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NÁVOD NA PREŽITIE

Jana Geržová / Lenka Kukurová

Detail diela Kashy Potrohosh:  Unstable – Berehynja, 2022, olej na plátne, videoperformancia ukrajinskej autorky, 04:21 min. 
zo série Unstable, ktorá reflektuje aktuálne vnímanie vojny na Ukrajine.

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), Ladislav Čarný (b. 1949), Nina Vidovencová (b. 1995) 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 art critic and curator Lenka Kukurová (b. 1978).

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 
focusing 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 specializes 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. 
kukurova@seznam.cz

Mgr. Jana Geržová, art historian and critic. Editor – in– Chief of Profil Contemporary Art Journal
jgerzova@gmail.com 

INSTRUCTIONS FOR SURVIVAL 

Jana Geržová / Lenka Kukurová

Anotácia
Dňa 24. februára 2022 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), Ladislav Čarný (1949), Nina 
Vidovencová (1995) –, s cieľom poskladať cez mozaiku individuálnych pohľadov niečo, čo sme  
si pracovne pomenovali ako návod na prežitie. Dnes publikujeme názory Lenky Kukurovej (1978).
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„Ak človek raz získa skúsenosť s nesebeckou angažovanosťou, tento pozitívny 
pocit si zapamätá navždy“ 

Lenka Kukurová v rozhovore s Janou Geržovou

Jana Geržová: Jedna z otázok, ktorá sa v ankete opakuje, pátra po tom, ako ľudia prekonávajú 
traumu, ktorú spôsobil agresívny útok ruských vojsk na Ukrajinu, čo ich motivuje ráno vstať a nepoddať 
sa frustrácii. Čo motivuje vás?
Lenka Kukurová: Deň, keď začala Putinova vojna na Ukrajine, bol pre mňa, ako asi pre väčšinu 
ľudí, absolútnym šokom. Vojnu som predtým poznala len z rozprávania mojej starej a prastarej 
mamy a nikdy som si nemyslela, že je niečo také v súčasnosti vôbec možné. No práve táto 
historická perspektíva mi pomáha nevzdávať snahu o zlepšenie. Ľudstvo a aj naše vlastné rodiny 
boli v ťažkých situáciách nespočetnekrát a pomoc zvyčajne neprišla zvonka. Je to na každom  
z nás. Zastávam presvedčenie, že vždy má zmysel pokúsiť sa o zmenu k lepšiemu, aj keď 

Kasha Potrohosh:  Unstable – Berehynja, 2022, olej na plátne, videoperformancia 04:21 min. Autorka v súčasnosti 
prechádza zmenou vnímania vlastnej identity. Dlhodobo žije, študuje a tvorí  na Slovensku, avšak aktuálne, vo vzťahu 
k vojne na Ukrajine prežíva syndróm svedka. Na vlastnom tele zobrazuje jeden z najstarších symbolov, ktorý odkazuje 
na život, plodnosť, matku, prírodu. Vojna je absolútnym opozitom Berehynji – má mužskú tvár, zabíja, ničí. Krvou 
zašpinený symbol ochrany a života sa tak stáva bolestivou pripomienkou toho, ako je násilie všadeprítomné v ľudskej 
patriarchálnej spoločnosti.
Kasha Potrohosh: Unstable – Berehynja, 2022, oil on canvas, videoperformance 04:21 min. The artist is currently 
undergoing a change in the perception of her own identity. She has been living, studying and creating art in Slovakia 
for a long time, but he is currently experiencing witness syndrome. From the Unstable series, which reflects her current 
perception of the war in Ukraine, she presents the work of Berehynja. On her own body she displays one of the oldest 
symbols, which refers to life, fertility, mother, nature. War is the absolute opposite of Berehynja - it has a male face, 
it kills, destroys. The blood-stained symbol of protection and life thus becomes a painful reminder of how pervasive 
violence is in human patriarchal society.
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Pohľad do priestorov výstavy Ľudstvo.  Pistoriho palác, Bratislava 26. 9. 2022 – 30. 10. 2022. Kurátorky: Lenka Kukurová, 
Nina Vidovencová/Humankind, exhibition view Pisztory Palace. Curators: Lenka Kukurová, Nina Vidovencová 
V popredí/in the foreground Liubov Holubkyna: Komfortná zóna, 2022, performancia. Dielo je obrazom vnútorných 
zážitkov človeka, ktorý sa ocitne v ťažkej životnej situácii. Prechod z detstva do dospelosti, rozvod s milovanou osobou... 
Alebo, ako v mojom prípade, vojna. Hrable môžu predstavovať ťažkosti alebo traumy, ktoré vám bránia pohnúť  
sa ďalej a vystúpiť zo zóny komfortu. Liubov Holubkyna: Comfort zone, 2022, performance.  The artwork is a symbol  
of the inner experiences of a person in a difficult life situation. Transition from childhood to adulthood, divorce from 
a loved one... Or, as in my case, war. A rake can represent difficulties or traumas that prevent you from moving on and 
stepping out of your comfort zone. Vpravo/on the right: Kvet Nguyen: Ako budeme spolu žiť? 2022. Skúsenosť  
zo slovensko-ukrajinských hraníc, site-specific inštalácia dokumentárnych fotografií, text. Kvet Nguyen: How Will We Live 
Together? 2022. Experience from the Slovak-Ukrainian borders, site-specific installation of documentary photographs, text.
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výsledok nemusí byť hneď viditeľný, vložená energia sa nikdy nestratí.  V realite vojny na Ukrajine 
mi vzhľadom na slovenskú perspektívu poskytuje nádej porovnanie so situáciou v období  
tzv. utečeneckej krízy z rokov 2015 a 2016. Reakcie verejnosti a aj politickej reprezentácie boli 
vtedy šokujúco xenofóbne a nenávistné (v roku 2016 sme s Kunsthalle Bratislava mapovali reakciu 
na utečeneckú situáciu na výstave Strach z neznámeho). Už v prvý deň vojny v roku 2022 bolo 
zrejmé, že na Slovensko budú prúdiť desaťtisíce ukrajinských utečencov. Musím sa priznať, že  
od slovenskej spoločnosti som po predošlej skúsenosti očakávala minimum podpory. O to väčším 
prekvapením bola pre mňa veľká vlna solidarity, keď sa množstvo ľudí u nás zapojilo do nezištnej 
pomoci. Je možné, že táto solidarita je zatiaľ selektívna a je zameraná len na ľudí podobných nám 
samým, no je to určite dobrý začiatok. Myslím si, že ak človek raz získa skúsenosť s nesebeckou 
angažovanosťou, tento pozitívny pocit si zapamätá navždy.

Jana Geržová: Spolu s Ninou Vidovencou ste pre Staromestské kultúrne centrum v Bratislave 
pripravili výstavu s názvom Ľudstvo1, na ktorej sa spoločne prezentovali slovenskí a ukrajinskí umelci 
a umelkyne. Ako píšete v tlačovej správe, vychádzali ste z knihy holandského historika Rutgera 
Bregmana Humankind (2019, v slovenčine vyšla pod názvom Ľudskosť v roku 2020). Do akej miery 
ste sa stotožnili s jeho presvedčením, že ľudia nie sú od prírody zlí a sebeckí, ale skôr dobrosrdeční, 
využívajúci stratégie spolupráce, do akej miery išlo o  jasný zámer postaviť do kontrastu k obrazom 
brutálneho násilia, s ktorými sme denno-denne konfrontovaní, obrazy, ktoré podporujú Bregmanovu 
hypotézu. Nakoniec, relevantnosť tejto interpretácie potvrdzuje podnázov vášho projektu – Výstava  
o nádeji v čase vojny, alebo sa mýlim?
Lenka Kukurová: Kniha Rutgera Bregmana sa mi dostala do rúk začiatkom tohto roka. Nedávna 
doba nebola ľahká už pred vojnou na Ukrajine: zhoršujúca sa klimatická kríza, politické víťazstvá 
demagógov po celom svete, pandémia, dezinformácie... Hoci sa aktivizmu venujem už vyše 
dvadsať rokov, začala som pochybovať, či je za tú dobu vôbec badať nejaký pokrok. Zaujala 
ma už autorova kniha Utópia pre realistov, ktorá tiež nabúrava mýty o „prirodzenej“ ľudskej 
sebeckosti a obhajuje koncept univerzálneho základného príjmu. V knihe Humankind Bregman 
rozvíja „revolučnú“ myšlienku, že ľudia sú vo svojej podstate dobrosrdeční. Pritom to nie je 
filozofické pojednanie, hypotéza je doložená historickými príkladmi siahajúcimi až do praveku. 
Pre mňa to je dôležitá a inšpiratívna kniha do ťažkých časov. Kritike kapitalizmu a konzumu často 
chýba pozitívna a konkrétna vízia, ako by spoločnosť mohla fungovať lepšie a spravodlivejšie  
a Bregmanove výskumy tieto príklady prinášajú. Čo sa týka presvedčenia o ľudskej podstate, 
zápasí vo mne cynizmus s idealizmom. Práve vojna v koncentrovanej podobe ukazuje to najhoršie, 
ale aj najlepšie z ľudských vlastností. Dôležité pre mňa je jednoduché Bregmanovo konštatovanie, 
že aj keď človek pácha zlo, potrebuje si ho zdôvodniť ako dobro. Zabíjanie na Ukrajine  
je prezentované ako boj „proti ukrajinským nacistom“. Podľa výskumu uvádzaného v knihe bola 
dôležitou motiváciou pre vojakov nemeckého Wehrmachtu obrana kamarátov spolubojovníkov. 
Neviem, či sú Bregmanove teórie v každom ohľade správne, no myslím si, že je konečne čas  
na nové historické naratívy. Príliš dlhú dobu sme pri štúdiu dejín počúvali len o konkurenčných 
bojoch, víťazstvách tých najsilnejších alebo o represii a kontrole, ktoré nás chránia od pozabíjania 
sa navzájom. Represívne systémy produkujú agresívnych ľudí, ako v prípade súčasného Ruska. 
Nádej by nemala byť založená na naivite a prekrúcaní reality, ale na pokuse prekonať frustráciu  
v každej situácii. Preto sme zvolili pre názov výstavy slovo Ľudstvo: neodkazuje len na knihu, ale aj 
na ľudí so všetkými pozitívnymi aj negatívnymi vlastnosťami. Takéto zameranie výstavy bolo tiež 
pokusom o univerzálnejší pohľad presahujúci nacionálne perspektívy.

1   Výstava s podporou Nadácie Milana Šimečku sa uskutočnila v Pistoriho paláci v Bratislave (26. 9. 2022 – 30. 10. 2022). 

Ivana Šáteková: Vitaj, ale... 2022, výšivka. Autorka reflektuje premenlivosť vľúdnosti v spoločnosti. Výšivka zobrazuje 
prívetivé privítanie Ukrajinky tradičným chlebom, ale neskôr sa táto láskavosť vytráca. 
Ivana Šáteková:  Wellcome, but... 2022, embroidery. The artist reflects on the variability of kindness and settings in society.  
The embroidery depicts a friendly welcome of a Ukrainian woman with traditional bread, but later this kindness 
disappears.
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Jozef Pilát: Červená Kalina, 2022, objekt. Červená kalina je jednou z najtypickejších rastlín Ukrajiny. Je predmetom 
častých vyobrazení a, predovšetkým, témou ľudových piesní. Jedna z nich sa v súčasnosti stala hymnou nádeje, ktorú 
spieva ľudstvo po celej planéte. Autor vedome znásobil mierku jej plodu, aby poukázal na obdivuhodné odhodlanie, 
silu a nádej, ktorú už viac ako šesť mesiacov Ukrajina ukazuje celému svetu. 
Jozef Pilát: Red Viburnum (Kalyna), 2022, object. Red viburnum is one of the most typical shrubs for Ukraine. It is the 
subject of frequent depictions and, above all, the theme of folk songs. One of them has now become a hymn of hope 
sung by humankind all over the planet. The author deliberately multiplied its fruit scale to point out the admirable 
determination, strength and hope that Ukraine has been showing to the whole world for more than six months.

Jana Geržová: Ako vznikala idea tejto výstavy, na ktorej sa objavili staršie diela (Radovan Čerevka, 
Marcel Mališ, Olja Triaška Stefanović), ako aj aktuálne práce, časť z nich dokonca vytvorená priamo pre 
výstavu (Oto Hudec, Ivana Šáteková, Kvet Nguyen, Jozef Pilát). Aký kľúč ste zvolili pri výbere umelcov 
a umelkýň? Ako ste sa zorientovali v tvorbe ukrajinských autoriek a autorov, ktorých tvorba nie je  
na Slovensku veľmi známa? 
Lenka Kukurová: Podnetom pre zorganizovanie výstavy o situácii na Ukrajine bola pre mňa 
(okrem pozvania od Laca Oravca a Martina Brixa z Nadácie Milana Šimečku) hlavne otázka, ako 
vojna v susednej zemi zmenila slovenskú spoločnosť a ako to súčasné umenie dokáže reflektovať. 
Bolo zrejmé, že témou žije aj umelecká scéna, keďže mnohí z nej sa veľmi rýchlo zapojili  
do pomoci, či už vo forme zbierok, rezidencií alebo do organizovania. Aj ministerstvo kultúry 
dodnes aktívne pomáha ľuďom na úteku z Ukrajiny, ktorí pracujú v kultúrnej oblasti. Od začiatku 
sme si spolu s Ninou Vidovencovou hovorili, že by to nemala byť výstava, ktorá problémy len 
pomenúva alebo zviditeľňuje, to nebolo nutné. Zhodli sme sa na význame solidarity a nádeje. 
Keď sme oslovovali umelcov a umelkyne s myšlienkou pozitívnej výstavy v zlých časoch, mnohé 
diela a odpovede, ktoré sme dostali, boli o tom, že ľudia nádej nepociťujú. Takže časť prác len 
popisovala súčasnú frustráciu, čo je, samozrejme, tiež v poriadku. Tie diela pre divácku verejnosť 
sprostredkúvajú pocit, že v tom nie je sama. Oslovovali sme autorov a autorky, ktorí častejšie 

narábajú s politickými odkazmi, ja pracujem zväčša so strednou umeleckou generáciou, Nina  
s mladšou. Svoju rolu zohrala aj predošlá spolupráca niektorých vystavujúcich s festivalom fjúžn.  
Z ukrajinskej scény sme sa rozhodli prizvať umelcov a umelkyne, ktorí žijú na Slovensku  
a nakoniec sme oslovili aj umelkyne z Ukrajiny, ktorých tvorba nás zaujala na sociálnych sieťach. 
Diela umelkyne s pseudonymom Kinder Album som videla na tohtoročnom benátskom bienále  
na Námestí Ukrajiny. Vzhľadom k obmedzenému priestoru nešlo o širokú sondu do umeleckej 
scény k aktuálnej spoločenskej situácii, to si môžu dovoliť väčšie galerijné inštitúcie. Zatiaľ však  
o takom aktuálnom podujatí neviem a nie som si istá, či sa k nemu niekto odhodlá.

Jana Geržová: Na prvý pohľad sa zdá, že zo strany slovenských autorov a autoriek ide predovšetkým 
o akcentovanie spolupráce či už v užšom slova zmysle (Daniela Krajčová), alebo spolupráce, ktorá 
mala charakter pomoci utečencom (Kvet Nguyen, Oto Hudec). Diela ukrajinských umelcov a umelkýň 
skôr vizualizujú autentickú traumatickú skúsenosť života uprostred vojny. Dá sa to takto zovšeobecniť? 
Lenka Kukurová: Je pre mňa zaujímavé, že diela ukrajinských tvorcov vnímate ako vyjadrenie 
traumy. Ja vo všetkých vystavených dielach vidím predovšetkým pokus o jej prekonanie. Mnohé 
diela majú až akúsi arteterapeutickú kvalitu. Či už je to performacia Liubova Holubkyna, ktorá  
sa pokúša vykročiť z bariéry vyjadrenej hrabľami, alebo Kashy Potrohosh, ktorá využíva symbolický 

Oto Hudec: Správy z domova, 2022, maľba, inštalácia. Autor v diele vytvorenom priamo pre výstavu spracoval zážitky  
ako pomáhal ľuďom z Ukrajiny v Košiciach. Do pomoci sa zapájali a stále zapájajú desiatky tisíc ľudí na Slovensku. 
Oproti nenávistným protiutečeneckým náladám z roku 2015 to poskytuje aspoň nejakú nádej svedčiacej o vývoji našej 
spoločnosti. 
Oto Hudec: News from home  painting, 2022, painting, installation. In an artwork created directly for the exhibition, 
the author processed his experiences with his own help to people from Ukraine in Košice. Tens of thousands  
of people in Slovakia were and still are involved in refugee aid. Compared to the hateful anti-refugee sentiments  
of 2015, this provides at least some hope for the evolution of our society.
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Lucia Dovičáková: Special operation, 2022, akvarel na papieri. Dielo sa odvoláva na známu maľbu Francisca Goyu  
s názvom Saturn požierajúci svojho syna. Autorka v ňom reaguje na aktuálnu politickú situáciu.
Lucia Dovičáková: Special operation, 2022, watercolor on paper, 2022. The artwork refers to Francisco Goya‘s famous 
painting Saturn Devouring His Son. Here the artist responds to the current political situation.

rituál. Mykola Kovalenko od prvého dňa vojny vytvára protivojnové plagáty, má ich už desiatky. 
Postavy v akvareloch od Kinder Album odtláčajú tank, vyťahujú si z tela klince či podopierajú ťažkú 
oblohu. Dojalo ma aj dielo, v ktorom sa postava pokúša zachrániť pred bombardovaním zvieratá 
zo zoologickej záhrady, pre mňa symbolizuje mimodruhovú empatiu v takej ťažkej životnej 
situácii. Sestry Feldman využívajú dokonca kreslený humor. Pre mňa sú to všetko výrazy protestu 
a nezlomného charakteru. Do výstavy sme sa s Ninou rozhodli zaradiť aj kresby ukrajinských 
detí, ktoré našli útočisko na Slovensku, chápali sme začlenenie ich tvorby ako výraz akceptácie  
a podpory.
V étose nezlomného odporu sa nesie aj dielo Jozefa Piláta – drevená socha v podobe 
naddimenzovaného listu a plodov rastliny kalina, ktorá odkazuje na ukrajinskú protivojnovú 
pieseň končiacu sa vyjadrením: „A my našu slávnu Ukrajinu, hej, hej, rozveselíme!“ Dôležitý 
aspekt pomoci prezentuje aj séria vyšívaných diel Daniely Krajčovej, v ktorých spolupracovala  
s ukrajinskými ženami. V spoločných workshopoch, ktoré prebiehali už predtým (kurátorka Jana 
Babušiaková) a uskutočnili sa aj priamo na výstave, vznikal dôležitý priestor výmeny skúseností  
a medziľudskej podpory. To je rovnako dôležité ako materiálna pomoc. Oto Hudec zas pri príležitosti 
výstavy znovu skontaktoval desiatky ľudí, ktorým od začiatku vojny poskytol dočasné ubytovanie 
vo svojom byte, a vytvoril ich portréty aj spolu s ich domácimi zvieratami. Niektoré staršie diela, 

Marcel Mališ: Russkyj suvenir z otvorenej série Lebensraum, 2012 – 2022 (nedokončené), olej na plátne. Stále 
aktuálnou reflexiou súčasnosti je séria Lebensraum. Viac ako v iných obrazoch tejto série je ukázaná paralela medzi 
nacistickým agresívnym konceptom  územnej expanzie (Lebensraum) v čase druhej sv. vojny a agresiou Ruska na Ukrajine.  
Marcel Mališ: Russian Souvenir from the Lebensraum Series, 2012 – 2022 (unfinished), oil on canvas.  
The Lebensraum series is a still relevant reflection of the present. More than in other paintings of this series, the artist 
shows a parallel between the Nazi aggressive concept of territorial expansion (Lebensraum) at the time of the Second 
World War and Russia‘s aggression in Ukraine.
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Mykola Kovalenko, tlač, 2022. Umelec pochádza z Ukrajiny a dlhodobo žije na Slovensku. Autorov motív kráčajúceho 
krížnika a ruky s useknutými prstami použila aj Slovenská pošta na obálke vyjadrujúcej solidaritu s Ukrajinou. 
Mykola Kovalenko, print, 2022. The artist comes from Ukraine and lives in Slovakia long term. The author‘s motif  
of a walking cruiser and a hand with severed fingers was also used by Slovak Post on an envelope for solidarity with Ukraine.

Sestry Feldman: záznam z akcie, foto, digitálne kresby, 2022. Ukrajinské umelkyne a sestry Mishel a Nicol tvoria 
autorskú dvojicu. Pracujú so street artom, vytvárajú digitálne animácie a kresby, sú prítomné na sociálnych sieťach.  
Ich tvorba využíva aj prvky kresleného humoru – Putin a ľudia podliehajúci propagande sú zobrazení ako „štvorcové 
hlavy“. Umelkyne na strechu namaľovali nápis Freedom tak, aby bol viditeľný z lietadla. Vzťah k slobode komentujú: 
„Cesta k slobode je náročná, no život bez slobody nemá zmysel.“  
Sestry Feldman: documentation of the action, photo, digital drawings, 2022. Ukrainian artists and sisters Mishel 
and Nicol form an author duo. They work with street art, create digital animations and drawings, they are present 
on social networks. Their work also uses elements of cartoon humor – Putin and people subject to propaganda are 
depicted as „square heads“. Artists painted the sign Freedom on the roof so that it would be visible from the plane. They 
comment on the relationship to freedom: „The road to freedom is difficult, but life without freedom has no meaning.“

ako napríklad hyperrealistická maľba Marcela Mališa zobrazujúca hlavu vzduchotesne obalenú 
ruskou igelitovou taškou, získali novú aktuálnosť. Výstavu uzatvorilo dôležité posolstvo, ktoré  
sa v umeleckých dielach v mierovej súvislosti neobjavuje často: skupinová choreografia Fernandy 
Ortiz zachytená vo videu tematizuje nevyhnutnosť zbavenia sa fosílnych palív a prechodu  
na obnoviteľné zdroje energie. Dohromady výstava vytvorila rozprávanie o smútku, hneve,  
ale aj o dôležitosti protestu a pomoci. 

Jana Geržová: Ako kontrast k Bregmanovmu optimizmu my nedá nespomenúť známy psychologický 
experiment profesora Philipa Zimbarda, ktorý v roku 1971 skúmal, ako sa mení správanie ľudí,  
keď dostanú do rúk neobmedzenú moc. Jeho experiment, kde boli dobrovoľníci rozdelení na skupinu 
väzňov a dozorcov musel byť predčasne ukončený, lebo agresia a brutalita dozorcov gradovala  
a situácia sa vymkla spod kontroly. Experiment s rovnakými výsledkami zopakoval vo Varšave 
v roku 2005 aj poľský umelec Artur Żmijewski a vo forme videa s názvom Repetition ho prezentoval  
na benátskom bienále. Tento odvrátený pohľad na ľudskú prirodzenosť na vašej výstave ilustruje nielen 
drobný akvarel Lucie Dovičákovej, kde parafrázujúc známu maľbu Francisca Goyu Saturn požierajúci 
svojho syna, prepožičala krvilačnému Saturnovi tvár Putina, ale aj viaceré diela ukrajinských umelkýň 
a umelcov. O čo sa v tomto kontexte môžeme oprieť, keď hovoríme o nádeji v čase vojny? 
Lenka Kukurová: Knihu Philipa Zimbarda Lucifer effect som čítala približne pred desiatimi rokmi, 
priviedlo ma k nej práve Żmijevského dielo. Psychológ Zimbardo vydal knihu po vyše tridsiatich 
rokoch od experimentu. Už pri čítaní knihy som sa sama seba pýtala, ako by som sa zachovala,  
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Kinder Album: akvarel a ceruza na papieri (tlač – kópia), 2022. Ukrajinská umelkyňa, ktorá používa pseudonym 
Kinder Album, vytvára diela reagujúce na jej vlastnú situáciu človeka žijúceho vo vojne. Niektoré z autorkiných prác boli 
vystavené v podobe plagátov aj v rámci prehliadky tohtoročného benátskeho bienále na Námestí Ukrajiny. 
Kinder Album: watercolor and pencil on paper (print – copy), 2022. The Ukrainian artist, who uses the pseudonym 
Kinder Album, creates works responding to her own situation as a person living in war. Some of the author‘s works were 
exhibited in the form of posters as part of the Venice Biennale in Ukraine Square.

Kinder Album: akvarel a ceruza na papieri (tlač – kópia), 2022. 
Kinder Album: watercolor and pencil on paper (print – copy). 
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Kinder Album: akvarel a ceruza na papieri (tlač – kópia), 2022. 
Kinder Album: watercolor and pencil on paper (print – copy). 



24 25 

profil 4´22
NÁVOD NA PREŽITIE 

Daniela Krajčová: Obrúsky zo série Obrúsok/Servetka/Cervetka, 2022, linorytová tlač na textile, výšivka, drevený 
rám. Spolupráca: Oksana Shendryk, Ганна Опанасенко, Svitlana Petrychenko, Anna Dudik, Tereza Langerová a ďalšie 
ženy. 
Daniela Krajčová: Napkins from the series Napkin/Servetka/Cervetka, 2022, linocut print on textile, embroidery, wooden 
frame, 2022. Collaboration: Oksana Shendryk, Ганна Опанасенко, Svitlana Petrychenko, Anna Dudik, Tereza Langerová and 
other women 

ak by som vedela, že mám hrať rolu dozorkyne vo väzenskom experimente. Zrejme by som v rámci 
očakávania hrala rolu negatívnej postavy, bolo by to však simulované. Účastníci výskumu, ktorí 
hrali dozorcov, sa pritom domnievali, že experimentom môžu pomôcť reformovať nehumánny 
väzenský systém. A to je práve aj najväčšia slabina Zimbardovho výskumu, ktorý je v súčasnosti 
kritizovaný. Hoci si v knihe autor stále stojí za presvedčením, že v nepriaznivých podmienkach 
sa z ľudí stávajú tyrani, veľká časť a pointa je venovaná fenoménu hrdinského odporu. V skratke 
ide o myšlienku, že je dôležité protestovať, aj keď väčšina mlčí. Čím viac ľudí sa zlu postaví, tým 
ľahšie sa pridajú ďalší. Bregman vo svojej knihe Zimbardov experiment prehodnocuje. Na základe 
prameňov dokladá, že kruté postupy v stanfordskom experimente si študenti, ktorí hrali dozorcov, 
nevymysleli sami, ale boli im odporučené. Nebol to teda výskum založený na nestrannom 
pozorovaní neutrálnej situácie, dynamika tyranie bola vytvorená od začiatku. Zo Zimbardovho 
výskumu je možné vyčítať akurát sklony ľudí ku konformite, o ľudskej podstate nevypovedal 
tento experiment nič. Bregman podáva aj ďalší jednoduchý predpoklad: ľudia budú takí, ako 
sa od nich očakáva a aké vlastnosti sa u nich budú podporovať. Nádej v čase vojny, ako sme  
sa to pokúsili doložiť aj na výstave, môže znamenať zameranie sa na pozitívne ľudské vlastnosti: 
empatiu a solidaritu. V spoločenskom scitlivovaní v ťažkých časoch má podľa mňa umenie svoju 
nezastupiteľnú rolu. 

Deti z Ukrajiny, 2022. Kresby, maľby a objekty vytvorili deti z Ukrajiny, ktoré aktuálne žijú v Bratislave. Väčšina z nich 
pochádza z Charkiva alebo Kyjiva a na Slovensko boli evakuované Ministerstvom kultúry SR. V súčasnosti sú plne 
integrované do spoločnosti, majú vlastné bývanie a pokračujú v tvorbe a štúdiu umeleckých smerov. 
Children from Ukraine, 2022. Drawings, paintings and objects were created by children from Ukraine who currently live  
in Bratislava. Most of them come from Kharkiv or Kyiv, and they were evacuated to Slovakia by the Ministry of Culture  
of Slovak republic. Currently, they are fully integrated into society, they have housing and continue to create and study art.

Mgr. Lenka Kukurová, PhD., je kurátorka, umelecká kritička a aktivistka. Venuje sa skúmaniu 
politického umenia a umeleckého aktivizmu. Organizovala niekoľko rozsiahlych skupinových 
výstav orientovaných na aktuálne spoločenské témy, ako napríklad utečenecká kríza (Kunsthalle 
Bratislava; Galerie NTK, Praha), kritika praxe odoberania detí z rómskych rodín (Ministerstvo 
kultury ČR, Praha), národná identita (Honorárny konzulát SR, Lipsko). Spolupracuje s neziskovými 
organizáciami 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-weja Zákon cesty. Žije v Nemecku.
kukurova@seznam.cz

Mgr. Jana Geržová, historička a kritička umenia, šéfredaktorka časopisu Profil súčasného umenia
jgerzova@gmail.com

Popisky boli súčasťou výstavy. Foto: Adam Šakový


