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Annotation
It seems that the Oskár Čepan Award, even after its twenty years of existence, continues  
to wrestle with troubles. Through a survey, we looked back at last year’s Čepan Award, in which 
we accented such questions as: Is a woman painter’s victory an indication of changed priorities? 
Has the attitude to otherness changed? What is the relationship of finalists living outside Slovakia 
to the domestic scene? Those who accepted our survey invitation include Sylvia L. Čúzyová, Peter 
Tajkov, Miroslava Urbanová and Ivana Moncoľová, the latter of whom expressed herself only  
to the question of linking the Award to Kunsthalle Bratislava. We also asked for statements from 
Lucia Gavulová, the Oskár Čepan Award director, and Jen Kratochvíl, director of KHB (Kunsthalle 
Bratislava), the curators of the final exhibition All In. At least, a Possibility. A few subheadings will 
serve as testimony to the survey’s contents: “Today’s Oskár Čepan Award is a perfect reflection 
of trends, for good and ill” (Silvia L. Čúzyová); “The annual Čepan Award is a bold message  
to the domestic scene” (Peter Tajkov); “KHB and COČ have things to offer each other” (Miroslava 
Urbanová); “Changes are in the offing for this Oskár Čepan Award” (Lucia Gavulová). 

Zdá sa, že Cena Oskára Čepana (COČ) sa napriek svojej vyše dvadsaťročnej existencii stále borí 
s problémami. V začiatkoch, ešte pred tým, než prijala meno významného literárneho vedca 
a znalca výtvarnej moderny, zápasila s nedôverou domácej výtvarnej scény. Tú sa podarilo 
prelomiť, keď sa do súťaže v roku 1998 dostala silná finálová štvorica – Dorota Sadovská, 
Emöke Vargová, Marek Kvetán a Ilona Németh, ktorá sa stala laureátkou. Okrem absurdnej 
požiadavky alternovať osobnosť Oskára Čepana iným menom, ktoré by COČ v čase krízy 
zaštítilo a zvýšilo jej dôveryhodnosť, sa v príbehu rokov objavovala nielen kritika zvonka, ale aj 
zvnútra, zo strany samotných finalistov, umelcov a umelkýň. Taký bol rok 2017, keď sa finalisti 
– APART collective, Katarína Hrušková, Nik Timková a Zuzana Žabková – rozhodli odmietnuť 
formu súťaženia, pripravili výstavu bez priznania jednotlivých individuálnych príspevkov  
a na medzinárodnej porote si vynútili kolektívne ocenenie. Podobná situácia sa zopakovala  
aj tento rok, keď na platforme artalk.cz1 vyšlo ex post, po skončení súťaže Vyjadrenie finalistov*iek 
Ceny Oskára Čepana 2021 – Luki Essendera, Ondřeja Houšťavu, Tamary Kametani a Viktorie  
Langer –, v ktorom opísali svoje negatívne skúsenosti so správaním sa piatej finalistky a laureátky 
Èv van Hettmer, obviňujúc ju z „neopodstatnenej agresie, ponižovania a šikany...“ Tieto vážne 
obvinenia však Hettmer razantne odmietla v stanovisku, ktoré zverejnila na rovnakej platforme.2  
Keď sme pripravovali anketu, táto mediálna výmena názorov zverejnená nebola, a akokoľvek 
sme k COČ kritickí, mrzí nás, že tieto konflikty sa neriešili vo vnútri inštitúcie, ale za jej bránami,  
čo nevysiela dobrý signál smerom k odbornej i laickej, domácej i zahraničnej verejnosti.
    Naše pozvanie do ankety prijali Sylvia L. Čúzyová, Petr Tajkov, Miroslava Urbanová a Ivana 
Moncoľová, ktorá sa však vyjadrila iba k otázke prepojenia COČ s Kunsthalle  Bratislava. O vyjadrenie 
sme požiadali aj Luciu Gavulovú, riaditeľku COČ, a Jena Kratochvíla, riaditeľa KHB, ktorí boli  
aj kurátormi finálovej výstavy All In. At Least, a Possibility.

1    Dostupne na: https://artalk.cz/2022/02/21/re-vyjadrenie-finalistoviek-ceny-oskara-cepana-2021-k-sutazi/.
2   https://artalk.cz/2022/02/25/re-vyjadrenie-finalistoviek-ceny-oskara-cepana-2021-k-sutazi-2/.
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„Dnešná Cena Oskára Čepana dokonale zrkadlí trendy, 
v dobrom i zlom“ / “Today’s Oskár Čepan Award is a perfect reflection  
of trends, for good and ill”

SILVIA L. ČÚZYOVÁ 

Jana Geržová: Cena Oskára Čepana si dlho hľadala identitu, menila organizátorov, spolupracujúce 
inštitúcie i lokality. Ty si o nej spolu s Norom Lackom písala pre časopis Profil opakovane. Už názvy 
vašich príspevkov – Čepan sa stratil, zostal len slovenský Oskar (2011) a Kráľ je nahý. Opäť (2012) – 
naznačujú ich polemický tón, ktorý bol zameraný okrem iného i na  kritiku „PR kampane a budovania 
identity ceny sebarežírovaním významnosti“. Ako vidíš s odstupom času aktuálny status COČ?

Silvia L. Čúzyová: Bolo to už pred desiatimi rokmi a naše texty, hoci rozprúdili nejakú debatu najmä 
medzi literátmi, žiadnu veľkú odozvu, myslím, nemali.  Vtedy sme s Norom cítili potrebu vstúpiť  
do pomyselnej diskusie na túto tému, pretože COČ sa nám javila jednak ako inštitúcia, ktorú by sme 
si mali a chceli vážiť, ale na druhej strane ako lifestylový nedôstojný cirkus, ktorý sa na niečo iné hral  
a niečím iným bol, čo sme potrebovali analyzovať a verbalizovať. Tiež si ceníme precízne myslenie 
Oskára Čepana o umení a mali sme pocit, že cena nesúca jeho meno devalvuje kvalitu, ktorú 
svojou prácou prezentoval. Dnes, keď sa snažím skúmať podoby našej kritiky umenia, sa ukazuje, 
že Cena Oskára Čepana je jedna z mála tém, ktorá pravidelne otvára akú-takú, aj keď len internú, 
polemickú platformu. Samotnú COČ ale sledujem už len periférne. Tuším, že nie je jednoduché ju 
zorganizovať, vymanévrovať a vyžaduje to určité zanietenie. Môj názor – skôr dojem –  ale je, že 
dnešná COČ predovšetkým dokonale zrkadlí trendy, v dobrom i zlom. Občas sa v tej trendovosti, 
našťastie, zachytí aj kvalita, pretože svet umenia je nepredvídateľný a vždy vie prekvapiť. 

Luki Essender: Spása v ničom inom ako v autoerotizme / Salvation in nothing but autoeroticism, 2021, variabilné rozmery; zvárané 
kovové komponenty, drevo, textil, odlievaný jesmonite, syntetická hlina, slama, nájdené objekty / variable measures; welded metal 
components, wood, textile, cast jesmonite, synthetic clay, straw, found objects. Foto: Leontína Berková 
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Mgr. Silvia L. Čúzyová, PhD., je historička umenia a nezávislá kurátorka. Magisterské štúdium 
v odbore dejiny umenia a kultúry absolvovala na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity  
(2001 – 2006), doktorát získala na Katedre teórie a dejín umenia (prof. M. Zervan) Vysokej 
školy výtvarných umení v Bratislave (2013). V rokoch 2009 –  2017 bola riaditeľkou Galérie 
Medium v Bratislave, následne vedeckou pracovníčkou Centra výskumu VŠVU (2016 – 2019). 
Aktuálne prednáša dejiny umenia, analýzu, interpretáciu a kritické písanie na Katedre pedagogiky 
výtvarného umenia Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity. Špecializuje sa na historiografiu 
umenovedy a kritiky umenia, moderné a súčasné umenie. 

Luki Essender: Spása v ničom inom ako v autoerotizme / Salvation in nothing but autoeroticism, 2021, variabilné rozmery; zvárané 
kovové komponenty, drevo, textil, odlievaný jesmonite, syntetická hlina, slama, nájdené objekty / variable measures; welded metal 
components, wood, textile, cast jesmonite, synthetic clay, straw, found objects. Foto: Leontína Berková 
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Èv van Hettmer: Všetci požehnaní / All Blessed*, 2021, inštalácia, celok a detaily, variabilné rozmery; akrylová maľba, 
projekcia, kartón, glazovaná keramika, oceľové a hliníkové objekty, objekty z modelovacej hmoty / variable measures; 
acrylic painting, projection, cardboard, glazed ceramics, steel and aluminum objects, objects from modeling materials. 
*Názov diel je inšpirovaný albumom kapely Faithless All Blessed (2020) a názvami jeho jednotlivých skladieb. Foto: 
Leontína Berková 

„Každoročné udelenie COČ je výrazným odkazom smerom k domácej 
scéne“/ “The annual Čepan Award is a bold message to the domestic 
scene”

PETER TAJKOV

Jana Geržová: Cena Oskára Čepana si dlho hľadala identitu, menila organizátorov, spolupracujúce 
inštitúcie i lokality. Ako jeden z porotcov ste boli v roku 2015 pri tom, keď bola prvýkrát udelená  
až dvom autorom, Radkovi Brousilovi a Jánovi Zelinkovi. Ako ex post hodnotíte túto zmenu? Neotvorila 
cestu k 22. ročníku (2017), keď sa štyria finalisti – Katarína Hrušková, APART collective, Nik Timková 
a Zuzana Žabková – rozhodli na protest proti forme súťaženia koncipovať výstavu ako spoločnú 
inštaláciu bez priznania individuálneho autorstva a porota udelila štatút laureáta všetkým? Ako vidíte 
aktuálnu pozíciu COČ a jej previazanie s Kunsthalle Bratislava?
Peter Tajkov: Ročník 2015 bol poznamenaný mnohými sviežimi zmenami, ktoré do COČ priniesol 
organizačný tím pod vedením Tomáša Džadoňa a Barbory Šedivej. Pamätám si, že debata 
poroty v Košiciach bola dlhá a nakoniec jasne vykryštalizovala dvoch úplne rovnocenných, i keď 
veľmi kontrastných favoritov. Výsledok v podobe dvoch laureátov však v podstate vychádzal  
z jednoduchého faktu našej neschopnosti dosiahnuť konsenzus. Argumenty „tábora“ Zelinku 
a na druhej strane Brousila však boli natoľko relevantné, že naozaj neostávalo nič iné len 
vyhlásiť za laureátov oboch. Či to do budúcna neimplikovalo istú „nemožnosť“ vyhlasovania 
absolútneho víťaza COČ (skrytého za menej súťaživý pojem laureát)? Do istej miery určite. 
Pamätám si však na svoj komentár k vyhláseniu finalistov z roku 2017 na artalk.cz, ktorý bol plný 
nepochopenia tohto gesta. Odvtedy však prešlo zopár rokov, absolvoval som niekoľko diskusií 
s nastupujúcou generáciou výtvarníkov a môj postoj sa stal oveľa menej jednoznačný. Po dlhých 
rokoch pedagogickej praxe totiž prichádzam k záveru, že mladí majú vždy pravdu. Ich prežívanie 
súčasnosti je totiž oveľa intenzívnejšie ako naše. Niekedy však môže dochádzať k istým treniciam 
starým ako parížske salóny. Osobne sa totiž nedomnievam, že na porovnávaní kvality umelcov je 
niečo toxické. Vždy je to o konkrétnych ľuďoch, ktorí niekedy dokážu vytvoriť toxické prostredie, 
ako to naznačuje nedávne vyjadrenie troch finalistov COČ. Čo sa týka aktuálnej pozície ceny, 
napriek jej okázalému ignorovaniu zo strany niektorých umelcov a kritikov sa domnievam, že 
stále ide o najsledovanejšiu udalosť na scéne nášho súčasného výtvarného umenia. Veľmi by jej 
pomohla väčšia mediálna podpora, ktorá by ju možno raz postavila na úroveň napríklad ceny  
CE ZA AR.

Mgr. Peter Tajkov, PhD., študoval  archeológiu a dejiny umenia na FF UK v Bratislave, kde  
v odbore dejín umenia obhájil aj dizertačnú prácu na tému stredovekej architektúry. Pracoval 
ako kurátor výstav súčasného umenia v Múzeu Vojtecha Löfflera v Košiciach. V súčasnosti je 
vedúcim  Katedry teórie a dejín umenia Fakulty umení Technickej univerzity v  Košiciach. Publikuje 
v oblastiach stredovekého a súčasného umenia. V ostatnom čase pripravil tematickú výstavu 
Žiadosť o dokonalú bytosť (2021), monografické výstavy Radovana Čerevku (2021), Boriska Sirku 
(2020) a kurátorský projekt Po moderne/Metropola východu 1945 – 1989 (2017), sprevádzaný 
rovnomennou publikáciou (2018). 
tajkov@yahoo.co.uk
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„KHB a COČ si majú navzájom čo ponúknuť“  
/ “KHB and COČ have things to offer each other” 

MIROSLAVA URBANOVÁ

Jana Geržová: Cena Oskára Čepana si dlho hľadala identitu, menila organizátorov, spolupracujúce 
inštitúcie i lokality. Vy ste v spolupráci s Nadáciou prispeli do formátu sprievodných rozhovorov 
s finalistami a finalistkami (Dávid Koronczi, 2019; Ľudmila Hrachovinová, 2020) uverejnených  
na internetových stránkach https://artalk.cz  Ako vidíte aktuálnu pozíciu COČ a jej previazanie 
s Kunsthalle Bratislava?
Miroslava Urbanová: Regionálne putovanie ceny bolo zaujímavé, no chápem vôľu k dlhodobejšej 
spolupráci s inštitúciou. KHB a COČ si majú navzájom čo ponúknuť. Zároveň im tento ročník 
priniesol obom výzvy, ktoré sa podľa mňa týkajú hlavne potreby výrazného zlepšenia komunikácie 
smerom dovnútra i von, najmä keď ide o citlivé etické témy ohľadom priebehu spolupráce  
s jednotlivcami i kolektívmi. 

Miroslava Urbanová, MA, je historička umenia a kurátorka. V súčasnosti pracuje ako vedúca 
Galérie Medium v Bratislave. Počas štúdia dejín umenia na Universität Wien pracovala ako 
kurátorka v súkromnej galérii Loft8. Na Slovensku sa okrem kurátorstva venuje predovšetkým 
výtvarnej kritike.

Je víťazstvo maliarky náznakom zmeny priorít?

Jana Geržová: Víťazkou COČ 2021 sa stala maliarka Èv van Hettmer, jednou z finalistiek bola ďalšia 
maliarka Viktoria Langer. V doterajšej histórii maliarky a maliari veľmi neuspeli. V roku 2000 to bola 
Vanesa Hardi, ktorá sa zo scény úplne vytratila, a v roku 2005 Ján Vasilko. Dorota Sadovská bola štyrikrát 
vo finále, ale cenu nezískala, a Lucia Tallová sa nedostala ani medzi finalistov. Dá sa z toho výsledku 
dedukovať nejaký obrat v nastavení priorít, alebo je za tým len zhoda okolností, zloženie poroty, 
alebo fakt, že Hettmer použila maľbu ako prostriedok na artikulovanie svojho feministického postoja? 
Silvia L. Čúzyová: Eva Hettmerová v roku 2021 získala tretie miesto v súťaži Maľba a vyhrala 
aj COČ, čo sa v minulosti javilo pre maliara ako nemožné. Dá sa špekulovať, prečo to tak bolo, 
lebo sa  zdalo, že COČ je viac naklonená konceptuálne orientovaným umelcom a umelkyniam.  
V tomto prípade to však považujem za veľký úspech nie maľby, ale stratégie umelkyne, ktorou  
je „marketingový gýč“ – veľmi šikovné plagiovanie a parazitovanie na mnohých témach  
a javoch, ktoré aktuálne spoločensky rezonujú (napr. aktivizmus, rodové otázky, „MeToo“ atď.), plus  
to, čo funguje odpradávna, teda viac či menej explicitná prítomnosť sexu, príchuť škandálu a pod. 
Tento mix je podávaný manipulatívnym influencerským jazykom a instagramovou vizualitou,  
čo sa autorke podarilo povýšiť na umenie. Nie som odborníčka na feminizmus, ale podkladanie 
sa vkusu diváka/followera, túžba po popularite za každú cenu, afektované a „žensky mazané“ 

Èv van Hettmer: Všetci požehnaní / All Blessed*, 2021, inštalácia, celok a detaily, variabilné rozmery; akrylová 
maľba, projekcia, kartón, glazovaná keramika, oceľové a hliníkové objekty, objekty z modelovacej hmoty 
/ variable measures; acrylic painting, projection, cardboard, glazed ceramics, steel and aluminum objects, 
objects from modeling materials. *Názov diel je inšpirovaný albumom kapely Faithless All Blessed (2020)  
a názvami jeho jednotlivých skladieb. Foto: Leontína Berková 
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Èv van Hettmer: Všetci požehnaní / All Blessed*, 2021, inštalácia, celok a detaily, variabilné rozmery; akrylová maľba, projekcia, 
kartón, glazovaná keramika, oceľové a hliníkové objekty, objekty z modelovacej hmoty. Foto: Leontína Berková 
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Ondřej Houšťava: Kompozícia I / Composition I, 2021, videoinštalácia so zvukom, 37 min. Foto: Leontína Berková
Spolupráca: Lenka Adamcová, Tonica Hunter, Tomáš Košarišťan, Denis Kozerawski, Silvia Sviteková, Gabriela Procházka. 
Produkcia: kamera Denis Kozerawski, performancie Tonica Hunter, choreografia Silvia Sviteková, zvukový dizajn Lenka 
Adamcová, kostýmový dizajn Tomaš Košarišťan, svetelný dizajn Gabriela Procházka, produkcia Nela Pučeková, Dušan 
Prekop, Matuš Pisarčík.

kalkulovanie, to podľa môjho názoru nemá nič spoločné ani s feminizmom, ani s nejakou 
nadčasovou, resp. nadindividuálnou výpoveďou o ženskej identite či sexualite. V konečnom 
pohľade si však myslím, že ide o adekvátnu voľbu víťazky, ktorá dokonale reprezentuje túto dobu, 
keď nie je ľahké, ak ešte vôbec možné alebo potrebné, odlišovať hodnoty a pseudohodnoty.

Peter Tajkov: Domnievam sa, že pri výbere ide napriek snahe o profesionálnu objektivitu z veľkej 
časti o vec konkrétneho zloženia poroty a jej preferencií. Samozrejme, doterajšia „úspešnosť“ 
maliarok a maliarov v rámci COČ nevyzerá na náhodu. Môžem však hovoriť len za seba, keď cítim 
určitú stratu viery v schopnosti maľby prinášať významové posolstvá, ktoré od súčasného umenia 
očakávam. Napríklad taký Ján Vasilko získal cenu v roku 2005 vďaka vtedy sviežemu konceptu 
kombinácie humoru a subverzívneho pohrávania sa s modernou. Medzi záverečnou štvoricou sa 
maliari objavujú pomerne pravidelne. V spomínaných Košiciach to bol Viktor Fuček, pred troma 
rokmi už druhýkrát v kariére Boris Sirka či minulý rok Ľudmila Hrachovinová. Mám však pocit, že vo 
finále napokon vždy zvíťazí koncept nad samotným médiom a jednoducho maľba v tejto oblasti 
ťahá väčšinou za kratší koniec. Aktuálna laureátka podľa mňa uspela aj preto, že jej maľby sú viac 
transparentmi aktuálnych posolstiev než tradičnými obrazmi a maľba je pre ňu len komunikačným 
prostriedkom. Verejnosť to však k tradičnej maľbe stále tiahne, má aj jednoznačne najväčší 
komerčný úspech, s ktorým súvisí aj každoročná, pre ňu vyhradená súťaž.
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Miroslava Urbanová: Mňa osobne zastúpenie maľby v tejto konkrétnej, médiom nevyhranenej 
súťaži netrápi. Ak sa v nej objavili tieto maliarske polohy a osobnosti, bolo to určite preto, 
že ich vybraná porota vnímala ako pozoruhodné umelecké programy, prístupy a výstupy  
(aj v rámci spomínaného média, to áno). Iba taký postoj kvitujem. Okrem iného tých nominovaných 
maliarskych pozícií bolo za históriu ceny viac (Hrachovinová, Sirka, Demeter, Dovičáková atď.). 

Zmenil sa postoj k inakosti?

Jana Geržová: Vo finálovej päťke bol zastúpený/zastúpená aj Luki Essender. Porotkyňa Kathrin 
Bentele (KW Institute for Contemporary Art Berlin) zdôraznila, že „prostredníctvom performatívne 
tlmočených kódov sprítomňuje na verejnosti problematiku queer. Zakaždým pritom vypovedá aj  
o ostrej diskriminácii, s ktorou sa otvorená queer identita stretáva, a o strachu a úzkostiach, ktoré 
násilná reakcia vyvoláva.“ Jej slová by sme ex post mohli vztiahnuť aj na minulé ročníky COČ, keď sa 
do finále dostal napríklad Maroš Rovňák (2002) a rekcia časti verejnosti bola xenofóbna. Myslíš si, že sa 
situácia mení smerom k väčšej otvoreností a citlivosti voči inakosti?

Silvia L. Čúzyová: Pre mňa tam boli dve silné a zaujímavé výpovede, ktoré mi, myslím, poodhalili 
nielen osobné, ale aj generačné postoje, vnímanie a fungovanie mladých umelcov v dnešnom 

Tamara Kametani: Koniec v troch častiach, časť prvá / The End in Three Parts, Part One, 2021, 2-kanálove video  
so zvukom, 8 min / two-channels video with sound, 8 min. Hudba / Music: Jonatán Pastirčák. Foto: Leontína Berková 
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svete (V. Langer a O. Houšťava). Ešte by som zdanlivo mimo otázky chcela povedať, že osobne 
mi neprekáža ani princíp súťaženia v umení, pretože tu samozrejme nejde o lepšie alebo horšie 
umenie či súťaž v rýchlosti a efektívnosti tvorenia, ale o princíp určitého objavu roka s následnou 
hmotnou a symbolickou dotáciou. Bodaj by sme aj my v kunsthistórii a kurátorstve mali nejaký 
takýto katalyzátor talentov! K druhej časti otázky – zhodou okolností som mala možnosť sledovať 
tvorbu našej aktuálne v zahraničí, myslím, najviac oceňovanej žijúcej umelkyne, Anny Daučíkovej, 
ktorej dlhoročná a intenzívna tvorba na tému queeru a inakosti je nielen obdivuhodná a odvážna, 
ale môže byť pre vnímavého diváka skutočne transformačná, v zmysle preverovania vlastného 
prednastavenia, hraníc a predsudkov. Bola by som veľmi rada, keby som mohla povedať/myslieť si, 
že xenofóbia sa u nás jednoznačne vytráca, no myslím, že to zatiaľ funguje len ako téma v umení,  
a všeobecne platí, že kto je v tomto zmysle viditeľný, je ohrozený. Vieme, že na celospoločenskej úrovni 
sa u nás v mene populizmu a politických benefitov rieši nepochopiteľne zbytočné obmedzovanie 
základných ľudských aj ženských práv. Keď potrebujeme vypnúť (nenazývam to príliš optimisticky 
voľným časom), pozeráme mainstreamové detektívne seriály rôznych proveniencií, v ktorých som  
si fascinovane všimla, že tu je už úplne bežné vidieť homosexuálne páry a homosexuálne manželské 
páry s deťmi. Západná popkultúra aspoň tento obraz z LGBTI problematiky jednoducho zaradila do 
repertoára ako niečo normálne a každodenné. Ani tam ešte nie sme.

Viktorie Langer: Slobodný duch / Free Spirit, 2021, inštalácia, 800 x 800 x 240 cm, textil, matrace, akrylové farby a spreje, 
tromlované polodrahokamy, kamene, perie, drôty, nájdené plastové a kovové predmety, drevo / textile, mattress, acrylic 
colours and sprays, tumbled semiprecious stones, stones, feathers, wires, found plastic and metal objects, wood. Foto: 
Leontína Berková 
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finalistami by nemalo byť kritériom. Námietky časti verejnosti k akejsi prílišnej globalizácii spolu 
s ďalšími výhradami, povedzme aj smerom k trendu nesúťaženia, by však mohli vygenerovať nové 
periodické prehliadky a ocenenia, ktoré by tak oživovali potrebný diskurz na domácej scéne. 

Miroslava Urbanová: To, či budú vstupovať do domáceho diskurzu aj naďalej, nie je určite 
iba voľba samotných súťažiacich. Výtvarná scéna má charakter siete a to, o čo sa určite 
pokúša aj Cena Oskára Čepana, je asistovať kvalitným autorom a autorkám pri ich zviditeľnení  
a networkingu na Slovensku aj v zahraničí. Nech si každý/-á žije a pôsobí kde chce, a keď ešte stále 
cíti väzby k Slovensku a má chuť, nech sa prihlási aj do COČ.

Post scriptum

Ivanu Moncoľovú sme oslovili do ankety o Cene Oskára Čepana 2021 s rovnakými otázkami ako 
ostatných respondentov. Rozhodla sa však odpovedať iba na jednu z nich.

Jana Geržová: Cena Oskára Čepana si dlho hľadala identitu, menila organizátorov, spolupracujúce 
inštitúcie i lokality. Vy ste o nej opakovane písali pre časopis Profil, robili ste rozhovory  
s vystavujúcimi i s porotcami. Ako vidíte jej aktuálnu pozíciu a previazanie s Kunsthalle Bratislava?
Ivana  Moncoľová: Ako v čase a pokračujúcom nastavení bežných obyvateľov Slovenska na 
konzum a z toho odvodené hodnoty. A zároveň na najnižšie pudy zamierené marketingové 
kampane a PR. Dovoľujem si umenovednú „intelektuálnu“ vrstvu upozorniť, že už štvrtým 
rokom je spoluorganizátorom COČ aj spoločnosť Collective, s. r. o. (je to obchodná spoločnosť, 
nie neziskovka, ale je to jedno), ktorej členovia sú zároveň vo vedení developerskej spoločnosti 
s komerčnými záujmami nielen na území Bratislavy. V zásade mi to bolo fuk, kým bola 
Cena Oskára Čepana prezentovaná v neštátnych inštitúciách (Nová synagóga Žilina, bývalé 

Peter Tajkov: Na jednej strane sme nielen v otázkach práv queer komunity konfrontovaní 
s hlučnou agresívnou menšinou, ktorá svoju nenávisť ventiluje najmä na internete. Na strane 
druhej verím, že väčšina je čoraz schopnejšia vyrovnávať sa s inakosťou. Napríklad pre generáciu 
mojich detí v tínedžerskom veku je jej akceptovanie už niečím úplne prirodzeným. Samozrejme 
si pamätám reakcie na diela Maroša Rovňáka zo začiatku nultých rokov. Pracoval som v tom 
čase v Múzeu Vojtecha Löfflera, ktoré vtedy patrilo k progresívnejším galériám, a napriek tomu 
tam Rovňákova výstava „neprešla“... Dnes je však zreteľnejšie, že rodová identifikácia je zložitý 
fenomén a má mnoho podôb a odtieňov. Je len prirodzené, že to čoraz výraznejšie začína 
reflektovať citlivé prostredie súčasného umenia. Nechajme bokom staršiu a strednú generáciu, 
od ktorej sa už nedá vo všeobecnosti očakávať nejaký rozhodný názorový obrat. Mladú generáciu 
však ovplyvňujú najmä popkultúrne vzorce, v ktorých inakosť figuruje ako jedna z premenných. 
Čo nás opäť vracia k súčasnému výtvarnému umeniu ako k jednému zo zdrojov popkultúry.

Miroslava Urbanová: Ja Slovensko vnímam vo všeobecnosti stále ako nepriateľské prostredie 
voči akejkoľvek inakosti, bohužiaľ. Nejdem analyzovať prečo, iba poviem, že je podľa mňa 
esenciálne, aby svoj oprávnený životný priestor, platformy a hlas dostali tí, ktorí sú marginalizovaní 
a prekričaní hlasnou väčšinou, ktorá ešte stále opakuje stereotypné, zraňujúce a urážlivé výroky 
ako pokazenú platňu.

Aký je vzťah finalistiek a finalistov k domácej scéne?

Jana Geržová: Zaujalo ma, že ani jedna z  finalistiek a finalistov nežije na Slovensku, čiže by sme mohli 
povedať, že sa cena globalizuje, čo je asi prirodzený trend. Nakoniec umelci so slovenskými koreňmi 
– Robert Gabris a časť ne-kolektívu björnsonova – uspeli na Cene Jindřicha Chalupeckého 2021.  
Na druhej strane by sme sa mohli pýtať, či aj po skončení finálovej výstavy bude tvorba vystavujúcich 
nejakým spôsobom vstupovať do domáceho diskurzu a dynamizovať domácu scénu.

Silvia L. Čúzyová: Ja v tom vidím nie globalizáciu, ale trend preferencie zahraničného pred 
domácim. Nie som samozrejme za uprednostňovanie slovenského za každú cenu, ale tento 
aktuálny trend je vyslovene opačný. Opäť by sa dalo uviesť viacero príkladov. Ani v medzinárodnej 
porote COČ nebol posledných päť rokov žiaden slovenský kunsthistorik/kunsthistorička. Nakoniec 
aj víťazka, v zásade slovenská umelkyňa pôsobiaca na slovenskej scéne, do súťaže vstupovala  
so zahranične znejúcim pseudonymom „van“... 

Peter Tajkov: Toto je pomerne ťažká otázka a netrúfam si na ňu jednoznačne odpovedať. Aj keď 
si to mnohí nepripúšťajú, každoročné udelenie COČ je pomerne výrazným odkazom smerom 
k domácej scéne. Osobne oceňujem, že je to odkaz, ktorý nám sprostredkúva pohľad „zvonka“. 
V posledných rokoch je väčšina porotcov zo zahraničia a tým je vcelku jedno, kde umelec 
vystavuje, žije či tvorí. Podľa mojej skúsenosti ich zaujíma predovšetkým konkrétny výtvarný 
súbor diel prihlásený do súťaže. „Vyhrať“ môže povedzme kozmopolitná umelkyňa lietajúca 
medzi Berlínom a Prahou, ale aj rodinný typ tvoriaci napríklad v Nižnom Klatove. Avšak to, že 
sú čoraz úspešnejší umelci žijúci v zahraničí, je podľa mňa úplne prirodzené. Sú často aktívnejší 
v snahe presadiť sa vo väčšej konkurencii a príležitosť porovnať svoje diela v komornejšom 
kontexte slovenských propozícií sa im vypláca. Jednoducho, ak sú pravidlá COČ založené iba 
na slovenských koreňoch, musí ich porota rešpektovať a nejaké dynamizovanie domácej scény 
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Búranie Domu odborov Istropolis (1956 – 1981) developerskou spoločnosťou Immocap, Bratislava 2022. Foto: Matej 
Hakár pre Čierne diery

robia pravý opak. Tieto dva protichodné signály hodnôt (nemusíme ich nazvať ani etickými, stačí 
slovo spoločenská hodnota, ktorá má formovať verejnosť), ktoré vysiela Kunsthalle Bratislava ako 
štátna inštitúcia, svedčia o tom, že vedenie Kunsthalle má problémy s chrbtovou kosťou a celkovo 
nemá vyjasnené hodnotové rebríčky. Mohli by sme povedať, že schizofrenické postoje štátom 
dotovanej inštitúcie sú odrazom doby. Alebo že všetko je dovolené, najmä v umení. Myslím si, že 
hlavne všetko je nanútené, ako keď televízie dávali v deväťdesiatych rokoch minulého storočia 
argentínske telenovely, lebo vraj ľudia to chcú vidieť. Všetko okolo COČ v roku 2021 sa pre mňa 
ZAČÍNA a končí presne tu. (Preto všetky ostatné vami položené otázky sú pre mňa irelevantné.)

Mgr. Ivana Moncoľová, PhD. (1980), študovala dejiny umenia a kultúry na Trnavskej univerzite, 
doktorandské štúdium ukončila na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (2016).  
Je kurátorka, vydavateľka a editorka viacerých monografických katalógov a kníh previazaných 
s výstavnými aktivitami venovanými súčasnému umeniu: Jana Farmanová (2012), Jana Farmanová 
– V znamení Panny (2015), Rastislav Podoba: Pracovná Plocha/Working Surface (2015), Radovan 
Čerevka (Moncolova Editions, 2018 – 2019), Silvia Krivošíková (Moncolova Editions, 2019 – 2020). 
Od roku 2017 je odbornou asistentkou na Akadémii umení Fakulty výtvarných umení v Banskej 
Bystrici. Zameriava sa na umenie 20. a 21. storočia so špecializáciou na médium maľby, umeleckú 
prax, ale aj na tému obrazu a jeho presahov. 
ivana_mon@yahoo.com

priestory OD Dunaj v Bratislave a pod.). Developerské záujmy tejto akciovky sa v roku 2017 
upriamili na neskoromodernistickú budovu Istropolisu v  Bratislave, v ktorej sú umiestnené 
(niektoré nehnuteľné, teda nie tak ľahko deinštaľovatelné) umelecké diela v architektúre  
(od autorov ako Milan Dobeš, Imrich Vanek atď.). Majiteľ a nový developer sa budovu 
rozhodol zrovnať so zemou, odmietol aj pomoc združenia Resculpture (na čele s historičkou 
umenia Mgr. Sabinou Jankovičovou, ArtD.), ktoré im ponúklo odbornú pomoc s demontážou 
nehnuteľných umeleckých diel. Predmetný developer nie je ochotný ani schopný rozoznať 
kultúrne hodnoty minulosti, prečo by mal byť schopný rozoznať kultúrne hodnoty súčasnosti. 
Nič mu nehovorí „rozoznanie kvality materiálnej a časovej“. Svoje súkromné aktivity smerom  
k umeniu realizuje ako tzv. goodwill (stratégie firemnej sebakulturalizácie sú známe aj zo sveta, 
tak ako aj ich kontroverzie, napr. vzťah londýnskej National Portrait Gallery a spoločnosti BP Oil:  
https://hyperallergic.com/508278/78-artists-national-portrait-gallery-bp/).

Cena Oskára Čepana, ktorej spoluorganizátorom je Collective, s. r. o. (spolumajiteľ predmetného 
holdingu a jeho manželka, majiteľka PR agentúry), vstúpila na pôdu štátnej inštitúcie Kunsthalle 
Bratislava. Tú vedie riaditeľ, ktorý má vedieť rozoznať etické, ako i časové hodnoty a dať im 
priestor. Táto inštitúcia v tom istom čase realizuje exteriérovú výstavku inštalácie Mateja Gavulu, 
ktorý „plače“ nad ruinami travertínového múrika z bratislavského dunajského nábrežia a nad 
privatizáciou verejného priestoru súkromnými developermi. Tá istá inštitúcia zároveň hostí Cenu 
Oskára Čepana, ktorej spoluorganizátorom sú ľudia, ktorí svojimi developerskými aktivitami 
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„Cenu Oskára Čepana čakajú zmeny”
 /”Changes are in the offing for this Oskár Čepan Award” 

LUCIA GAVULOVÁ

Jana Geržová: Po skončení minulého ročníka Ceny Oskára Čepana 2021 internetová platforma 
artalk.cz3 na svojich stránkach 21. februára 2022 zverejnila Vyjadrenie finalistov*iek Ceny Oskára 
Čepana 2021 k súťaži, ktoré sformulovali štyria finalisti – Luki Essender, Ondřej Houšťava, Tamara 
Kametani a Viktorie Langer – a v ktorom opísali svoje negatívne skúsenosti so správaním sa piatej 
finalistky a laureátky Èv van Hettmer. Ich tvrdenie, že zo strany Èv „cítili netoleranciu k svojim 
identitám a postojom (ktoré reprezentujú iné politiky než tie normatívne),“ ale aj konštatovanie,  
že „pracovné prostredie, v ktorom sme pripravovali spoločnú výstavu, sme vnímali ako toxické a plné 
neopodstatnenej agresie, ponižovania a šikany“ vyznieva veľmi znepokojujúco. Vo vyjadrení sa ďalej 
konštatuje, že hoci vedenie COČ o týchto problémoch vedelo, „neboli vykonané takmer žiadne kroky 
na ich elimináciu [...] problematické správanie nebolo touto inštitúciou primerane pomenované 
a ošetrené“. Vo vašej odpovedi ste  argumentovali tým, že „zmluva s finalistami a finalistkami súťaže... 
obsahuje klauzulu 4.4 v článku IV, ktorá hovorí, že sa zmluvné strany spoločne zaväzujú: a) pri tvorbe 
a prezentácii diela konať tak, aby nedošlo k vzniku negatívnych spoločenských javov, ako sú napr. 
hanobenie národa, jazyka, rasy, rodu, etnickej skupiny, alebo k hanobeniu jednotlivca alebo skupiny 
jednotlivcov pre ich príslušnosť k rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, náboženskému 
presvedčeniu či sexuálnej orientácii“. Toto je veľmi dobre naformulovaná poistka, ale aké sú sankcie,  
ak k porušeniu týchto zásad prichádza? 
Lucia Gavulová: Sankcie musíme nastaviť, aby boli v budúcnosti chránení nielen nominovaní 
umelci a umelkyne, ale najmä organizátor a realizačný tím. V minulosti organizátor nemal 
v rukách nástroj, ktorý by na exekutívnej úrovni umožňoval eliminovať prípadné napätie 
prostredníctvom napríklad diskvalifikácie niektorého z finalistov/-tiek v procese prác na projekte. 
Žiadna podobná formulácia v štatúte ceny nefigurovala. Aparát tohto druhu je určite potrebné 
do štatútu integrovať. Rovnako ako nastaviť a ukotviť exaktný etický a morálny kódex projektu. 
To všetko však môžeme realizovať iba smerom do budúcnosti. V minulom roku sme pracovali  
v najlepšej vôli dokončiť výstavu, zabezpečiť prítomnosť poroty a dotiahnuť projekt k vyhláseniu 
laureáta/laureátky v podmienkach, aké umožňovalo dovtedajšie nastavenie projektu. Bol to však 
v tomto smere poučný ročník a otvára nám cesty k uvažovaniu nad efektívnejším ošetrením 
štatútu fungovania ceny a dôslednejšou formuláciou zmlúv s finalistami/-tkami, ktoré by chránili 
organizátora, tím i zúčastnených.

Jana Geržová: Vyjadrenie sformulovali a podpísali štyria finalisti, takže ich tvrdeniam by sa mala 
pripisovať vážnosť. Vy vo vašej odpovedi však ich stanovisko považujete za „vážne hanobenie dobrého 
mena Ceny Oskára Čepana“. Nedalo sa v priebehu príprav výstavy urobiť viac, aby sa všetci finalisti cítili 
komfortne? Neohrozuje dobré meno COČ práve neschopnosť zabrániť podobným konfliktom?
Lucia Gavulová: Zodpovedané vyššie – po stránke faktických krokov v rámci celkovej objektivity 
projektu ako nestrannej súťaže nedalo; po osobnej stránke sme, myslím, urobili maximum. 
Pokiaľ ide o mňa, ako riaditeľka  projektu sa vždy ľudsky usilujem urobiť pre nominovaných prvé 
posledné, aby sa cítili komfortne. Inak to nebolo ani minulý rok.

3    Dostupné na: https://artalk.cz/2022/02/21/re-vyjadrenie-finalistoviek-ceny-oskara-cepana-2021-k-sutazi/.

Jana Geržová: Na vašich internetových stránkach sa ako spoluorganizátor COČ uvádza  
Collective, s. r. o., ktorej konateľmi sú Mgr. Silvia Kušnírová a Ing. Peter Lukeš. Práve Peter Lukeš stojí za 
developerskou spoločnosťou Immocap, ktorej kľúčovým projektom je kultúrno-kongresové centrum 
na Trnavskom mýte v Bratislave Nový Istropolis. Ten si vyžiada búranie Domu odborov Istropolis  
(1956 – 1981), ktorý projektovali významní slovenskí architekti I. Skoček, F. Konček  
a Ľ. Titel. Na jednej strane chápem, že na to, aby COČ prežila, potrebuje okrem finančnej podpory 
zo štátnych zdrojov aj finančnú injekciu zo strany súkromných sponzorov, ale nie je v tomto prípade 
spojenectvo s Collective, s. r. o., tak trochu kontraproduktívne? 
Lucia Gavulová: Cena Oskára Čepana má viaczdrojové financovanie a príspevok platformy  
na podporu umenia Collective je iba časťou z neho, ktorá je zmluvne ošetrená na určité obdobie. 
Podobne do minulého roka projekt podporovala aj J&T Banka. Najväčší podiel podpory má 
Fond na podporu umenia. Zo všeobecne dostupných informácií je zrejmé, že o osude Istropolisu 
bolo rozhodnuté dávno predtým, ako do procesu vstúpil developer, spoločnosť Immocap. Štát, 
mesto, mestská štvrť, teoretici architektúry ani občianski aktivisti nejavili – aspoň navonok – 
o Istropolis záujem. Keď developerská spoločnosť v roku 2017 v transparentnej verejnej súťaži 
objekt odkúpila, v žiadnych análoch nebol vedený ako stavba mimoriadneho významu, pamiatka, 
pamiatkovo chránená budova, pamätihodnosť ani nič podobné. Od odkúpenia Istropolisu až do 
minulého roku sa k situácii nikto nevyjadroval. Problém teda bude asi niekde inde. Vrátim sa však 
k otázke – spojenie mi nepríde ako kontraproduktívne. Financovanie projektu je transparentne 
komunikované, hlásenie sa doň je dobrovoľné. Každý má na výber. 

Lucia Gavulová, riaditeľka Ceny Oskára Čepana
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Otázka pre Jena Kratochvíla

Jana Geržová: Cena Oskára Čepana si dlho hľadala identitu, menila organizátorov, spolupracujúce 
inštitúcie i lokality. Vo svojom 20, ročníku sa vrátila do Bratislavy, do KHB, inštitúcie, ktorú vediete, 
pričom prepojenie medzi KHB a COČ sa posilnilo i tým, že ste sa stali spolukurátorom výstavy finalistov. 
Jedným z nedávnych projektov KHB bola Promenáda Mateja Gavulu vytvorená z fragmentov necitlivo 
odstránenej travertínovej balustrády, ktorá bola považovaná za súčasť genia loci bratislavského 
nábrežia. Podľa kurátorky Lýdie Pribišovej Gavulov projekt „funguje... ako metaforická obrana voči 
gentrifikácii a ignorovaniu histórie“ a súčasne „scitlivuje vzťah verejnosti k architektúre mesta,  
k jeho dedičstvu a histórii“. V kontexte pozitívneho posolstva tohto projektu vyvoláva isté rozpaky 
skutočnosť, že ako spoluorganizátor COČ, ktorej ste dali v KHB veľký priestor, sa uvádza Collective, s. r. o., 
ktorej konateľmi sú Mgr. Silvia Kušnírová a Ing. Peter Lukeš. Práve Peter Lukeš stojí za developerskou 
spoločnosťou Immocap, ktorej kľúčovým projektom je kultúrno-kongresové centrum na Trnavskom 
mýte v Bratislave Nový Istropolis. Ten si vyžiada búranie Domu odborov Istropolis (1956 – 1981), ktorý 
projektovali významní slovenskí architekti I. Skoček, F. Konček a Ľ. Titel. Neuvažovali ste nad tým, že by 
spojenectvo COČ s Collective,s. r. o., a  Immocapom mohlo byť čítané ako kontraproduktívne vo vzťahu 
k tomu, ako sa profiluje výstavný program KHB?
Napriek opakovanej žiadosti o odpoveď sa Jen Kratochvíl mailom vyjadril, že „reagovať 
nepotrebuje“. 

Pôvodné kamenné zábradlie dunajskej promenády navrhnuté Ivanom Matušíkom a Ivanom Salayom na základe 
architektonickej súťaže z roku 1953. Autor fotodokumentácie: PhDr. Ivo Štassel, MUOP Bratislava  

Matej Gavula: Promenáda, 26. 11. 2021 – 6. 2. 2022, inštalácia vo verejnom priestore, Treskoňova ulica, KHB, kurátorka: Lýdia 
Pribišová. Celkový pohľad a detail. Foto © archív Kunsthalle Bratislava / Leontína Berková

 


