“In an ideal world this aggressive,
despotic invasion would certainly not have happened”
Šimon Chovan in conversation with Barbora Kurek Geržová

Barbora Kurek Geržová: How do you imagine an ideal world, and the coexistence of subject
and object on this planet?
Šimon Chovan: The cliché that it’s easier to imagine the end of this world than an alternative
to its present arrangement, and capitalism, has for me with the events in Ukraine taken on a totally
new dimension. In an ideal world, environmental and social justice would function, and we could
talk about alternatives to the concept of nation state. In it this aggressive, despotic invasion would
certainly not have happened.

„V ideálnom svete by určite neprebiehala agresívna, despotická invázia“
Šimon Chovan v rozhovore s Barborou Kurek Geržovou

Šimon Chovan: Metabolická intuícia/Metabolic Intuition I, 2021, čierna oceľ, zemina, silikón, pigmenty, tlač na fólii. Foto:
Viliam Ondo
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Šimon Chovan: Dear Thearlings, 2019, séria 4 objektov. Z výstavy Wings in Motion, Nitrianska galéria, Nitra, 2021.
Foto: Martin Daniš

Barbora Kurek Geržová: Kto alebo čo ťa priviedlo k záujmu o umenie? Bol to vplyv tvojho rodinného
zázemia, alebo si sa k nemu dopracoval iným spôsobom? Je podmienený inými udalosťami?
Šimon Chovan: Určite to súvisí, ako takmer všetko, s mojím detstvom a rodinným zázemím,
v ktorom som prirodzene prichádzal do kontaktu s hudbou, filmom či vizuálnym umením. Moja mama
je vyštudovaná architektka, ktorá pracovala na pamiatkovom úrade, ale aj v galérii, a popri tom sa
venovala vlastnej tvorbe, písaniu či organizovaniu kultúrnych eventov. Otec je rezbár, remeselník,
ktorý pracuje s drevom, no niekoľkokrát sa napríklad hlásil na maľbu. Nikdy ma však do ničoho
netlačili, skôr ma varovali pred úskaliami umeleckého sveta, upozorňovali na menej komfortnejší
život, no podporili moje rozhodnutie ísť po gymnáziu na VŠVU. To prišlo pomerne neskoro,
v maturitnom ročníku. Dovtedy som chcel ísť študovať filmovú réžiu. Prišiel som však na to, že
som mal o nej pomerne skreslené predstavy a spätne som rád, že som si vybral vizuálne umenie.
Barbora Kurek Geržová: Na VŠVU si vystriedal veľa ateliérov. Našiel si, čo si hľadal?
Šimon Chovan: Neprichádzal som tam s presnou predstavou toho, čo hľadám, na školu som

Miro Trubač: Saturn – Niečo sa stalo na ceste do neba, 2019, kolorovaný epoxid / Saturn – Something happened on the way
to heaven, 2019, coloured epoxide, 27 x 72 x 22 cm
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Šimon Chovan: Dear Thearlings, 2019, séria 6 objektov. Celkový pohľad do výstavy Wings in Motion, Nitrianska Galéria,
Nitra, 2021. Kurátorka Barbora Kurek Geržová. Foto: Foto: Martin Daniš

Šimon Chovan: Dear Aira zo série Dear Thearlings, 2021, detail. Foto: Viliam Ondo
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sa dostal priamo z gymnázia, čo malo špecifické výhody aj nevýhody. Nepatril som medzi
spolužiakov, ktorí už počas strednej školy chodili na semestrálne výstavy a mali jasnú predstavu
o tom, čo by chceli dosiahnuť. Všetko bolo pre mňa nové a fascinujúce a nejaký čas mi trvalo sa
zorientovať v novom prostredí. Preto som si vyskúšal takmer všetko, od animácie, tvorby objektov,
interaktívnych a kinetických diel až po grafický dizajn. Myslím, že som prirodzene od začiatku
najviac inklinoval k voľnej tvorbe a práci s materiálmi, nemal som však odvahu sa tomu venovať
na sto percent, a preto som súbežne robil aj grafický dizajn, ktorý som mal ako plán B. Posledné
dva roky však boli pre mňa zlomové a definitívne som sa rozhodol väčšinu svojho času investovať
do umenia. Aby som sa vrátil k tvojej otázke, momentálne pripravujem prihlášku na Sandberg
Instituut, no zároveň sa rozhodujem aj medzi postgraduálnym štúdiom v Belgicku.
Barbora Kurek Geržová: Svojimi dielami reaguješ na zhoršujúcu sa ekologickú krízu spôsobenú
činnosťou človeka. Sám však hovoríš, že v tvojom prípade nejde len o primárny ekologický „pozitívny“
aktivizmus. Mohol by si svoj postoj ozrejmiť?
Šimon Chovan: Typ umenia, ktorý momentálne robím, čiže objekty a inštalácie v galerijnom
prostredí, určite nie je aktivistický a prekáža mi, keď dostáva takúto nálepku. To, že sa zaoberám
nejakou témou, nutne nemusí vždy znamenať, že ju priamo ovplyvňujem. Primárne to súvisí
s veľkým rešpektom, ktorý mám voči aktivistom a aktivistkám, teoretikom a teoretičkám, ktoré
svojimi aktivitami priamo vstupujú do verejného diskurzu a na rôznych úrovniach sa snažia
priamo reagovať na klimatickú krízu. Neznamená to však, že by som nechcel hľadať spôsoby, ako
pracovať aktivistickejším spôsobom, som však opatrný s prisudzovaním dôležitosti svojej aktuálnej
praxi. Umenie malo a má široké spektrum funkcií a existujú príklady, keď sa darí intervenovať
na politických, ekonomických či sociálnych úrovniach a meniť rôzne situácie k lepšiemu.
Od divadelných projektov Mila Raua, experimentálnej geografie Trevora Paglena, hackovania
infraštruktúry The Critical Engineering Working Group po investigatívne intervencie do súdnych
procesov Forensic Architecture. Existuje tiež veľa „neumeleckých“ projektov umelcov, ktorí využijú
ekonomickú a inštitucionálnu umeleckú infraštruktúru na pomoc aktivistickým projektom.
Ja k týmto veľkým témam momentálne pristupujem subjektívne, skôr ako o klimatickej kríze
uvažujem o širších esteticko-politických kategóriách, v ktorých sme zvyknutí vymedzovať ľudský
a neľudský svet, deliť ho napríklad na prírodu a kultúru, baví ma tieto hranice stierať. Priznám
sa však, že mám momentálne krízu, v kontexte prebiehajúcej katastrofy na Ukrajine sa mi ťažko
vracia k témam, ktorými som sa zvykol zaoberať.
Barbora Kurek Geržová: V mnohých svojich prácach vrátane diel na výstave Wings in Motion
v Nitrianskej galérii používaš špecifický prírodný materiál – zeminu charakteristickej žltohnedej
farby, pripomínajúcu púštnu pôdu exotických krajín, ktorú si si priviezol z vulkanickej oblasti Banskej
Štiavnice, odkiaľ pochádzaš. Do akej miery hrá osobná mytológia význam v interpretácii tvojich diel,
v tvojej tvorbe?
Šimon Chovan: Použitie tejto hliny bolo skôr pragmatické, vedel som, že má veľmi špecifický odtieň
a momentálne zbieram zeminu aj z iných miest. Často pracujem s neverbálnymi prostriedkami
a materiálmi, zaujímajú ma momenty, témy a pocity, ktoré nie sú obsiahnuteľné slovami, jazykom
a bežnou formou komunikácie, prípadne existujú niekde za týmito hranicami. Preto sú moje veci
interpretačne pomerne otvorené a ak ich niekto číta cez môj osobný príbeh a „background“, tak sa
Šimon Chovan: Metabolická intuícia/Metabolic Intuition II, 2021, čierna oceľ, zemina, silikón, pigmenty, tlač na fólii. Foto:
Viliam Ondo
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Šimon Chovan: Metabolická intuícia/Metabolic Intuition IV, 2021, čierna oceľ, zemina, silikón, pigmenty, tlač na fólii, celok
a detail. Foto: Viliam Ondo
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tomu nebránim, no aktívne takúto interpretáciu nepodporujem. Uvedomujem si, že môj spôsob
práce je momentálne v mnohých aspektoch pomerne tradičný – pracujem v ateliéri na objektoch
a vystavujem ich v galériách, no na druhej strane som kritický k heroizácii postavy umelca a jeho
osobnej mytológie. Túto polohu vnímam ako maskulínnu, v minulosti spájanú predovšetkým
s mužmi, dotvárajúc naratív o ich jedinečnosti alebo genialite, a toto pre mňa nie je zaujímavé.
Neznamená to, že ma nezaujímajú osobné príbehy a biografie, naopak, je veľmi dôležité pochopiť
svoj príbeh, demytologizovať rôzne sociálne, triedne a mocenské procesy, v tomto sa mi napríklad
páčila kniha Didiera Eribona Návrat do Remeša.
Barbora Kurek Geržová: Rád experimentuješ s rôznorodými materiálmi, spájaš prírodné
s priemyselným, ale aj s odpadovým. Pracuješ na princípe vrstvenia. Používaš ho v dvoch základných
rovinách. V prvom je vrstvenie skryté pod záverečnou, kompaktne pôsobiacou vrstvou, ako v prípade
objektov Dear Thearlings (od 2019), ktorých základom je silikón s vrstvou betónu a iného stavebného,
odpadového materiálu. V druhom prípade je vrstvenie viac odhalené a je postavené na materiálových
kontrastoch, ako napríklad v sérii objektov Metabolic Intuition/Metabolická intuícia (2021), ktorej
dominujú hliníkovo-oceľové, čisté a sterilné vrstvy prelínajúce sa s prírodnými materiálmi. Čo pre teba
princíp vrstvenia a materiálový kontrast predstavuje? Ide ti viac o konštrukciu, alebo symboliku?
Šimon Chovan: Vo svojej tvorbe sa snažím uchopiť zmeny, ktoré sa udiali na materiálnej úrovni
sveta za posledných 50 rokov – drastické transformácie na všetkých úrovniach, od molekulárynch,
bunkových až po kolonizáciu vesmíru. Zaujíma ma, ako tieto posuny, akcelerované trhovými
mechanizmami, ovplyvňujú ľudské a neľudské telá. V prípade Dear Thearlings sa pohrávam
s prírodným materiálom, ktorý je v znepokojivej a bežne sa nevyskytujúcej forme. Diela z tejto série
môžu pripomínať hmyzie larvy či kukly, nie je však jasné, čo je vnútri, v akom sú vývinovom štádiu.
Je otázne, či žijú, alebo či ešte len budú žiť, či vznikli syntetickou biológiou, alebo genetickými
zmenami spôsobenými chemikáliami. V dielach Metabolic Intuition pracujem napríklad s hliníkom,
ktorý je použitý v počítačoch Apple. S macbookmi máme intímny vzťah, pozeráme na nich filmy
v posteli alebo pri nich zaspávame. Ich dizajn je čistý a veľmi pekný, nič na ňom nenaznačuje,
že vzácne minerály, ktoré sú v ňom použité, boli vyťažené za neľudských podmienok v Kongu.
Táto séria je pre mňa subjektívnym denníkom mapovania podobných materiálnych súvislostí, ich
existencie a transportu rôznymi infraštruktúrami. Voľne si tento záujem a procesy pomenovávam
ako planetárny metabolizmus.
Barbora Kurek Geržová: Konfrontuješ materiály rôzneho pôvodu – prírodné, pochádzajúce
z prirodzeného prostredia našej zeme, a technické – priemyselné, pričom často pracuješ s najnovšími
technológiami. Tieto nesúrodé materiály dostávaš do zvláštneho kontrastu, napätia, ale i vzájomnej
komunikácie. Objekt Milión rokov trvajúci výdych (2021, prezentovaný na výstave Wings
in Motion v Nitrianskej galérii) pripomína kus zeme, akýsi živý organizmus, ktorého povrch sa dvíha
a klesá, akoby reagoval na pohyb ľudí. Čím je človek bližšie, tým je reakcia objektu intenzívnejšia,
mohli by sme hovoriť o jeho úzkostnej reakcii, o strachu z človeka, ktorý predstavuje potenciálne
nebezpečenstvo nielen pre tento objekt, ale i pre celú planétu. Podobne pracuješ v inštalácii Human
Allergic prezentovanej na tvojej autorskej výstave v Novej synagóge v Žiline v roku 2018. Z bežných
inštalačných materiálov ako plastové rúrky, káble, spoje atď. vytváraš predmety – objekty reagujúce
na prítomnosť človeka. Objekty meníš de facto na subjekty s ľudskými vlastnosťami. Čo ťa na tejto
transformácii priťahuje alebo naopak znervózňuje?
Šimon Chovan: Metabolická intuícia/Metabolic Intuition I, 2021, čierna oceľ, zemina, silikón, pigmenty, tlač na fólii. Foto:
Viliam Ondo
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Detailný záber z inštalácie Human Allergic, Nová synagóga, Žilina, 2018. Kurátorka: Ivana Rumanová. Foto: Orsi Varga

Šimon Chovan: Na výstave Human Allergic som si prvýkrát vyskúšal tvorbu diel, v ktorých bola
interaktivita len jednou zo zložiek diela, predtým som s ňou pracoval tak, že všetko ostatné jej
bolo podriadené. Potom som si uvedomil, že s technológiami takto ohlodanými na kosť v bežnej
realite neprichádzame do kontaktu. Sú väčšinou súčasťou komplexnejších celkov, jednotlivé
funkcie sú obalené vrstvami rozhraní, ktoré je nutné kriticky analyzovať a skúmať. Preto mi prišlo
zaujímavé na ňu prvoplánovo v dielach neupozorňovať, ale použiť ju v synergii s tradičnejšími
sochárskymi postupmi, a tak divákov testovať, prekvapovať a stavať do nečakaných situácií.
V tom čase sa diskurz umenia sústreďoval na objektovo orientovanú ontológiu, ktorá ma veľmi
bavila, ale zároveň som mal tendenciu brať tieto teórie veľmi vážne, čo ma paralyzovalo v tvorbe,
preto sme sa nakoniec s Ivanou Rumanovou rozhodli ich trochu obrátiť a vytvoriť objekty, ktorým
nebol ľudský záujem príjemný. Čím viac divákov výstavu videlo, tým väčšia bola šanca, že sa
trasúce a nervózne objekty rozpadnú. Na výstave v Nitrianskej galérii som s týmto princípom
pracoval subtílnejšie, išlo o nervózne dýchajúcu entitu, nebolo jasné, či je to živočích, alebo
či dýcha samotná zem. Snažil som sa však objektom nedávať ľudské vlastnosti, prežívanie emócií
ako strach máme spoločné aj s inými organizmami na tejto planéte. V najnovších dielach sa však
začínam pohrávať aj s antropomorfizáciou, ktorej som sa dlho vyhýbal, a som zvedavý, kam ma
tento prístup zavedie.
Detailný záber z inštalácie Human Allergic, Nová synagóga, Žilina, 2018. Foto: Orsi Varga
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Detailný záber z inštalácie Human Allergic, Nová synagóga, Žilina, 2018. Foto: Orsi Varga

Barbora Kurek Geržová: Viaceré tvoje diela sú založené na princípe interaktivity, keď sa z diváka,
pasívneho pozorovateľa, stáva aktívny participant a určitým spôsobom do diela vstupuje. Mohli
by sme povedať, že je to už štandardná „výbava“ diela. V prípade tvojej tvorby existuje istá nadstavba.
Interakcia medzi objektom a subjektom (dielom a divákom) prináša isté napätie, nepokoj, možno
by sme mohli použiť aj silnejšie výrazy ako agresia či úzkosť. Z čoho tieto negatívne emócie pramenia?
Čo tým sleduješ?
Šimon Chovan: Súčasná situácia vo svete dáva každému z nás veľa dôvodov na frustráciu, hnev,
strach, úzkosť alebo stres. Umenie bolo a je pre mňa okrem iného aj spôsob filtrácie nepríjemných
emócií. Diela, na ktoré sa pýtaš, vychádzali najmä z pocitu environmentálneho žiaľu, z ktorého
pramenil hnev. Mal som pocit, že organizmy, na ktoré antropocén vplýva najviac, nemajú
dostatočne silný hlas, preto som sa formou špekulatívnej fikcie pohrával so spôsobmi, akými im
v tom pomôcť. Toto obdobie tvorby prirodzene skončilo, v najbližších výstavách som mal v pláne
pracovať so širšou paletou emócií aj skúseností a ponúknuť ich divákom. Zároveň mám o niečo

Detailný záber z inštalácie Human Allergic, Nová synagóga, Žilina, 2018. Foto: Orsi Varga
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väčší rešpekt pred takýmito veľkými témami a špekuláciami, obraciam sa skôr k vlastnej skúsenosti
a som na seba menej prísny, je pre mňa dôležité mať z tvorby aj radosť. Mám vymyslených
niekoľko objektov, ktoré by mohli mať aj terapeutické kvality, nevyvolávať stres, ale skôr ho
pomáhať rozptyľovať. Pod vplyvom udalostí na Ukrajine som bol však paralyzovaný a niekoľko
týždňov som nebol vôbec schopný pracovať.
Barbora Kurek Geržová: Zdá sa, že vo svojej tvorbe, ale aj vo vlastnej životnej filozofii, vychádzaš
z mnohých súčasných filozofických smerov, ako je napríklad objektovo orientovaná ontológia (OOO)
alebo špekulatívny realizmus, ktoré nie sú u nás až také známe. Ovplyvnili ťa?
Šimon Chovan: Počas štúdia som tieto smery sledoval pomerne úzkostlivo, mal som pocit,
že im musím maximálne porozumieť na to, aby som mohol tvoriť diela, ktoré ich budú reflektovať.
Dnes viem, že umelci by ich nemali ilustrovať, skôr s nimi pracovať slobodne, subverzívne, hravo
či kriticky. Pri ich čítaní často preskakujem časti, ktoré ma nebavia, a pracujem s nimi voľne
a asociatívne. Ich najdôležitejšie koncepty sa snažím pochopiť, no v dielach sa k nim vzťahujem
nezáväzne a rovnocenne ma ovplyvňuje aj beletria, hudba alebo filmy. Nejde o ucelený smer
a konkrétnu životnú filozofiu, veľa autorov má rozdielne politické postoje. Texty niektorých
sa snažia o prekročenie limitov bežného ľudského vnímania, napríklad prelomiť neschopnosť
uvažovať a jednať v časových úsekoch, ktoré presahujú dĺžku našich životov. Dôsledky našich
aktivít a činností pritom siahajú tisíce rokov do budúcnosti. Iní autori sú naopak zameraní
na prekračovanie limitov a dekonštruovanie „prirodzenosti“ nášho fyzického tela jeho
modifikáciami. Tých pozícií je naozaj veľa.
Barbora Kurek Geržová: V rozhovore s tebou je cítiť, že sa do problematiky vkladáš osobne, že ju
naozaj autenticky a existenciálne prežívaš, keď hovoríš o klimatických zmenách, apokalyptickej vízii
konca civilizácie, o devastačnej ľudskej stope, ktorá poznačí prírodu, ktorá je v konečnom dôsledku
natoľko životaschopná, že napriek všetkému v istej forme prežije a pretrvá aj bez človeka. Čo prežívaš,
keď nad týmito témami uvažuješ? Čo v tebe vyvolávajú? Aké sú tvoje pocity, emócie?
Šimon Chovan: Je to intenzívne.
Barbora Kurek Geržová: Ako si predstavuješ ideálny svet, koexistenciu subjektu a objektu na tejto
planéte?
Šimon Chovan: To klišé, že je ľahšie predstaviť si koniec tohto sveta než alternatívu k jeho
aktuálnemu usporiadaniu, kapitalizmu, pre mňa nabralo udalosťami na Ukrajine úplne nový
rozmer. V ideálnom svete by fungovala environmentálna a sociálna spravodlivosť a mohli by sme
sa v ňom baviť o alternatívach ku konceptom národov či štátu. Určite by v ňom neprebiehala
agresívna, despotická invázia.

Detailný záber z inštalácie Human Allergic, Nová synagóga, Žilina, 2018. Foto: Orsi Varga
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