Peter Megyeši
Jaro Varga’s Mental Cartography
Annotation
In the oeuvre of Jaro Varga, relationships appear between city/place, time, memory, and people.
His works asks questions on creating and reproducing the marks left by memory, and their viability, privilege, construction and veracity. Memory, and how it is preserved and shared, has direct
connection to creating and manifesting individual and collective identities. Analyzing memory,
the media of memory, and the institutions which the artist considers makes possible a re-contextualization and re-definition of reality, and a revealing of their mutability and conditionality.
In these works, the artist understands public space as a field for discourse, full of symptomatic
expression. Based on these, he diagnoses extreme situations and ambivalences, probes for cracks
and teases apart networks of power and ideological structure. Another of the artist’s effective
strategies is to create situations with participative and site-specific projects that reveal perspectives that often transcend the bounds set and guarded by conventions. As he himself says: “I am
trying to transform not the place, but rather the spectator”. Jaro Varga’s oeuvre is persuasive and
resonant internationally, for his ability concisely to handle such demanding and timeless topics
as memory, identity and the relationship of time and place, all in ways that not only reflect the
changing social conditions and specifics with which he works, but moreover often reveal them
and even make visible what has been overlooked.
Mgr. Peter Megyeši, PhD, graduated in Art History and Theory from the Philosophical Faculty
of Trnava University in Trnava (2011). He completed a research fellowship at the Philosophical
Faculty of Charles University in Prague (2010/2011) and at the Philosophical Faculty of Masaryk
University in Brno (2013). He completed his doctoral studies (PhD) at the Department of Art
History and Theory at Trnava University in Trnava with a dissertation dedicated to significant layers
of the medieval iconography of St. Christopher (2014). He is particularly interested in medieval art,
contemporary art and interpretation issues. Since 2014, he has been lecturing at the Department
of Theory and History of the Faculty of Arts at the Technical University in Košice.
peter.megy@gmail.com
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Peter Megyeši
Mentálna kartografia Jara Vargu
Anotácia
V tvorbe Jara Vargu sa odkrývajú vzťahy medzi mestom/miestom, časom, pamäťou a ľuďmi. Jeho
diela kladú otázky ohľadom vytvárania a reprodukovania pamäťových stôp, ich životaschopnosti, privilegovanosti, konštruovania a vierohodnosti. Pamäť, jej uchovávanie a odovzdávanie,
priamo súvisí i s vytváraním a manifestovaním individuálnych a kolektívnych identít. Analýza
pamäti, pamäťových médií a inštitúcií, ktorými sa autor zaoberá, umožňuje re-kontextualizovať
a re-definovať javy a odhaľovať ich situovanú premenlivosť a podmienenosť. Umelec v týchto
dielach chápe verejný priestor ako diskurzívne pole plné symptomatických prejavov. Na ich
základe diagnostikuje hraničné situácie, ambivalencie, hľadá trhliny a rozpletá siete mocenských
a ideologických štruktúr. Inou účinnou autorskou stratégiou je vytváranie situácií s participatívnymi a miestne špecifickými projektmi, ktoré prinášajú objavné pohľady, často presahujúce
hranice vytýčené a strážené konvenciami. Ako uvádza samotný autor: „Neusilujem o transformáciu miesta, ale diváka.“ Presvedčivosť a medzinárodný ohlas diela Jara Vargu spočíva v jeho
schopnosti koncízneho spracovania náročných a nadčasových tém ako je pamäť, identita a vzťah
času a miesta spôsobmi, ktoré sú nielen reflexiou meniacich sa sociálnych podmienok a špecifickostí prostredí, s ktorými autor pracuje, ale často ich odhalením a aj zviditeľnením prehliadaného.
Jaro Varga: Kultúrne dedičstvo nie je to isté ako národná identita, 2010, umenie vo verejnom priestore, fasáda historickej
budovy, Komárno
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Jaro Varga: Kultúrne dedičstvo nie je to isté ako národná identita, 2010, umenie vo verejnom priestore.
Reinštalácia v rámci výstavy Privátny nacionalizmus, Kunsthalle Košice, 2014

V Komárne, na nároží fasády budovy z čias Rakúsko-Uhorska, vznikla v roku 2010 stopa dvojjazyčného textu: „Kultúrne dedičstvo nie je to isté ako národná identita“ v slovenčine i maďarčine,
ktorá svojou formou evokovala niekdajšiu existenciu nápisu a jeho neskoršie odstránenie.
Autorom diskutovanej intervencie do verejného priestoru mesta je Jaro Varga (1982), absolvent
magisterského i doktorandského štúdia na bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení, ktorý
napriek svojej mladosti patrí k neprehliadnuteľným osobnostiam vizuálneho umenia a jeho
rozsiahle dielo je pravidelne prezentované doma i v zahraničí.1 Pri pokuse charakterizovať jeho
tvorbu a pomenovať jej definujúce aspekty sa môžeme pristaviť práve pri komárňanskej realizácii,
keďže v sebe integruje viaceré typické znaky.
Varga na priečelí vytvoril simulovaný palimpsest, odkazujúci na fiktívnu situáciu vytvorenia
a odstránenia nápisu, ktorý je citátom britského filozofa Anthonyho C. Graylinga. Vo verejnom
priestore mesta s národnostne zmiešaným obyvateľstvom vyvoláva takmer nezreteľná a strácajúca sa textová stopa mnohé otázky: Kto nápis vytvoril? Kedy? Pre koho? Prečo na tejto budove?
Prečo v tomto znení? Kto ho odstránil, kedy a z akých dôvodov? O úspešnosti a podnetnosti
autorskej fabulácie a životaschopnosti rozprávania historickej epizódy z alternatívnych dejín
Komárna svedčí skutočnosť, že vo chvíli, keď si Varga dokončené dielo prezeral, pristavila sa
pri ňom miestna obyvateľka s otázkou, prečo im ten ich nápis na budove odstránil.2 Evidentná
skutočnosť i vizuálna známosť a banalita miznúcich znakov písma vo vrstvách omietok a času
1 Bližšie pozri https://www.jarovarga.net/.
2 Varga situáciu popisuje v rozhovore v relácii Triaška a Čejka FM odvysielanej 21. 11. 2018 v Rádiu FM. Záznam je dostupný
na https://www.mixcloud.com/radiofm/triaska-a-cejka_fm-21112018/?fbclid=IwAR2sdppgciXykFjiMCp7_u_PFBVddnfLwvhgV3brNX3rSLKIa9Kg4x6pzvY.
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Jaro Varga: Kultúrne dedičstvo nie je to isté ako národná identita, 2010, umenie vo verejnom priestore.
Reinštalácia v rámci výstavy Privátny nacionalizmus, Kunsthalle Košice, 2014

zmiatla a zneistila individuálnu pamäť. Vargom navodená situácia pripomenie tradičnú metaforu
nestálosti ľudskej pamäti a neustáleho blednutia spomienok, ktorá je odvodená od spôsobov
uchovávania informácií prostredníctvom epigrafických a obrazových pamäťových médií ako sú
pergameny, voskové a hlinené tabuľky či fotografie. Autorov zásah do miesta spôsobil zmenu
dívania sa a spochybnenie myšlienkových procesov, ktoré pokladáme za osobné spomienky. Ako
uvádza samotný umelec: „Neusilujem o transformáciu miesta, ale diváka.“
Práve vzťahy medzi mestom/miestom, časom, pamäťou a ľuďmi majú v autorovej tvorbe dominantné postavenie. Generujú otázky ohľadom vytvárania a reprodukovania pamäťových stôp,
ich životaschopnosti, privilegovanosti, konštruovania a vierohodnosti. Pamäť, jej uchovávanie
a odovzdávanie, priamo súvisí i s vytváraním a manifestovaním individuálnych a kolektívnych
identít. Analýza pamäti, pamäťových médií a inštitúcií, ktorými sa Varga zaoberá, umožňuje
re-kontextualizovať a re-definovať javy a odhaľovať ich situovanú premenlivosť a podmienenosť.
Táto skutočnosť je vyjadrená sentenciou Mapa nie je územie, čo je názov jedného z autorových
diel (Map Is Not a Territory, 2011).3 Pozostáva zo súboru veľmi rôznorodých obrysových kresieb,
ktoré vytvorili respondenti na Hlavnej stanici v Bratislave v snahe zakresliť obrysy územia
Slovenska. V rámci expozície4 sú prezentované samotné kresby a spolu s nimi grafika, ktorá
predstavuje vrstvením všetkých individuálnych kreslených záznamov v súbore jednotlivých
dát ich priemerný výsledok, teda akúsi mapu máp. Okrem najčitateľnejšieho významu, ktorý
sa vzťahuje na limity našej individuálnej vizuálnej pamäti a schopnosť korektne reprodukovať
3 Pozri https://www.jarovarga.net/copy-of-kniha-end.
4 Dielo bolo naposledy uvedené na kolektívnej výstave Operačná a externá pamäť v umení (25. 4. – 12. 5. 2019) v Galérii
MEDIUM (VŠVU) v Bratislave. Koncepcia Marian Zervan a Ivan Gerát, kurátor Miroslav Haľák.

PROFIL PROFILU

65

Jaro Varga: Fuck Your School, Fuck You, z cyklu Mestský prieskum, 2010 – 2013, fotografia, print. Foto: archív autora

66
profil 2´19

PROFIL PROFILU

67

pomocou slepej mapy zdanlivo dôverne známe územie, prináša inštalácia i ďalšie obsahové
vrstvy. Vizuálny výsledok s rozochvenými a neurčitými hranicami štátu zodpovedá premenlivosti,
tekutosti a neuchopiteľnosti individuálnej i kolektívnej identity vo vzťahu k štátnemu útvaru,
ktorý je tu definovaný ako konštrukt a reprezentácia vzájomných prienikov individuálnych názorov. Výsledná meta-mapa tak nie je predstavená ako neutrálny záznam opisovanej reality, ale
demaskovaná ako „spoločensky konštruovaná forma vedenia“5, ovplyvnená mnohými faktormi
a sociálnymi väzbami utvárania sveta, ako sú napríklad vzdelanie, predsudky, pôvod a osobné
skúsenosti jednotlivých respondentov.
So vzťahmi medzi identitou, mapovaním a utváraním konkrétneho územia pracuje Varga aj
v diele Little Big City (2008).6 Vytvára kartografický prehľad developerských projektov na území
Bratislavy, ktoré majú anglické alebo – i keď v chybnej forme – aspoň anglicky znejúce názvy,
pričom vo výsledku vzniká mentálna mapa komplexov. Keďže sa tu odhaľuje implicitné pôsobenie
moci a spôsoby konštruovania kolektívnych identít, často utváraných pre vonkajší pohľad „iného“,
môžeme o tomto diele uvažovať v intenciách seba-kolonializmu a v rámci postkoloniálneho
diskurzu.7
Podobné je to i v prípade práce FU JA RA (2011), odkrývajúcej komplexnosť vzťahov medzi
globálnym svetom, reprezentovaným masovým turistickým priemyslom, a lokálnou tradíciou,
reprezentovanou pestovaním romantických mýtov o zbojníckom národnom hrdinovi Jánošíkovi,
ktorého predstavuje herec v kroji hrajúci v historickom centre Bratislavy na fujare a kumulujúci
v sebe stereotypy o „typickom“ Slovákovi ako zbojníkovi, pastierovi oviec a fujaristovi. Turistickí
sprievodcovia na tejto postave demonštrujú cudzincom esenciu slovenskosti, ale, paradoxne,
aby ukázali túto jedinečnosť a odlišnosť, obracajú sa ku globálnym prirovnaniam, takže Jánošík
je akýsi miestny variant Robina Hooda a fujara je čosi ako austrálsky hudobný nástroj didžeridu.8
Varga v týchto dielach chápe verejný priestor ako diskurzívne pole plné symptomatických
prejavov. Na ich základe diagnostikuje hraničné situácie, ambivalencie, hľadá trhliny a rozpletá
siete mocenských a ideologických štruktúr. Inou účinnou autorskou stratégiou je vytváranie
situácií s participatívnymi a miestne špecifickými projektmi, ktoré prinášajú objavné pohľady,
často presahujúce hranice vytýčené a strážené konvenciami. V rámci festivalu Biela noc v roku
2017 umiestnil v blízkosti Ústavného súdu v Košiciach v spolupráci s Ilonou Németh nad hlavy
divákov monumentálny vznášajúci sa nápis s citátom z diela Pétera Esterházyho „Potvorsky ťažké
je klamať, keď človek nepozná holú pravdu“.9 O rok neskôr, na identickom festivale v Bratislave,
vznikol v blízkosti Primaciálneho paláca nápis s výrokom Alice Walker „Často prichádzame o moc,
lebo si myslíme, že žiadnu nemáme“.10 V jednom zo starších diel z roku 2010 (Re: Byt Petržalka)11
sa Varga zaoberal urbanisticko-sociologickým výskumom orientovaným na premeny chápania
kvality bývania na našom najväčšom sídlisku. Jeho výsledky sú prezentované v podobe jednolistových tlačí, ktoré dokumentujú e-mailovú korešpondenciu autora s respondentmi/realitnými
agentúrami. Vargove požiadavky na bývanie v Petržalke, sformulované v inzeráte na základe ar5 Ikonologický pohľad na mapy prináša HARLEY, J. B. Mapy, vědění a moc. In FILIPOVÁ, Marta – RAMPLEY, Matthew (eds.).
Možnosti vizuálních studií. Obrazy – texty – interpretace. Brno: Barrister & Principal, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta,
Seminář dějin umění, s. 185 – 212.
6 Pozri https://www.jarovarga.net/copy-of-situation-50-5.
7 Interpretáciu diela Jara Vargu (Fuck Your School, Fuck You; 2010 – 2013) cez perspektívu postkoloniálnych štúdií naznačujú
i GERÁT, Ivan – ZERVAN, Marian (eds.). Algoritmy obrazov – obrazy algoritmov. K povahe výskumov v súčasnom umení. Bratislava: Nadácia Novum, VŠVU, Slovart, 2019, s. 18.
8 Pozri https://www.jarovarga.net/fujara.
9 Dielo Clouds, https://www.jarovarga.net/copy-of-in-someone-s-else-dream-1.
10 Dielo Clouds (2018), https://www.jarovarga.net/copy-of-public-art-kosice.
11 Pozri https://www.jarovarga.net/copy-of-vertical-labyrinth-1.
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Jaro Varga: Návrat do budúcnosti (Was is Kunst), 2013, happening, vojenské letisko v Miloviciach, Česká republika. Foto: Michal
Kaboš, archív umelca

chitektonických a urbanistických kritérií súťaže zo šesťdesiatych rokov minulého storočia, sa u realitných agentúr stretávajú so širokou škálou ohlasov a výsledná komunikácia ponúka neobyčajne
zábavné čítanie. Korešpondencia však pritom má i vážnejšiu rovinu, ktorá sa dotýka nostalgie, ale
i frustrácie z nenaplnených plánov moderny: konkrétne hovorí o priepastnom rozdiele medzi
niekdajšími deklarovanými plánmi a dnešnými kompromismi ponúkanými realitou realitného
trhu.
Vzťah súčasnosti k moderne, imaginatívny a archeologický prístup k jej ruinám a skúmanie
potenciálu budúcnosti minulého sa stali východiskom Vargových úvah o českom meste Milovice,
ktoré má dlhú kasárenskú tradíciu. Ako sa k minulosti mesta stavajú súčasní žiaci miestnej základnej školy zisťoval Varga v rámci projektu Return to the Future I (2013).12
Autorovým dlhoročným projektom je rôznorodá práca s knižnicou, jedným z ťažiskových
motívov a symbolov postmoderny. Analyzuje ju v zmysle výnimočného a špecifického priestoru,
zaoberá sa ňou ako modelovou inštitúciou západného sveta, chápe ju ako privilegované miesto
uchovávania a vytvárania vedomostí, ale i ako miesto manifestácie moci, slúži mu ako model
univerza. Pomocou konceptu knižnice realizuje aj mentálne mapovania konkrétnych území
a spoločností, provokuje nové situácie a vťahuje divákov do interaktívneho procesu vzniku diela.
Varga vytvoril model knižnice s prázdnymi chrbtami kníh v rôznych miestne špecifických prostrediach: v roku 2008 „vybielil“ knižnicu bratislavskej VŠVU,13 v roku 2015 intervenoval do priestoru
historickej knižnice v Betliari (Lost Library)14 a od roku 2018 vznikajú monumentálne realizácie
12 Pozri https://www.jarovarga.net/copy-of-situation-50-1; k autorskému výkladu projektu bližšie pozri VARGA, Jaroslav.
Algoritmus budúcnosti minulosti. In GERÁT – ZERVAN (eds.), ref. 7, s. 138 – 145.
13 Pozri https://www.jarovarga.net/white-library.
14 Pozri https://www.jarovarga.net/lost-library.
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Jaro Varga: Bez názvu, 2008, miestne špecifická inštalácia, knižnica Vysokej školy výtvarných umení, Bratislava. Foto: Piotr Blajerski

spojené s päťdesiatym výročím módnej značky Sonia Rykiel v New Yorku, Paríži, Londýne, Tokiu
a Bruseli.15 Obsah interaktívnych knižníc, ktorých základ tvoria tapety simulujúce ich podobu,
vytvárajú diváci/participanti vpisovaním knižných titulov.16 Postmoderná fascinácia knižnicami,
vytváraním zoznamov a príbehmi o koncoch všetkých druhov sa premietla do diela Untitled/
Artist book (2010 – 2014), ktoré prináša rozsiahlu rešerš kníh obsahujúcich vo svojom názve slovo
koniec.17
I v jednom z najnovších diel s názvom Našiel som, ale neviem to nájsť (I Found it Somewhere, but
I Cannot Find It, 2018)18 pracuje na interaktívnej a kolaboratívnej báze, dôležitú úlohu zohráva
pamäť a genius loci konkrétneho priestoru. V šamorínskej synagóge diváci vyskladali podlahu
z 2 700 kachličiek tak, aby presne zrkadlila ornamenty na strope. Slovami kurátorky Lucie Tkáčovej:
„Kúsky obrazca zo stropu sa počas skladania roztrúsia do rôznych hláv, každý úlomok sa načíta do
inej mysle, vtlačí do inej pamäti. Ľudia sa rozídu na sever, juh, východ, západ, ale črepy obrazu cestujú
15 Pozri https://www.jarovarga.net/interactive-library.
16 O genéze projektu bližšie pozri MOČKOVÁ, Jana. Do knižníc Jara Vargu píšu ľudia názvy kníh po francúzsky aj po japonsky,
jeho dielo obletelo svet. In Denník N, 21. 2. 2018. Dostupné na https://dennikn.sk/1036851/do-kniznic-jara-vargu-pisu-ludia
-nazvy-knih-po-francuzsky-aj-po-japonsky-jeho-dielo-obletelo-svet/.
17 Pozri https://www.jarovarga.net/kniha-end.
18 Pozri https://www.jarovarga.net/copy-of-in-someone-s-else-dream-5; GERÁT – ZERVAN (eds.), ref. 7, s. 17.
Art Paris, prezentácia diela Jara Vargu galériou SODA Gallery v Grand Palais v Paríži, 30. 5. – 2. 4. 2017,
detail. Foto: archív SODA Gallery
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Jaro Varga: Stratená knižnica, 2015 (16. 5. – 30. 9.), miestne špecifická inštalácia, Slovenské národné múzeum, Kaštieľ Betliar.
Foto: Vlado Eliáš
Obr. vľavo: Jaro Varga: Knižnica, 2012 (16. 2. – 27. 5.), miestne špecifická inštalácia, Slovenská národná galéria, Bratislava. Foto:
Michal Huštaty

v nich. Strop synagógy rastie, uložený v mysliach ľudí sa šíri po svete, obrazec sa preskupuje v priestore
a čase, až kým ho postupne neprekryjú iné spomienky, nevybledne a nezmizne.“19
Presvedčivosť a medzinárodný ohlas diela Jara Vargu spočíva v jeho schopnosti koncízneho
spracovania náročných a nadčasových tém ako je pamäť, identita a vzťah času a miesta spôsobmi,
ktoré sú nielen reflexiou meniacich sa sociálnych podmienok a špecifickostí prostredí, s ktorými
autor pracuje, ale často aj ich odhalením a zviditeľnením prehliadaného.
Mgr. Peter Megyeši, PhD. (1985), vyštudoval dejiny a teóriu umenia na Filozofickej fakulte Trnavskej
univerzity v Trnave (2011). Absolvoval študijné pobyty na FF UK v Prahe (2010/2011) a na FF MU
v Brne (2013). Doktorandské štúdium ukončil na Katedre dejín a teórie umenia TU v Trnave dizertačnou prácou venovanou významovým vrstvám stredovekej ikonografie sv. Krištofa (2014). Pracuje ako
odborný asistent na Katedre teórie a dejín umenia Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach
a vedecký pracovník v Ústave dejín umenia SAV v Bratislave.
peter.megy@gmail.com
19 Pozri https://www.jarovarga.net/copy-of-in-someone-s-else-dream-5.
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