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Annotation
In the morning hours of 24 February, the army of the Russian Federation attacked Ukraine with
the intention of controlling and subduing a neighboring sovereign state. From this moment, the
violence committed on Ukraine including assaults on civilians has not only escalated accompanied
by a mass exodus, but efforts to halt the senseless military aggression has shown that not just
Ukraine but de facto the whole world has become the vassal of a dangerous man, whose delusion
of establishing a “new world order” has no hesitation of threatening with weapons of mass
destruction. 77 years after World War 2 ended, we find our lives embroiled in an unprecedented
situation of crisis. Even after growing somewhat immune to existential threats after two years
of the Covid pandemic, the brutality and cynicism of the Russian army, increasing violence, violation
of civilians’ rights, bombardment of humanitarian corridors, unwillingness to negotiate, and
coercion are all devastating. On the other hand, these negative emotions are balanced against the
Ukrainians’ resolution to defend themselves, and the intensifying solidarity felt with refugees from
this territory so menaced by war. In such crisis situations, we seek answers to elementary questions
that might help us not just understand the situation but also to see ways out of it. We asked a few
of artists and critics from various generations – Juraj Bartusz (b. 1933), Katarína Rusnáková (b. 1959)
Omar Mirza (b. 1981), Peter Tajkov (b. 1974) Radovan Čerevka (b. 1980) with the aim of putting
together a mosaic of individual perspectives with the working title of Instructions for Survival. Today
we add the opinions of artists Ladislav Čarný (b. 1949) and art critic Nina Vidovencová (b. 1995).

Anotácia
Dňa 24. februára v ranných hodinách zaútočila armáda Ruskej federácie na Ukrajinu s ambíciou
ovládnuť a podriadiť si susedný suverénny štát. Od tohto momentu násilie páchané na Ukrajine
vrátane útokov na civilné obyvateľstvo nielen eskaluje, pričom je sprevádzané hromadným exodom,
ale pokusy o zastavenie nezmyselnej vojenskej agresie odhalili, že nielen Ukrajina, ale de facto
celý svet sa stal vazalom nebezpečného človeka, ktorý s vidinou nastolenia „nového svetového
poriadku“ neváha hroziť použitím zbraní hromadného ničenia. Po 77 rokoch od ukončenia druhej
svetovej vojny sa nachádzame v bezprecedentnej krízovej situácii, ktorá vtrhla do našich životov,
a hoci sme sa po dvojročnej covidovej pandémii stali voči existenciálnemu ohrozeniu čiastočne
rezistentní, brutalita a cynizmus ruskej armády, stupňujúce sa násilie, nerešpektovanie práv
civilného obyvateľstva, ostreľovanie humanitárnych koridorov, neochota dohodnúť sa či vydieranie
vyrážajú dych. Tieto negatívne emócie sú na druhej strane vyvažované odhodlaním Ukrajincov
brániť sa a vzrastajúcou solidaritou s ľuďmi utekajúcimi z vojnou ohrozených území. V podobných
krízových situáciách hľadáme odpovede na elementárne otázky, ktoré by nám mohli pomôcť nielen
pochopiť situáciu, ale aj vidieť možnosti, ako z nej von. Obrátili sme sa na viaceré osobnosti, umelcov
a umelkyne, kritikov a kritičky slovenskej kultúry rôznych generácií – Juraj Bartusz (1933), Katarína
Rusnáková (1959), Omar Mirza (1981), Peter Tajkov (1974), Radovan Čerevka (1980) –, s cieľom
poskladať cez mozaiku individuálnych pohľadov niečo, čo sme si pracovne pomenovali ako návod
na prežitie. Dnes publikujeme názory Ladislava Čarného (1949) a Niny Vidovencovej (1995).

© Volodymyr Petrov: Markhalivka, neďaleko Kyjeva, 5. 3. 2022. Ruský nálet zničil časť dediny, pričom zabil šesť ľudí
a dvoch zranil. Z trosiek vyhrabali troch živých ľudí: Ihora Mozhaeva (54) a jeho dve vnúčatá vo veku 7 a 8 rokov

© Pavel Dorogoy: Charkov, 1. 3. 2022
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„V konfrontácii s drastickou vojnovou realitou je hľadanie oprávnenia ruskej
agresie morálnou zvrátenosťou.“
LADISLAV ČARNÝ
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Jana Geržová: Ruská agresia na Ukrajine trvá už takmer šesť mesiacov. Prvotný šok postupne
vystriedalo akceptovanie reality, s ktorou sa učíme žiť. Solidarita a podpora Ukrajiny u väčšiny
obyvateľstva na Slovensku stále pokračujú, ale vyplavilo sa relatívne veľa prívržencov V. Putina, a to
napriek tomu, že máme z rôznych nezávislých zdrojov dostatok informácií o vojnových zločinoch ruskej
armády (použitie zakázaných zbraní, útoky na civilné ciele vrátane nemocníc a škôl, znásilňovanie
a vraždenie civilistov, ich násilné odvlečenie do Ruska). Kde vidíš príčinu tohto javu?
Ladislav Čarný: Motívy týchto ľudí môžu byť rôzne. Časť má obavu z neoliberálnej ideológie,
relativizmu a konzumizmu a v inakosti ruskej doktríny vidia možnosť postaviť hrádzu týmto
tendenciám. Tento moment zneužíva ruská oficiálna aj podprahová propaganda. Uveriť jej však
znamená prinajmenšom stratu pamäti. S ruským imperializmom má Európa svoje skúsenosti
– v období cárizmu aj komunizmu. Dokonca ten súčasný sa otvorene hlási k historickej „misii“
založenej na rozširovaní svojho teritória – Svätej Rusi. Druhou skupinou sú ľudia formovaní
socialistickou ideológiou, u ktorých sa môže objavovať viac alebo menej vedomý resentiment
k sovietskemu Rusku. Patria k nim však aj mladší, frustrovaní zo súčasnosti, ktorí sa utiekajú
k subkultúre hoaxov. A napokon sú tu ľudia, ktorí argumentujú imperializmom krajín, ktoré sa stali
„mocnosťami“, a súčasnú vojnu považujú za vyvažovanie síl. Všetky tieto názory treba podrobiť

Jana Geržová: V týchto dňoch dokončuješ mozaiku, ktorú si nazval Štruktúry moci. Ide o portrét
Stalina poskladaný zo stoviek kociek cukru, ktorý sa pod vplyvom kvapkajúcej vody rozpadá, črty
tváre miznú, farby sa rozpíjajú a miešajú. Pretože Stalin spolu s ďalšími diktátormi zapadá do línie
negatívnych až démonických osobností, posadnutých mocou, ktoré negatívne ovplyvnili svoju dobu
a mali vplyv na milióny ľudských osudov, túto emocionálne silnú procesuálnu prácu môžeme čítať
aj ako tematizáciu moci a jej zneužitia. Práve v kontexte ruskej agresie na Ukrajine je to téma veľmi
aktuálna. Ty si na mozaike začal pracovať už v roku 2019. Aké boli východiská a ako vnímaš tému moci
a jej zneužitia po 24. februári 2022?
Ladislav Čarný: Pôvodne som mal zámer vytvoriť sériu procesuálne sa rozkladajúcich mozaík.
Rozklad každej mal byť vystavený ako relikt procesu – topením deštruovaný portrét. Zároveň

© Yurko Dyachyshyn: Ľvov, Lychakivský cintorín, 9. 3. 2022

© Mikhailo Palinchak: Buča, 3. 4. 2022

kritickému hodnoteniu – z hľadiska príčin vojny (egoizmus nadradenosti na úrovni skupiny
– presadzovaný ako samozrejmý mainstreamový postoj), použitých metód (vraždenie, násilie,
zastrašovanie, vydieranie, klamstvo...) a zmyslu z aspektu širšej perspektívy dejín i ľudskosti.
V konfrontácii s drastickou vojnovou realitou je hľadanie oprávnenia ruskej agresie morálnou
zvrátenosťou.
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ako proces rozkladu dokumentovaný časozberným videom v rovnakom formáte. Séria mala
zahŕňať „silných“ mužov globálnych dejín od antiky (Alexander Macedónsky...) až po novovek
(Napoleon...) a 20. storočie (Hitler, Stalin). V roku 2019 som zvažoval cyklus ukončiť groteskou
„Tramputin“ (syntéza Trumpa a Putina). Keďže pracujem na viacerých projektoch, uvedomil som si,
že na takýto náročný cyklus si nenájdem čas. Rozhodol som sa pre jeho obsahovú esenciu. Zvolil
som oficiálny portrét Josifa Vissarionoviča Stalina. Pre náš geopolitický priestor a dobu je ikonou
deformácie ľudskosti, charakterov a životov miliónov ľudí, s ktorou sa ruská spoločnosť a niektoré
neomarxistické skupiny dosiaľ dostatočne nevyrovnali. Prostredníctvom jeho heroického výrazu
a symbolického topenia kociek cukru som sa pokúsil zobraziť entropiu štruktúr moci, ktorá
sa v dobe môjho detstva prezentovala ako neochvejná.
Jana Geržová: V situácii, keď sa nedá vylúčiť ďalšia eskalácia násilia, ba dokonca expanzia ruského
vojenského ťaženia smerom na západ, je ťažké sústrediť sa na rutinný život, prácu, dokonca umenie...
Ako prekonávaš toto traumatické obdobie, čo ťa motivuje ráno vstať a nepoddať sa frustrácii?  
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Ladislav Čarný: Áno, uvedomujem si, že časozberné video sa dá pustiť aj na spätný chod
– teda že je tu vždy možnosť „reštaurovať“ mocenské štruktúry. Pokiaľ budeme podliehať
„dedičnému hriechu“ osobného a kolektívneho egoizmu, t. j. postoja, že ja/my sa považujeme
za kritérium a „základ sveta“ (v bytostnom, právnom alebo kultúrnom zmysle), takéto mocenské
snahy sa budú stále opakovať. Práve sme svedkami jednej z nich. Pokusy o totalitu moci
však majú aj mnoho iných foriem. V takomto svete žijeme, treba, aby sme ho reflektovali
a prinášali doň – ak sa dá – nádej. Mám vieru v zmysluplnosť nášho života, v zmysel tvorby.
Pomáhala mi prekonávať tlak a beznádejnosť obdobia komunizmu i normalizácie, ktoré
sa nás dotýkali ešte bezprostrednejšie. Tento môj postoj sa týka aj súčasnej situácie.
Prof. Ladislav Čarný (1949), umelec a pedagóg

Ladislav Čarný: Štruktúry moci, 2022, mozaika z kociek cukru, topenie kvapkajúcou vodou, proces zaznamenaný
časozberným videom, prezentovaným v rovnakom formáte vedľa reliktu mozaiky, 125 x 100 cm. Foto: autor
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„Priama pomoc je to, čo ma výrazne motivuje.“

Jana Geržová: Ruská agresia na Ukrajine trvá už takmer šesť mesiacov. Prvotný šok postupne
vystriedalo akceptovanie reality, s ktorou sa učíme žiť. Solidarita a podpora Ukrajiny u väčšiny
obyvateľstva na Slovensku stále pokračujú, aj keď ich intenzita už nie je taká silná ako v prvých
týždňoch a mesiacoch. Ozývajú sa hlasy, že by väčšiu iniciatívu mali prevziať zodpovedné ministerstvá
a inštitúcie. O ich činnosti však nie je veľa počuť. Prekvapila ma vaša informácia, že ste Ukrajinu
navštívili s cieľom pomoci, ktorú zaštiťuje Ministerstvo kultúry SR. Môžete spresniť, o aký typ pomoci
išlo?
Nina Vidovencová: Chcem zdôrazniť, že pre mňa je podstatnejšia samotná pomoc, ktorú
organizuje MK SR, ako mediálny rozruch okolo nej. Navyše často ide o citlivé informácie, ktoré
nie je možné zverejniť v procese pomoci. V prípade MK SR ide o pomoc v rámci kultúrneho
dedičstva alebo o pomoc ľuďom z umeleckého prostredia. Predstavte si, že sa doslova zo dňa
na deň staráte o 100 matiek s deťmi, ktoré utiekli pred vojnou. Vystaviť ich médiám by bolo
nezodpovedné a ľudsky pre mňa neakceptovateľné. Jediné, čo potrebujú, je bezpečný priestor
a čo najnormálnejšie podmienky, aby sa dokázali na aktuálnu situáciu v rámci možností adaptovať.
V súčasnosti je prioritou MK SR pomáhať s evakuáciou ľudí z Ukrajiny s umeleckým zameraním.
Sme v priamom kontakte s riaditeľmi a riaditeľkami škôl, ktorí a ktoré si s nami prechádzajú
aktuálne potrebný formát pomoci. Pomáhame aj umeleckým inštitúciám – mali sme na
Slovensku turné Ukrajinského národného baletu, Charkovského divadla (opera, balet, orchester),

zorganizovali sme aj prvé verejné vystúpenie detí z charkovských a kyjevských umeleckých škôl,
pomáhame vizuálnym umelcom, umelkyniam, teoretikom a teoretičkám. Od vypuknutia vojny
aktívne zasadajú krízové štáby medzi rezortmi, ale aj v rámci rezortov, ktoré riešia pomoc na
všetkých úrovniach. Často ide o činnosti, ktoré možno nemajú priamy dosah, ale z dlhodobého
hľadiska sú dôležité, ako napríklad posielanie hasiacich prístrojov alebo obalových materiálov
na Ukrajinu, aby mohli inštitúcie bezpečne uchovať či exportovať svoje diela v prípade útoku.
Význam tejto aktivity som si plnohodnotne uvedomila až pri návšteve Ľvova počas summitu
ministrov kultúry. Keď sa presúvate mestom, vidíte zabalené takmer všetky sochy, pamätníky
a pomníky, okná historických budov sú zatemnené. V rámci programu nás ukrajinský minister
kultúry Oleksandr Tkačenko pozval aj do Ľvovskej národnej galérie Borysa Voznytskyho. Väčšina
miestností bola prázdna, po obrazoch zostali na stenách len tiene a popisky. Diela v prvých dňoch
začali evakuovať na bezpečné miesta, aby sa ich umenie a kultúrne dedičstvo podarilo uchovať
v najväčšej možnej miere.
Pomoc, ktorú ponúka MK SR je, buď dočasná – ide o ľudí, ktorí chcú len krátkodobo umelecky
pôsobiť na Slovensku –, alebo dlhodobá. Žiadajú o ňu najmä rodiny s deťmi, ktoré študujú umenie.
Majú záujem o plnohodnotnú integráciu do spoločnosti s dôrazom na možnosť pokračovať
v umeleckej tvorbe. Ako ministerstvo sme si vytvorili vlastný integračný program, ktorý
aj za pomoci našich inštitúcií a externých zdrojov realizujeme. Ide o zabezpečenie všetkého
základného, čo k životu potrebujete (oblečenie, hygienické potreby, dokumenty SIM karty,
bankové účty a iné…), až po zabezpečenie psychologickej pomoci, bezplatného bývania a jeho
plnohodnotného vybavenia. Oba formáty stále aktívne prebiehajú.

Ochrana pamiatok, Ľvov, jún 2022. Foto: Nina Vidovencová

Ochrana pamiatok, Ľvov, jún 2022. Foto: Ľubomír Ondrejkovič

NINA VIDOVENCOVÁ
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Posledným väčším projektom bolo realizovanie letných workshopov v Bratislave. Deti, ktoré
utiekli pred vojnou do rôznych krajín Európy, mali na začiatku leta spoločný problém. Na leto
sa internáty a školy zatvárajú, takže boli spolu s rodinami poslané domov. Keďže je pre väčšinu
z nich veľmi nebezpečné vrátiť sa na Ukrajinu, ponúkli sme viac ako 150 deťom dočasné útočisko
na Slovensku. Bolo pre nás výhodou, že sme už mali zabehnutý systém podpory umeleckého
vzdelávania vrátane pedagógov a pedagogičiek.
Jana Geržová: Nedávno boli zverejnené zábery z mesta Buča po tom, ako ho opustili ruskí vojaci
zanechávajúci za sebou spúšť. Podobná situácia je aj v ďalších regiónoch. Mali ste možnosť hovoriť
s ľuďmi o situácii, v ktorej sa nachádzajú? Čo ich drží pri živote?
Nina Vidovencová: Jednoznačne myšlienka, že zvíťazia. Že sa čoskoro všetko skončí, ich krajina
sa bude rozvíjať ďalej, všetko sa vráti do normálu, rodiny budú opäť spolu. Stretla som sa s ľuďmi,
ktorí si mysleli, že svoj domov opustia len na pár týždňov a potom bude všetko ako predtým.
Až keď videli na videozáznamoch, že ich domov už viac neexistuje, začali sa stotožňovať
s myšlienkou, že agresia sa tak rýchlo neskončí. Dodnes sa stretávam s tým, že sa medzi ľuďmi
z Ukrajiny šíria správy založené skôr na falošnej nádeji ako na krutej realite.
Jana Geržová: V situácii, keď sa nedá vylúčiť ďalšia eskalácia násilia, ba dokonca expanzia ruského
vojenského ťaženia smerom na západ, je ťažké sústrediť sa na rutinný život, prácu, dokonca umenie...
Ako prekonávate toto traumatické obdobie, čo vás motivuje ráno vstať a nepoddať sa frustrácii?  
Nina Vidovencová: Priama pomoc je to, čo ma výrazne motivuje. Samozrejme, situácia
je frustrujúca, ale ráno vstávam s vedomím, že je potrebné niekomu pomôcť, niekoho evakuovať,
previezť, niečo preložiť, zohnať bývanie, zobrať deti na tréning alebo len zabezpečiť stravu
a periny na najbližšiu noc. Vďaka rozhodnutiu ministerky sa tieto aktivity stali mojou náplňou
práce. Skúsenosť s tým, že môžem byť súčasťou tímu, ktorý dáva stovkám ľudí možnosť
normálneho života, je pre mňa veľmi obohacujúca a dáva mi pocit, že moja práca má zmysel.
Po približne dvoch mesiacoch som si už našla systém, ako si nájsť aj čas na seba a venovať sa popri
tejto práci aj teoretickej a kurátorskej činnosti.
Mgr. Nina Vidovencová (1995), poradkyňa ministerky kultúry SR a doktorandka na VŠVU

Ochrana pamiatok, Ľvov, jún 2022. Foto: Ľubomír Ondrejkovič
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