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Anotácia
Recenzia prináša komplexný pohľad na umelecký projekt TRAM, ktorý v roku 2018 vlakom prepojil 
Bratislavu s Viedňou, hlavné mestá dvoch susediacich štátov. Nadviazal tak na tradíciu Viedenskej 
električky (resp. Pressburger Bahn), ktorá premávala od roku 1914, keď boli obidve mestá súčasťou 
rakúsko-uhorskej monarchie. Vlakové spojenie pokračovalo aj po vzniku Rakúska a Česko-
Slovenska a s prestávkami trvalo až do roku 1938. Ukončil ho až anšlus Rakúska a pripojenie 
Petržalky k Nemeckej ríši. Po vojne sa hranica medzi Rakúskom a Československom stala na dlhé 
desaťročia prísne stráženou hranicou železnej opony. Rok 1989, následne vznik samostatného 
Slovenska a jeho začlenenie do Európskej únie zmenili charakter hranice smerom k otvorenosti. 
Z rovnakého étosu vychádzal aj umelecký projekt TRAM, iniciovaný rakúskym veľvyslancom na 
Slovensku Helfriedom Carlom a riaditeľom OK Centra v Linzi Martinom Sturmom. Realizácie sa 
ujal Curatorial Studies Institute pod vedením Juraja Čarného. Počas roka sa vo vlaku uskutočnili 
štyri skupinové výstavy, no aj množstvo iných kultúrnych podujatí ako koncerty, performancie, 
diskusie, čítania a prednášky. 

Annotation

The review provides a comprehensive view of the artistic project called TRAM, which, in 2018, 
connected the capitals of two neighbouring countries – Bratislava and Vienna – by train. The pro-
ject built upon the tradition of the Vienna tram (or Pressburger Bahn) starting in 1914, when both 
cities were part of the Austro-Hungarian monarchy. The train connection continued even after 
the establishment of Austria and Czecho-Slovakia and lasted – with some interruptions – until 
1938. Its operation ended by the Anschluss of Austria and the annexation of Petržalka to Nazi 
Germany. After the war, the border between Austria and Czechoslovakia became, for many de-
cades, a strictly guarded border of the iron curtain. The year 1989 and the subsequent formation 
of Slovakia and its integration into the European Union, shifted the nature of this border towards 
openness. The artistic project TRAM was built upon the same ethos. It was initiated by Helfried 
Carlo, Ambassador of Austria to Slovakia and Martin Sturm, Director of the OK Centre in Linz and, 
implemented by the Curatorial Studies Institute under the leadership of Juraj Čarný. Over the 
project year, four group exhibitions as well as many other cultural events such as concerts, perfor-
mances, discussions, readings and lectures have taken place on the train. 

Mgr. Lenka Kukurová, PhD is a curator, art critic and activist. She is devoted to the examination  
of political arts and artistic activism. She has organised several extensive group exhibitions focus-
ing on current societal topics such as: the refugee issue (Kunsthalle Bratislava, Galerie NTK Prague), 
criticism of the practice of taking away children from Roma families (Ministry of Culture, Prague), 
the theme of national identity (Honorary Consulate of the SR, Leipzig, Germany). She cooperates 
with non-profit organizations specialising on human rights and ecology. Since 2013, she has 
worked as co-curator of the Prague Artwall Gallery, which is located in a public area and special-
izes in political art. In 2017, she collaborated with the National Gallery in Prague on the program 
related to the exhibition of Ai Weiwei Law of the Journey. She lives in Germany.

Poroz/Umenie/Kunst

LenKa KUKUrová LenKa KUKUrová

Poroz/Umenie/Kunst

Argentínsko-nemecký ženský umelecký kolektív Migrantas: Vizuálny jazyk migrácie, 2018. Foto: Lenka L. Lukačovičová
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Umelecký projekt TRAM počas minulého roka kultúrou prepojil stanice v Bratislave a vo Viedni. 

Cesta vlakom za turistikou a kultúrnymi zážitkami patrí k jedným z výdobytkov moderného 

spôsobu života. Tento luxus si od roku 1914 mohli dopriať aj obyvatelia Bratislavy a Viedne, 

pretože mestá spojila železničná trať, ktorá smerovala až do centra oboch metropol. Spojenie 

využívalo železničnú trať, no čiastočne aj električkové mestské trate. Lokomotívy na trase sa 

počas jazdy menili v závislosti od typu dráhy. Vozne pre cestujúcich a spriahadlá vozňov boli 

električkové, preto sa pre spojenie v slovenčine zaužíval názov Viedenská električka (vo Viedni zas 

Pressburger Bahn). Tento typ dopravy existoval s prestávkami do roku 1938, neskôr ho nahradili 

iné dopravné spojenia. 

     Bratislava a Viedeň patria k najbližšie položeným hlavným mestám v Európe. Spojenie oboch 

miest však prechádza cez hranicu určovanú politickými pomermi, ktorej charakter sa mení. V čase 

vzniku to bola hranica jedného štátneho celku rakúsko-uhorskej monarchie. Po prvej svetovej 

vojne to už bola hranica medzi dvoma štátmi: Rakúskom a Československom. Mníchovská dohoda 

znamenala anšlus Rakúska, v dôsledku ktorého bolo k nacistickému Nemecku pričlenené aj úze-

Marta Kopyt: Train Cover Project, 2018. Foto: Renáta Černayová 
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mie Petržalky. Po vojne sa hranica medzi Rakúskom a Československom stala na dlhé desaťročia 

prísne stráženou hranicou železnej opony. Rok 1989, následne vznik samostatného Slovenska  

a jeho začlenenie do Európskej únie zmenili charakter hranice smerom k otvorenosti. Z rovnakého 

étosu vychádza aj umelecký projekt TRAM, ktorý nadviazal na legendárnu myšlienku Viedenskej 

električky.

     Projekt TRAM vznikol v roku 2018 z iniciatívy rakúskeho veľvyslanca na Slovensku Helfrieda 

Carla a riaditeľa OK Centra v Linzi Martina Sturma, realizácie sa ujal Curatorial Studies Institute 

pod vedením Juraja Čarného. TRAM je galéria umiestnená vo vlaku na trase spájajúcej bratislavskú 

a viedenskú hlavnú stanicu. Počas roka sa vo vlaku uskutočnili štyri skupinové výstavy, no aj 

množstvo iných kultúrnych podujatí ako koncerty, performancie, diskusie, čítania a prednášky. 

     Využitie vlaku ako pojazdnej galérie je pomerne netradičným riešením, ktoré má svoje výhody, 

ale i nemálo nevýhod. Výhodou je nepochybne oslovenie širokej verejnosti, keďže umenie  

tu prichádza priamo za divákmi. Práca s negalerijným publikom vyžaduje špecifický spôsob 

sprostredkovania. Tomuto princípu musí byť podriadený aj výber umeleckých diel, ktorý  

je navyše limitovaný netradičným prezentačným prostredím. Prostredie vlaku má tiež nároky 

na bezpečnosť a ľahký pohyb cestujúcich, takže umenie je tu skôr na okraji. S týmito danosťami  

sa museli popasovať všetky organizované podujatia, niektorým svedčil tento formát prezentácie 

viac, iným, prirodzene, menej.

     V slovenských dejinách umenia nájdeme umeleckú akciu organizovanú vo vlaku už začiatkom 

sedemdesiatych rokov 20. storočia. Ide o happening iniciovaný Alexom Mlynárčikom Deň radosti. 

Keby všetky vlaky sveta... z roku 1971, ktorý bol svojím karnevalovým charakterom oslavou pos-

lednej jazdy vlaku lesnej železnice v Zakamennom na Orave. V roku 2000 sa vo vlaku uskutočnil 

umelecký projekt Training, organizovaný Vierou Kuracinovou a Máriou Riškovou, v rámci ktorého 

bolo vo vlaku na trase  Bratislava – Košice dočasne inštalovaných niekoľko diel a intervencií.1 Diela 

alebo podujatia inšpirované vlakmi majú u nás v posledných rokoch výrazné miesto aj vďaka 

činnosti kultúrnych centier na vlakových zastávkach: Stanica Žilina – Záriečie, Banská St a nica  

v Banskej Štiavnici, Salónik v Bratislave. Napriek zlému stavu domácich železníc tak Slovensko 

patrí ku krajinám s veľkou obľubou vlakovej tematiky v umení.

     Hoci interiéry vlakov, na ktoré umenie reagovalo (od otvoreného nákladného vagóna cez 

kupé až po sedadlá v otvorenom priestore vozňa), sa časom menili, spoločný ostal motív cesty, 

zážitku, pohybu a aj pocit istej výnimočnosti. Všetky tieto témy sú v dielach vystavených vo vlaku 

obsiahnuté explicitne a tvorili aj východisko aktivít v programe projektu TRAM. Vagóny z vonkaj- 

šej strany pokryla ilustráciami poľská umelkyňa Marta Kopyt. Ilustrácie kombinujú body spájané 

čiarami na spôsob grafikonu s hravými postavičkami raz na bielom, raz na čiernom podklade. 

Umelecké vagóny projektu TRAM jazdili na trase niekoľkokrát denne spolu s bežnými vagónmi.

     V rámci otvorenia sa vo februári 2018 vo vlaku realizovalo niekoľko umeleckých intervencií. 

Motív ekologického cestovania si zvolil Otis Laubert, ktorý do priestoru pre bicykle umiestnil 

dva bicyklové objekty: jeden pokrytý zápalkami ako pichliačmi, druhý s kolesami v tvare koso- 

štvorcov. Oba znefunkčnené bicykle odkazujú na jednej strane na  nemožnosť pohybu, na strane 

druhej na pohyb prekonávajúci fyzické limity. Ilona Németh vystavila projekt reagujúci na nárast 

1  Bližšie pozri GARLATYOVÁ, Gabriela. Training. Prezentácia umenia v dynamickom verejnom priestore. In Profil, 2000, č. 2 – 3, 
s. 84 – 89.

nacionalizmu a netolerancie v našej politickej realite. Dielo Keď, vytvorené pôvodne pre verejný 

priestor pražskej galérie Artwall v roku 2016, parafrázuje výrok nemeckého duchovného Martina 

Niemöllera o tom, že ak sa nezastaneme iných menšín, napokon budeme sami menšinou, ktorej 

sa nikto nezastane. Toto gesto umelkyne má obzvlášť symbolický význam po víťazstve konzer-

vatívnych a protimigračne zameraných strán v Rakúsku koncom roka 2017. 

     V roku 1914 sa na veľkolepom spustení prevádzky Viedenskej električky zúčastnili primátori 

oboch miest a stovky ľudí. Otvorenie projektu TRAM po vyše sto rokoch síce nebolo také veľko-

lepé, ale zúčastnil sa na ňom prezident Slovenska Andrej Kiska aj prezident Rakúska Alexander 

Van der Bellen. V závislosti od okolností môže byť účasť vrcholných politikov na kultúrnych 

udalostiach dvojsečnou zbraňou, pretože hrozí, že kultúra poslúži ako zásterka nepopulárnej 

Ilona Németh: Keď, 2018, performancia. Foto: Júlia Tibenská
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politiky. S ohľadom na súčasnú politickú situáciu oboch krajín, kde sa parlamentné strany (na 

rozdiel od oboch prezidentov) nevyznačujú otvorenosťou a liberalizmom, sa však z tejto kultúrnej 

udalosti stala symbolická demonštrácia myšlienok otvorenosti a kultúrnej výmeny. Rozdeľovanie 

a spájanie hraníc je vždy veľmi jasným signálom o politických pomeroch v susedných krajinách. 

     Kurátorom prvej výstavy vo vlaku bol Gottfried Gusenbauer, riaditeľ Múzea karikatúry v rakús-

kom Kremsi. Výstava mala invenčnú a divácky prístupnú formu flipbookov – knižiek malého 

formátu, pri listovaní ktorých vzniká efekt jednoduchej animácie (krátke videá diel sú umiestnené 

na youtubovom kanáli Curatorial Studies Institute). Flipbooky boli umiestnené nad sedadlami. 

Daný formát od umelcov a umelkýň vyžaduje bezproblémové zvládnutie naratívnej a výtvarnej 

skratky. Väčšina vystavujúcich sa inšpirovala situáciami vo vlaku: pohľadom z okna na krajinu  

či pohľadom do interiéru. Motív pohybu a premeny abstraktne vyjadrila Edit Sauber v geomet-

rickom pohľade na ubiehajúce okno, krátka animácia Sibylle Vogel zachytila poetickú situáciu 

pozorovania letiaceho cestujúceho. Všetky kresby sa však prekvapivo vyhli akejkoľvek politickej 

pointe, ktorá je s kresbou a karikatúrou historicky spojená. 

     Druhou výstavou v rámci projektu TRAM bola spoločná akcia študentov dvoch umeleckých 

akadémií – Universität für angewandte Kunst Wien a Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, 

ktorá predstavila výsledky semestrálnych prác študentov a študentiek z ateliérov pod pedago- 

gickým vedením Brigitte Felderer a Martina Piačeka. Zatiaľ čo viedenský kolektív sa zameral na 

príbehy cestujúcich, slovenský predstavil tému jedla ako symbolu kultúrnej identity. Umelecké 

intervencie vo vlaku sú pre prezentáciu študentských prác optimálnou formou, keďže posky-

tujú živé experimentálne prostredie a úzky kontakt s divákom. Rovnako spolupráca slovenskej  

a rakúskej inštitúcie je veľmi vítaným (a, bohužiaľ, stále nie takým častým) formátom, ktorý slovami 

Brigitte Felderer „tvorí budúcnosť“.

     Okrem výtvarných podujatí presahovali organizované aktivity často aj do hudobnej oblasti. 

Prepojenie  konceptu a hudby priniesla česká umelkyňa Kateřina Šedá v projekte Buskers Music 

Festival. Projekt sa prvý raz realizoval v električkovej doprave v Helsinkách v roku 2016 a stretol 

sa s veľmi pozitívnymi reakciami. Umelkyňa, ktorá je známa komponovaním sociálnych situácií, 

vytvorila program, v rámci ktorého vystupovali vo vlaku pouliční hudobníci a hudobníčky  

Pohľad do vagóna vyhradeného na prepravu bicyklov s umeleckou intervenciou Otisa Lauberta. V popredí objekt Bicykel I., 
vzadu Bicykel II. (obidva 90. roky 20. st.). Foto: Renáta Černayová

Kateřina Šedá: Buskers Music Festival, Mário Biháry, 2018. Foto:  Renáta Černayová
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(anglicky buskers). Živá hudba v dopravnom prostriedku je vykročením z každodennosti a zároveň 

spôsobom kultúrnej výmeny. V rámci otvorenia výstavy vystúpil napríklad rómsky hudobník 

Mário Bihári. 

     V rámci programu TRAM sa objavilo aj prepojenie s klasickou hudbou: koncert Veroniky 

Vitázkovej, organizovaný spolu s projektom Salónik a kurátorkou Zuzanou Duchovou. Umelkyňa, 

ktorá vyštudovala hudbu vo Viedni, si pre svoje vystúpenie na priečnej flaute zvolila skladby 

barokového komponistu Georga Philippa Telemanna. Postupne v každom vagóne zahrala nie-

koľkominútovú ukážku a v poslednom vagóne potom nasledoval koncert. Klasická hudba pri- 

niesla pocit výnimočnosti. Umelecké akcie poskytovali cestujúcemu obecenstvu (ktoré veľakrát 

nečakalo, že sa stane obecenstvom) počas celého roka možnosť priameho umeleckého zážitku  

a interakcie, a tým ho – raz viac, raz menej úspešne – nabádali k otvorenosti. 

    Najväčšou umeleckou akciou bola výstava Connections kurátorovaná Jurajom Čarným. Väčšina 

diel zostala následne vo vlaku ako trvalá intervencia. Výstava sa zamerala na cestovanie a rozličné 

typy migrácie. Slováci ako národ s veľkou mierou pracovnej migrácie majú, paradoxne, v otázkach 

Dano Dida: Česko-Slovensko, 2018. Foto: Lenka L. Lukačovičová 

Dano Dida: Rakúsko-Uhorsko,  2018. Foto: Lenka L. Lukačovičová
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migrácie veľké predsudky, najmä ak sa týka iných národov. Výstava vo vlaku môže byť jedným  

zo spôsobov, ako túto tému prepojiť s bežnou skutočnosťou (cestou do školy, do práce, za umením, 

za zážitkami) a zbaviť ju negatívnych asociácií. Mnohé z výtvarných diel boli skôr nenápadné, 

takže kritické zamyslenie záležalo najmä na ochote a otvorenosti jednotlivých cestujúcich.

     Priestorová situácia vo vlaku vyústila do typu výstavy pozostávajúcej takmer výlučne  

z intervencií vo forme grafických riešení. Pomerne nenápadné, ale významovo silné site-specific 

dielo vytvoril Dano Dida, ktorý na dvere vo vozňoch umiestnil nápisy Česko-Slovensko a Rakúsko-

Uhorsko v slovenčine a v nemčine. Otvorenie dverí nápisy v strede rozdelilo, a symbolicky tak 

rozdelilo aj štátne celky. Historický odkaz na  hranice a územia štátov nevyhnutne súvisí aj s témou 

migrácie, pretože zmeny hraníc zvyčajne znamenajú aj presuny obyvateľstva a následné právne 

Alena Foustková: Zvončeky na dverách, 2018. Foto: Lenka L. Lukačovičová

Daniela Krajčová: Do Viedne, 2018, tlač na priesvitnú fóliu, frejmy z animácie, textový prepis 
audionahrávky. Foto: Júlia Tibenská
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regulácie. Po zamyslení sa nad históriou je súčasný stav voľného pohybu cez hranice veľkým 

výdobytkom, ktorý však, bohužiaľ, nemusí byť stály. Tému dejinnej skúsenosti spracoval vo svojom 

diele aj Stano Masár. Na historické kartónové lístky umiestnil rozličné nápisy, napríklad varovný 

text: From Bratislava via Hoax to Totality.

     Pri vstupných dverách vlaku bolo umiestnené dielo českej autorky Aleny Foustkovej, nálepka 

v podobe vchodových zvončekov s menami vo Viedni a v Bratislave. Podľa subjektívneho kľúča 

sú červenou zaškrtnuté mená, ktoré znejú pre danú krajinu cudzokrajne. Dielo odkazuje na  

absurdný princíp vylučovania postaveného na triviálnych kritériách. Argentínsko-nemecký ženský 

umelecký kolektív Migrantas sa v dielach programovo venuje migračným témam, medzikultúr-

nemu dialógu a boju proti predsudkom. Na workshopoch s migrantmi vytvárajú jednoduché 

umelecké piktogramy na témy ich každodenných problémov. Piktogramy umiestnili ako nálepky 

a pohľadnice v priestore vlaku. Formu nálepiek mala aj výšivka skupiny Kundy Crew v podobe 

ironického nápisu „Nie som rasista, ale...“.

Ivana Šáteková: Boli tam ľudia aj ženy, 2018, pečiatky. Foto: Lenka L. Lukačovičová

Cundy Crew: Nie som rasista, ale... Foto: Lenka L. Lukačovičová
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     Na súčasnú ekonomickú migráciu Slovákov reagovala vo svojom diele Daniela Krajčová. 

Spracovala príbeh opatrovateľky, ktorá si zarába v Rakúsku starostlivosťou o starých ľudí, čo sa  

v súčasnosti týka tisícok Sloveniek. Pre prostredie vlaku upravila svoju staršiu animáciu Do Viedne 

z roku 2012 pozostávajúcu z prekreslených tvárí ženských postáv z filmu Tisícročná včela, ktorého 

námetom bolo cestovanie mužov – živiteľov rodín – za prácou na prelome 19. a 20. storočia.  

Pre vlak autorka vytvorila kresby ženských tvárí a predmetov z domácnosti a umiestnila ich 

na okná spolu s krátkymi výrokmi o pracovných podmienkach. Toto mnohovrstevné dielo by  

si možno zaslúžilo odkaz na pôvodnú animáciu vo forme QR kódu, pretože redukcia ho význa- 

movo oklieštila. Daniela Krajčová sa vo svojich prácach dlhodobo venuje rozličným problematickým 

aspektom slovenskej histórie v prepojení so súčasnosťou a spracúva ich originálnou formou  

animovaných príbehov. Na situáciu slovenských žien odkazovalo aj dielo Ivany Šátekovej, ktoré 

malo formu rozmernej pečiatky. Odtlačok pečiatky inšpirovaný linorytom v modrej farbe zobra-

zoval rustikálnu krajinu so ženskými krojovanými postavami. Postavy majú namiesto hláv tradičné 

keramické krčahy. Odkaz na zobrazenie žien bez hlavy v kombinácii s ľudovým motívom prepojil 

dejiny s ich následkami.

Oto Hudec: Luník 9, Bratislava – Wien, 2018, participatívny projekt s rómskymi deťmi.  
Foto: Júlia Tibenská

Oto Hudec: Luník 9, Bratislava – Wien, 2018, participatívny projekt s rómskymi deťmi. Foto: autor
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Otis Laubert: Neviem, či to stihnem po konečnú roztriediť, 2018
materiál: obálky, inštalácia. Nedotýkajte sa, prosím! Foto: Katarína Šidová

Nicole Six, Paul Petritsch: Stratené & nájdené, 2018. Foto: Júlia TibenskáOtis Laubert: Ohľaduplný posunovač, 2018. Foto: Katarína Šidová
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     Oto Hudec realizoval v rámci TRAM participatívny projekt s rómskymi deťmi z košického sídliska 

Luník IX, ktoré pozval na turistický výlet do Bratislavy a Viedne a pri tej príležitosti s nimi vytvoril 

krátku publikáciu s ich autorskými kresbami, kolážami a textami. Booklet bol následne rozmiest-

nený vo vlaku. Cestovanie sa tu stáva prostriedkom spoznávania a prekonáva vylúčenie a izoláciu. 

Forma bookletu odkazuje na samizdat a distribúciu informácií, ktoré chýbajú alebo sú vytláčané 

na okraj. 

     Participy českého umelca Tomáša Vaněka mali podobu „nasprejovaných“ kamier vo vnútri 

vagónu – otvorili tému dozoru a kontroly, no zároveň im nechýbala ironická rovina: niektoré pri-

pevnené diela totiž z vlaku pravidelne mizli. Diela ďalších umelcov a umelkýň reagovali na tému 

cestovania bez jeho problematických aspektov. 

     Za zmienku určite stojí aj dielo českého umelca Davida Možného Heat Wave, jednorazovo 

nainštalované v rozšírenom batožinovom priestore vlaku. Tvoria ho rozličné kufre s kolieskami,  

Tomáš Vaněk: Particip, 2018, sprej, šablóna. Foto: Lenka L. Lukačovičová 

David Možný: Vlna horúčav, 2018, inštalácia. Foto: Júlia Tibenská 
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z ktorých je však vidieť len časť, pretože sa zdanlivo vynárajú z povrchu podlahy. Pri tomto diele sa 

ponúka odkaz na klimatickú zmenu, ktorá znamená nielen zvyšovanie hladiny oceánu, ale veľmi 

pravdepodobne aj masovú migráciu. Viditeľné časti objektov prinášajú otázku, čo všetko je skryté 

pod povrchom tejto témy.  

     Štvrtá výstava v rámci TRAM bola spoluprácou s novootvorenou viedenskou inštitúciou Haus 

der Geschichte Österreich, zameranou na súčasné dejiny. Výstavou Lost & Found sa rakúska 

umelecká dvojica Nicole Six a Paul Petritsch zaoberala predmetmi zabudnutými a stratenými vo 

vlaku. Okrem podujatí vo vlaku sa uskutočnila aj výstava v pôvodnom depe Viedenskej električky 

– Eisenbahnmuseum Schwechat – na ktorej Stano Masár a Otis Laubert vytvorili umelecké inter-

vencie do technickej zbierky. 

     Projekt TRAM priniesol počas celého roka prostredníctvom populárnej témy cestovania  

do vlaku medzi Bratislavou a Viedňou mnoho nevšedných spojení a podnetov. Cestujúci mali  

k dispozícii aj materiály o slovenských a rakúskych galériách a umeleckého sprievodcu pre deti. 

Projekt TRAM bol zároveň intenzívnym experimentom v skúmaní spoločenskej role a možností 

umenia. Veľká škála zapojených slovenských a rakúskych inštitúcií potvrdila, že vzájomná  

cezhraničná spolupráca má veľký potenciál aj do budúcnosti, bude však zrejme závisieť aj od 

ďalšieho politického vývoja.

Mgr. Lenka Kukurová, PhD., je kurátorka, umelecká kritička a aktivistka. Venuje sa skúmaniu po- 

litického umenia a umeleckého aktivizmu. Organizovala niekoľko rozsiahlych skupinových výstav 

orientovaných na aktuálne spoločenské témy, napríklad: utečenecká téma (Kunsthalle Bratislava, 

Galerie NTK Praha), kritika praxe odoberania detí z rómskych rodín (Ministerstvo kultúry, Praha), 

téma národnej identity (Honorárny konzulát SR, Lipsko). Spolupracuje s neziskovými organizá- 

ciami zameranými na ľudské práva a ekológiu. Od roku 2013 pôsobí ako spolukurátorka pražskej 

Galerie Artwall, ktorá je umiestnená vo verejnom priestore a špecializuje sa na politické umenie.  

V roku 2017 spolupracovala s Národnou galériou v Prahe na programe k výstave Aj Wej-wej Zákon 

cesty. Žije v Nemecku.

kukurova@seznam.cz

Stano Masár: Stratení v prítomnosti – Miracle, 2018,
materiál: upravená informačná tabuľa. Foto: Katarína Šidová

Stano Masár: Stratení v prítomnosti – End of the World, 2018,  
materiál: upravená informačná tabuľa. Foto: Katarína Šidová


