosti automaticky
spája s jej užitou formou. Ak náhodou niekde poviem, že som fotografka, ľudia
si predstavia, že im budem vedieť nafotiť svadbu. Ja to však ani neviem, nemám
na tento žáner ani zručnosti, ani technické vybavenie. Preto aj ja sa o sebe radšej
vyjadrujem ako o výtvarníčke.
Branislav Štěpánek: A ešte horší pojem je umelecký fotograf...
Lucia Papčová: Áno, to je tá najgýčovejšia forma. Ľudovo zaužívaná sémantika vznikla v hnutí fotoamatérov, ktorí o výtvarnom umení nič nevedia, a tých
je veľmi veľa. V zahraničí fotografi automaticky nazývajú sami seba vizuálnymi
umelcami. Výtvarná obec je pomerne uzavretá a nedochádza k jej konfrontácii
s fotoamatérskym publikom.
Branislav Štěpánek: Tvoja tvorba, o ktorej budeme bližšie hovoriť, sa vyvíja v dvoch
polohách: nazvime ich pracovne „teoretická“ a „sociálna“. V prvej pracuješ s for78
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mou, s materiálom fotografie či videa a skúmaš jeho výrazové prostriedky. V druhej
pridávaš do obsahu určitý naratív, alebo priamo či nepriamo vzťahuješ dielo k existujúcim politickým a spoločenským udalostiam. Ako sa tieto polohy prelínajú? A ako
ich vnímaš v súvislosti s tvojím občianskym životom ženy a matky troch detí?
Lucia Papčová: Usilujem sa, aby moje dielo nevyznievalo formálne. Témy, ktorým
sa venujem, sú tým, čo autenticky žijem a snažím sa spracovať. Formalistické
výtvarné dielo má svoje obmedzenia, do akej miery dokáže sprostredkovať
divákovi zážitok. Ja sa vedome usilujem obohacovať svoje diela o iný typ zážitku.
V mojich videách je napríklad formálna a naratívna stránka zastúpená rôzne.
Naratív je vždy len naznačený, nie je jeho úlohou podať informáciu, ale umožniť
divákovi, aby audiovizuálny záznam vnímal citlivejšie, nechal ho na seba pôsobiť,
aby sa doň ponoril, transcendoval. V niektorých mojich videách dostáva divák
úmyselne menej priestoru, v iných viac. Napríklad vo videu Zobudil som sa v údolí
vojde chlapec do starej nerekonštruovanej železničnej stanice a zaspieva svoju
obľúbenú melódiu, ku ktorej som napísala text – opisuje fiktívne údolie a krajinu
naokolo. Prostredie, v ktorom sa video odohráva, odkazuje na dobu totalitnej
utópie v kontraste s utópiou spievanej piesne, ale divákovo vnímanie nezväzuje
– necháva mu otvorený interpretačný priestor. Preto toto video prezentujem
v inštaláciách ako posledné. Programovo pracujem na tom, aby celá moja tvorba
vytvárala konzistentnú výpoveď. Aj to je dôvodom, prečo netvorím v sériách, ako
je to pri fotografickom médiu zaužívané, ale vytváram samostatné diela, ktoré
všetky vedia fungovať jednotlivo i vo vzájomných kombináciách a dovedna tvoria kompaktný, rozvíjajúci sa celok.
Branislav Štěpánek: Vo fotografiách krajiny cielene pracuješ s netradičnou
tonalitou, tvoje krajiny sú buď veľmi tmavé, alebo vyobrazené v sotva rozoznateľných
odtieňoch šedi. Niekedy do krajiny zasahuješ umiestnením objektu, napríklad
zrkadla alebo postavy človeka, čím sa hlásiš k tradícii konceptuálnych performancií
neoficiálnej výtvarnej scény počas normalizácie. Umiestnením fotografie na stene
galérie vyzývaš diváka na akt pozerania sa a zároveň uvedomenie si performativity
tohto aktu. Tým, že sa pohybuješ na hrane medzi vyobrazeným a nevyobrazeným,
zákonite dochádza k scitlivovaniu zmyslového vnímania a k ľahkému zneisteniu,
ktoré diváka núti sa k dielu opakovane vracať. Podobný mechanizmus funguje
aj pri videách. Bohatosť vizuálneho zážitku vzniká potom vo väzbe na iné formálne
prvky diela, respektíve ďalšie diela, priestorovo usporiadané vo výstavnom priestore.
Je to vlastne veľmi rafinovaná manifestácia „ženského princípu”, ak si môžem dovoliť
použiť tento termín.
Lucia Papčová: Keďže veci robím spontánne a na základe svojho interného
vývinu, je možné vnímať ich navonok takto – nikdy som však nad tým v tomto
kontexte nerozmýšľala. Určite to nie je vedomé ani zámerné.
Branislav Štěpánek: Prvé videá, ktoré si vystavovala aj vo Photoporte, boli vlastne
synchronizované trojobrazy, snímajúce jedno miesto z rôznych uhlov pohľadu.
Už vtedy bola zreteľne vyzdvihnutá dôležitosť zvuku. Výstavu ako celok si nazvala
Zaľúbený Ján, čo ma, priznám sa, trocha miatlo.
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Lucia Papčová: Tieto práce boli z dnešného pohľadu formalistické. Skúmala
som možnosti, ako v médiu videa sprostredkovať abstraktný dej rámcovaný momentom stráveným v prírode. Pracovala som s objemami a materiálom prírodného okolia. S názvom výstavy nie som už dnes stotožnená, bola to snaha, aby
výsledné dielo nepôsobilo až tak vážne. Išlo vlastne o preformulovanie abstraktného rozmýšľania do slov. S odstupom času však musím povedať, že tento názov
až tak nevystihoval obsah, náladu, ktorú som chcela výstave priradiť. Niekedy
viem názov diela hneď, akoby sám vyplynul. A keď takto samovoľne nevyplynie,
skôr sa s ním trápim, neviem ho sformulovať.
Branislav Štěpánek: Novšie videá už cielene pracujú s naratívom, hoci si zachovávajú svoj abstraktný ráz. Niektoré z nich odkazujú na traumatizujúcu skúsenosť
nevyšetrenej vraždy spred mnohých rokov. Detaily nie sú priamo povedané, hoci
vnímavý divák si ich domyslí. Nakoľko sa tvoja vizuálna stratégia viaže na túto konkrétnu udalosť?
Lucia Papčová: Okolnosti vraždy a následný vývoj udalostí mi poskytli len východiskový materiál na zobrazenie tragédie človeka. Nie je mojím cieľom
strhávať pozornosť a zaujímať interpretačné stanovisko ku konkrétnemu medializovanému prípadu. Na druhej strane diváka vyzývam, aby pravdu o svete hľadal
medzi riadkami.
Branislav Štěpánek: Vo videu Krajina tam počujeme staršieho muža odpovedať na otázky o krajine, ktorú si má predstaviť. Muž odpovedá veľmi zvláštnym,
neprirodzene strnulým spôsobom. Z kontextu vyplýva, že išlo o spontánny prejav, ale
racionálne je to až neuveriteľné.
Lucia Papčová: V odpovediach na otázky, ktoré som sa ho pýtala a s ktorými
bol bez prípravy konfrontovaný, musel použiť svoju predstavivosť a pojmový
aparát, na ktorý on ako technický typ nebol vôbec zvyknutý. Kľúčovým momentom sú posledné slová, keď hovorí o láske k svojej (zosnulej) manželke. V sotva
badateľnom okamihu mužova reč zrazu nadobudne prirodzenosť.
Branislav Štěpánek: Po zhliadnutí videí som mal ustavične pocit, že pracuješ
s materiálom krajiny ako s históriou, do ktorej sa zapisuje žitá prítomnosť a pôsobením vonkajších vplyvov sa neustále transformuje. Dielo túto zapísanú a transformovanú históriu znovuodhaľuje a znovusprítomňuje. Krajina v spojení s naratívom
je teda určitou metaforou pravdy.
Lucia Papčová: Taký bol môj zámer.
Branislav Štěpánek: Fotografické médium má svoje špecifiká, napríklad odkazuje
na časovosť, na niečo, čo tu už bolo. Ďalším špecifikom je jeho referenčná funkcia
k predmetnému svetu. Ovplyvňujú tieto inherentné charakteristiky tvoju tvorivú
autorskú slobodu? Ako sa vyrovnávaš s obmedzeniami média?
Lucia Papčová: Na hranice fotografie som začala narážať pri tvorbe čiernobielych
krajín, keď som končila školu. Východiskom bolo rozšíriť svoj záber do oblasti
videa. V tom čase som už mala utkvelú predstavu, že raz budem tvoriť videá, ale
80
profil 3´18

nevedela som ako. Bolo to len nutkanie, pocit, ktorý bolo potrebné zhmotniť
do konkrétnej realizácie a ktorý až neskôr nadobudol reálne kontúry. Dobrým
príkladom, na ktorom možno vysvetliť hranice média, je dielo už spomínanej
Tacity Dean. Na tradičný filmový materiál, myslím, že išlo o tridsaťpäťmilimetrový
film, natočila v roku 1999 zatmenie slnka. Pozerajúc sa na toto dielo v zatemnenej miestnosti galérie divák zrazu dokáže precítiť ohromnosť planét a hviezd,
zažiť niečo, čo nás absolútne presahuje, umiestnené do priestoru nášho sveta.
Skutočné zatmenie má človek možnosť vidieť možno raz za život, a práve tým,
že ho autorka nafilmovala, dokázala sprostredkovať jeho metafyzickú hĺbku,
čo by pravdepodobne nebolo možné, keby ho namaľovala na plátno či nasimulovala v počítači. Aj u zatmenia existuje väzba na predmetný svet, ale ide o tak
fyzicky i myšlienkovo nedosiahnuteľné objekty, že ich vlastne vnímame ako
abstraktné entity. Nedokážeme si ich racionálne uvedomiť, môžeme ich však precítiť. Čo sa týka problému väzby fotografie k predmetnému svetu, áno, táto väzba
je neoddeliteľnou vlastnosťou média. Aj tu však môže fungovať transcendovanie:
zobrazený výsek reality totiž existoval už pred okamihom expozície, a zrejme
aj po ňom. To jediné, čo môže autor i divák robiť, je spoznávať ho, nechať sa ním
obohacovať, a tým vlastne uznať, že nás v určitom zmysle prevyšuje. Pri maľbe
či soche tvorí autor „zo seba“, do výsledného artefaktu extrahuje svoju subjektívnu skúsenosť, ktorá môže, ale nemusí vychádzať zo zažitej skutočnosti.
Fotografické médium a špeciálne fotografia krajiny však má transcendujúci
rozmer, vychádzajúci z väzby na predmetný svet, vždy.
Branislav Štěpánek: V tvojich čiernobielych krajinách si sa však od predmetnej
referencie chcela oprostiť. A zároveň si si programovo vybrala analógovú formu,
ktorá, ako som pochopil pri jednom z našich dávnejších rozhovorov, mala pre
teba kľúčový význam z hľadiska filozofie média. Odtlačok materiálnej reality
reprezentovaný osvitom svetlocitlivého filmu v mieste a okamihu expozície sa pri
analógovom procese priamo a zhodným fotochemickým mechanizmom prenáša
na fotografický papier a odtiaľ k divákovi. Na rozdiel od fotografie digitálnej, ktorá
obdobný proces len sprostredkovane simuluje.
Lucia Papčová: Nechcela som nikdy byť priamym aktérom, ktorý diváka
informuje, ako daná krajina vyzerá. Vysvetlila by som to na príklade bežnej
žánrovej fotografie Vysokých Tatier. Bezprostredný emocionálny ohlas diváka sa
bude pravdepodobne viazať na monumentálnu prírodu, pocit majestátnosti,
osobné zážitky, prípadne estetický aspekt fotografického zobrazenia a podobne,
v každom prípade však ide o priamu reakciu na konkrétne Vysoké Tatry.
Ja sa usilujem, aby poznanie recipienta bolo zjavované akoby „z hĺbky“. Preto
nefotografujem konkrétne krajiny, a zároveň použitím fotochemického procesu
sprítomňujem ducha miesta tak priamo, ako to len ide.
Branislav Štěpánek: Video má inú štruktúru – tvoríš ho digitálnou cestou, a tým,
že ide o pohyblivý obraz, väzba na predmetný svet je ešte silnejšia než vo fotografii.
Lucia Papčová: Pri videu mi oslobodenie od predmetnosti poskytla eliminácia
príbehu na najnižšiu možnú mieru. Dôraz kladiem na zvuk a tempo plynutia.
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Lucia Papčová: Zobudil som sa v údolí, 2014 – 2016, 2-kanálová video inštalácia
so zvukom; nájdený objekt
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Lucia Papčová: Zobudil som sa v údolí, 2014 – 2016, 2-kanálová video inštalácia so zvukom; nájdený objekt
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Lucia Papčová: Cesta na hrebeň, 2014 – 2016, 3-kanálová videoinštalácia so zvukom

Pointa mojich videí spravidla tkvie v sprostredkovaní kontinuity akcie, v zázname
performancie, a nie v materialite média. Preto digitálna forma nie je až taká
podstatná, a navyše sa štruktúra média videa dopĺňa s fotografiou. Kedysi som
chcela vyskúšať aj prácu s filmovým materiálom, ale ide o mimoriadne nákladnú
záležitosť, ktorú si momentálne nemôžem dovoliť. Jedného dňa, ak budú
priaznivé podmienky, sa k myšlienke filmového záznamu azda ešte vrátim.
Do videa zakomponovávam aj naratív, hoci len v naznačenej forme. Neostávam
pri „abstraktnom“ zobrazení. I to má svoje obmedzenia, ktoré sa snažím prekonať
a autentickejšie vypovedať o našom svete, ktorý vnímam ako veľmi nedokonalý,
akoby v ňom toho veľa chýbalo. Túto nedokonalosť potrebujem nejako spracovať
a je pre mňa veľmi dôležité nielen produkovať vizuálnu výpoveď, ale sa o ňu aj
deliť, a tak to chýbajúce vypĺňať. Na rozdiel od introvertnejších umelcov, ktorých
baví najmä tvorivý proces, pre mňa je tvorba formou komunikácie, ktorá potom
umožní prehĺbiť vzájomné vzťahy či chápanie sveta. Moje dielo sa sprítomňuje
v interakcii, nie v okamihu vytvorenia.
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Branislav Štěpánek: Čo praktické problémy? Ako sa vyrovnávaš s technickými,
realizačnými a ekonomickými prekážkami, ako dokážeš v tvorbe skĺbiť život
fotografky-umelkyne a ženy-matky?
Lucia Papčová: Aj v praktických organizačno-realizačných otázkach narážam
na hranicu vyjadrenia. Ide o pomerne jednoduché veci, napríklad mám zámer
v priestore kostola, čo jeho predstavení musia najprv povoliť, alebo zamýšľam
pracovať s tavením kameňa vyžadujúcim ovládanie technických postupov,
získavanie informácií, experimentovanie. Aj keď však nebudem úspešná
vo svojich zámeroch, „médium materiálneho sveta“ ma samo posunie ďalej
a ukáže mi cestu. Ide vlastne o kolaboratívny proces medzi fyzickými realizačnými možnosťami a výtvarným rukopisom. Túžbu skúšať nemožné a vieru
v zmysel tohto skúšania som si priniesla z mladosti, keď som sa aktívne venovala
lezeniu. V tomto športe je nutné často prekonávať vlastné mentálne limity
a nastúpiť do steny, ktorá sa na prvý pohľad javí, že je zhola nemožné ju preliezť.
Alebo aj v bežnom občianskom živote, v ktorom treba zvládnuť starostlivosť
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Lucia Papčová: Cesta na hrebeň, 2014 – 2016, 3-kanálová video inštalácia so zvukom
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o rodinu a deti, často na hrane. Mentálny proces „prekonávania“ vo výtvarnom umení je u mňa podobný. Na druhej strane čas, ktorý venujem aktívnej
tvorbe, sa usilujem vyhradiť si len pre seba a nenarúšať ho inými aktivitami. Vtedy
sa ponáram do svojho kráľovstva. A otázka dvojroly umelkyne a matky? Typický
umelec dneška je slobodný, bezdetný muž alebo žena, dravec s dostatkom času
a prostriedkov.
Branislav Štěpánek: Nemôžem si pomôcť, ale so stereotypom umelca ako bezdetnej ikony, ktorej život a tvorba sa odohráva vo vyšších sférach a paralelných
vesmíroch, sa bytostne nedokážem stotožniť. Na jednej strane rozumiem, že tento
stereotyp nevznikol len tak a odráža realitu, ale prečo by bežná žena a matka
z princípu nemohla byť kvalitnou umelkyňou?
Lucia Papčová: Súčasný kapitalizmus v kultúrnej prevádzke vyžaduje od umelca
obrovskú produkciu, aby bol umiestniteľný na komerčnom trhu s umením.
Umelec musí počtom vytvorených diel prekonať určitú limitnú bariéru, nad
ktorou sa jeho diela stávajú obrátkovým tovarom medzi galériami, múzeami
a zberateľmi, a ako sa predávajú a nakupujú, postupne tým zvyšujú svoju cenu
na úroveň, ktorá už je zaujímavá pre všetkých aktérov obchodného reťazca.
Aby sa umelec nad túto pomyselnú obchodovateľnú hranicu dostal, nestačí,
aby jeho diela boli vynikajúce, musí ich vyprodukovať veľa, hovoríme rádovo
o stovkách diel. Pod touto hranicou sa uplatnia len mimoriadne silní autori a ide
skôr o výnimky. A samozrejme hrá rolu aj čo najjednoduchšia obchodovateľnosť
– čo znova zvýhodňuje klasické médiá – maľbu, sochu, kresbu. Nové médiá potrebujú veľmi silnú inštitucionálnu podporu, zbierky inštitúcií a múzeí. Najväčší
potenciál udržať kvantitu produkcie má samozrejme tvorca bez ďalších záväzkov.
Napokon dodajme, že nielen umelci, ale i ostatní účastníci kultúrnej prevádzky
spolurozhodujú, kto dostane vo verejnom priestore slovo a koho budeme
počúvať. Tým je veľa povedané.
Branislav Štěpánek: Naznačuješ, že kapitalistický systém kultúrnej prevádzky,
ktorý sme si sami vytvorili, a jeho ekonomické zákonitosti spôsobili, že hlas umelkýň-matiek je v kultúrnom priestore systematicky umlčiavaný?
Lucia Papčová: V National Portrait Gallery v Londýne som mala prednedávnom možnosť vidieť výstavu portrétov umelcov nachádzajúcich sa v poslednej fáze života, niektorých dokonca pár mesiacov pred smrťou. Išlo väčšinou
o výnimočných, slávnych, bohatých, ale zároveň veľmi osamelých ľudí.
Z portrétov dýchala mrazivá, desivá atmosféra konečnosti. Ikona umelca solitéra
pre mňa nie je relevantná a kultúra, ktorá je podmienená takýmto životným
štýlom, je z môjho pohľadu veľmi obmedzená a ochudobnená. Kvantita nie je
podmienkou kvality.

Lucia Papčová: Cesta na hrebeň, 2014 – 2016, 3-kanálová videoinštalácia so zvukom, detail
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