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Pavlína Fichta Čierna, Nežiaduce účinky, 19 kópií príbalových letákov z liekov, kresba, 2000, v zbierke PGU Žilina,
foto: archív autorky.

s nimi na danú tému. Formou rotujúcej diaprojekcie vytvorila
vizuálno-zvukovú inštaláciu. Tému farmaceutického priemyslu prezentovala aj v sérii xeroxov nájdených tlačí Nežiaduce účinky v rámci výstavy Manipulujúce umenie. V nájdených textoch 19 príbalových letákov fixou zvýraznila údaje
o ich škodlivosti. Zviditeľnila paradoxnosť liečby, ale najmä
fakt masívnej potreby liečby ako vedľajší produkt súčasnej
civilizácie. Koncom roka 2000 sa zúčastnila medzinárodného public-artového projektu Public/Subjekt,9 kde radikalizuje
tému sociálnej a personálnej komunikácie. Využíva miesto
„nekomunikácie“ v rámci mestských zón – bankomat. Predvolené menu bankomatu nahradila ponukou komunikovať
s ňou samotnou. Technicky náročný projekt Ani veľa, ani
málo (2000) vytvorila z dvadsiatich sekvencií privátnych
videoperformancií, kde poukazuje na všednú činnosť, ale aj
emotívnu stránku každodennosti. Čierna v tejto práci provokuje diváka k sebareflexii, keď strohú činnosť narúša veľmi osobnou komunikáciou. Podobne
narába aj s privátnou e-mailovou komunikáciou v sérii digitálnych tlačí Nežné pripomienky (2004), ktorá obsahuje
autentickú komunikáciu autorky s českou umelkyňou Lenkou Klodovou. Ich komunikácia prelína pracovné (umelecké)
otázky so súkromím života matiek a manželiek.
Do digitálnych foriem grafiky prispela autorka aj formami
radikálneho sebazobrazenia 1:1 v stave pokročilého tehotenstva (Bez názvu. Brušný tanec, 2002), keď obraz umocnila
manipulovaným ultrazvukom plodu. Do sféry elektronickej
grafiky zahrnula privátnu e-mailovú komunikáciu rôznorodého charakteru – od banálnej, privátnej po profesijnú (cyklus
digitálnych tlačí Image Transmissions, 2004). Fichta Čierna
sa už niekoľko rokov orientuje prevažne na oblasť videofilmu
a participatívne projekty.10 Cez obrazy a výpovede margina-

lizovaných skupín a jednotlivcov reflektuje fenomén traumy
ako existenciálnu paradigmu súčasnosti. Jej práce nesú
miestami výraz objektívnosti, ktorý je dosahovaný aktérmi
a prostrediami, v ktorých sa pohybujú. Neštylizovaným snímaním a rozhovormi autorky s protagonistami smeruje výrazovosť k autentickosti a sociatívnosti.
Alena Vrbanová je teoretička umenia, pôsobí na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici.
1 Absolvovala odbor Plastické a plošné rytie kovov na Škole
úžitkového výtvarníctva v Kremnici.
2 Pavlína Fichta Čierna absolvovala v ateliéri K.R.E.S.BA.
prof. Vladimíra Popoviča na VŠVU v Bratislave.
3 Štátna galéria Banská Bystrica (dnes Stredoslovenská galéria), kurátorka výstavy Alena Vrbanová.
4 Výstava Spoločný priestor alebo Tadiaľto áno?, 1997, kurátorka výstavy Ľuba Slušná.
5 Kurátorkami slovenskej časti Pavilónu Českej a Slovenskej
republiky na 48. Benátskom bienále boli Alexandra Kusá
a Petra Hanáková.
6 Kurátorkou výstavy bola Katarína Rusnáková.
7 Výstava Manipulujúce umenie, PGU Žilina, kurátor Richard
Gregor.
8 CC Centrum, Bratislava, kurátorka Viera Jančeková (Levitt).
9 Bratislava-Staré Mesto, kurátori Dušan Brozman, Vladimír
Beskid a Alena Vrbanová.
10 Bližšie: Rusnáková, K. Dokumentárny kód a sociálna komunikácia na novej úrovni. In: Fichta Čierna, P. (ed.) Pavlína
Fichta Čierna, Žilina: Považská galéria umenia, 2014, s. 93
– 101.

5 Emília Rigová, performance v rámci vernisáže výstavy Revive/Purano Hangos,
Artivist Lab, Praha 2020, foto: Adam Sochorec.
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Michal Kindernay
Galerie Jelení, Praha
Tereza Záchová

Týmová práce. Tak bychom mohli na první pohled vnímat záměr
vzniku poslední výstavy Michala
Kindernaye. Kromě toho, že na
představovaném časosběrném zvukovém materiálu pracoval spolu
se Sárou Vybíralovou, textem
jej na výstavě kurátorované Gabrielou Kotíkovou uvádí Mariana
Serranová. Tato početná spolupráce se nadto neomezila pouze
na lidské subjekty, ale zapojila
také „neživou“ složku přírody
a času.
Kindernaye jako autora charakterizují různé interaktivní aplikace, ať již využívající různé
senzorické vstupy, nebo senzorické zvuky. Přesnější by však
bylo vyzdvihnout jeho audiovizuální instalace, které implementují oblast umění, technologie a vědy dohromady. Je to také
jeden z mála tvůrců, kteří systematicky a dlouhodobě reflektují
problematiku environmentálních
otázek u nás. V nedávné době na
sebe upozornil například projektem Heliofilie, který zobrazoval
sekvence obrazu počasí jednoho
daného měsíce.
Co však sděluje aktuální Calendarium Cæli MMXIX? Jedná se
o abstraktní vizuální formu projekce, převážně laděnou do modrých tónů. Občas v obraze můžete
rozeznat jarně rozkvetlé sakury
(tedy pokud obraz divák sleduje
pečlivě), které se objevují ve
vertikálních páscích za sebou.
Časosběrný projekt se zaznamenával po dobu jednoho solárního
roku v syntéze 24 hodin po dobu
12 měsíců dohromady 365 dnů.
Vertikální schéma znázorňuje
sekvenci snímků oblohy. Vedle
promítaného obrazu je pak umístěn starý vytáčecí telefon, ze
kterého se poměrně nahlas linou
jednotlivé „historky“ nahodilých
činností z daného roku od různých osob – tedy jejich hlasů.
Tento moment považuji za „moment
pnutí“ – objektivní vizuální
schéma, které je prakticky nečinné, se dostává do rozporu se
subjektivně laděným, neřazeným
pocitovým záznamem zvuku. Objektivní a subjektivní proces tak
autor klade jako paralelu k času

cyklickému a času astronomickému. Prostor galerie můžeme tedy
považovat za obzor, který staví
diváka doprostřed a vy pak celou
situaci sledujete jakoby seshora. Že lze vše v nepatrné míře
přirovnat k existenci člověka
na Zemi, můžeme shrnout i slovy
Mircea Eliadeho: „Přestože je
naše bytí prostorově a časově
omezené, překračujeme přírodní
dění poznáním a svobodou.“
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Emília Rigová
Artivist Lab, Praha
Natálie Drtinová

Pražská galerie Artivist Lab,
sídlící v Kampusu Hybernská
a vedená umělkyní, kurátorkou
a aktivistkou Tamarou Moyzes,
představila začátkem června projekt Revive/Purano Hangos (Oživení starých hlasů) umělkyně
Emílie Rigové. Ta na tomto projektu začala pracovat již při
své umělecké rezidenci v New
Yorku dva roky nazpět, a ani po
vernisáži ho nelze zdaleka označit za dokončený. Revive/Purano
Hangos je totiž projekt procesuální, nabývající na objemu
s každým zúčastněným návštěvníkem a návštěvnicí, jejichž pokusy o zreprodukování zapomenuté
romské písně Aven, aven, ó žandára (Policajti nás pochytali)
jsou zaznamenány a uloženy do
archivu projektu.
Středobodem výstavy je mechanizované pianino s notami, které
stále dokola hraje jednu sloku
této písně. Právě starý notový
zápis písně, která se vždy hrála podle sluchu a jejíž tradiční
grafický evropský zápis neodráží
její rytmus, a tudíž ani její
podstatu, bylo to jediné, co se
z ní dochovalo. Verše: „Policajti nás pochytali, aby všechny
ostříhali. Nestříhejte mě dohola, jááj, radši půjdu do tábora!“ pocházejí z doby druhé
světové války a spolu s ostrými
zvuky strojku na pianu mrazivě připomínají mechanizovanou
genocidu většiny místní romské
populace. Výzva gádžům, tedy lidem z většinové bílé společnosti, aby píseň oživili zpíváním
těchto slov, představuje silné
a symbolickým významem nabité
gesto. Připomíná, že jsme tuto
událost jako národ stále neuctili, ale ani jsme ji naplno neuznali. Na to poukazuje i v rohu
galerie stojící mramorová deska,
do které je zmiňovaná sloka vytesána, zanesená kamenným prachem. Vedle ní odložené dláto
apel směrem ke gádžům ještě podtrhuje.
Pokud Emília Rigová tento svůj

projekt někdy označí za dokončený, ani v takovém případě není
znovunalézání romské kultury
a uctění památky obětí romského holocaustu něco, co by bylo
možné dovést do konce – zvláště
proto, že tento proces ještě ani
pořádně nezačal.
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O čem mluvíme, když mluvíme
o rodině
Dům umění Ústí nad Labem
Barbora Hájková

V názvu výstavy nastíněná otázka otevírá různé roviny tématu
rodinných vztahů, o kterých lze
přemýšlet jak v osobním, tak ve
společenském kontextu. Výstavní
projekt připravila během uplynulého semestru Maro Hajrapetjan
pod vedením Michala Kolečka
v rámci Kurátorského workshopu
na Fakultě umění a designu. Ke
spolupráci přizvala především
umělce s vazbami k ústecké vizuální scéně. Zařazeno je zde však
i video mezinárodně uznávané
Anny Daučíkové nebo skupiny Matky a Otcové.
Prezentovaná díla představují
vesměs osobní až intimní zpověď umělců týkající se jejich
vlastních prožitků – práce absolventů Fakulty umění a designu
Miroslava Haška a Sylvy Francové
dokonce zobrazují členy vlastní
rodiny. Dany Vigil pomocí narace reflektuje vzpomínky rodičů na
jejich svatební den. V případě
díla Lenky Klodové vnímáme zpovědi oslovených (pro návštěvníka však anonymních) osob, které
se vyjadřovaly ke vzpomínkám
a pocitům doprovázejícím jejich
rozvod. Abstrahovaná prostorová
textilní instalace Markéty Oplištilové nenese znaky konkrétních
událostí, každopádně umožňuje
návštěvníkovi faktický prostor
k zamyšlení nad vlastním prožíváním v rodinných vazbách.
Za výrazný moment projektu považuji odhalení intervenující
sochy Právo na lásku vytvořené
skupinou Matky a Otcové. Výstava se posouvá mimo stěny galerie a vybírá si velice vhodný
veřejný prostor k jejímu rozšíření. Matky a Otcové reflektují
normalizační dílo Rodina Ivana
Záleského umístěné v atriu Magistrátu města Ústí nad Labem.
Umělci sarkasticky komentují
vliv státního aparátu na základní společenskou jednotku –
nukleární rodinu – vytvořením
dalších dvou figur, které reprezentují úředníky nebo právníky.
Magistrát si tak pravděpodobně nevědomky kálí do vlastního
hnízda. Navíc v kontextu lokace
Domu umění působí téma rodiny

jako alarmující. Parkán na Masarykově třídě, kde je výstavní
prostor dočasně provozován, je
do jisté míry vyloučenou lokalitou. Galerie tedy svým programem alespoň částečně oživuje
a kultivuje veřejný prostor. Je
však otázka, zda o vcelku intelektuální obsah výstavy tamní
obyvatelé opravdu stojí.
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Dalibor Bača
Galerie moderního umění,
Hradec Králové
Lexa Peroutka

Ve vstupní hale GMU v Hradci
Králové nás překvapí citlivě dimenzovaná architektonická instalace Dalibora Bači. Ta je citlivě dimenzovaná až na tu úroveň,
že téměř splývá s architekturou
instituce, jejíž vznik se datuje
do roku 1912. Tato Bačova sociální architektura nereaguje na
architekturu instituce – budovy
– kriticky, ale spíše ji respektuje. Kritická reakce směřuje
spíše na samotnou funkci instituce, na její společenské poslání.
Dalibor Bača se jako sochař,
a tedy v dnešním slova smyslu
spíše mezioborový umělec, věnuje propojení fyzického světa
– materiálu a jeho vlastností
– s více abstraktní rovinou myšlení – s politikou, kulturním
managementem, historií a její
interpretací. Jeho realizace
reflektují současné společenské
proměny v materiálové podobě.
V realizaci Za kulisou můžeme
nalézt hned několik úrovní. Jedná se o architektonickou intervenci, parazitující architekturu. Svým způsobem tak navazuje
na linii uměleckých intervencí,
které vidí architekturu, prostor, prostředí jako zásadní pracovní materiál, který je nutné
měnit a přizpůsobovat, tak aby
reflektoval žhavé společenské
otázky naší doby a místa.
Podobným způsobem tvořilo mnoho
umělců v 90. letech a na přelomu tisíciletí. Pro srovnání
například Marjetica Potrč pracovala s nevyužitým urbánním
prostorem, který revitalizovala, adaptovala a předefinovala
jeho funkci ve smyslu veřejném
– v ostrém kontrastu ke kapitalistickým formám vlastnictví.
Tato architektura reagovala na
změny v politickém a sociálním
konceptu urbánního prostředí.
Projekty byly realizovány globálně, s respektem vůči lokální komunitě, které měly pomoci,
nabízely řešení. Potrč v nich
propojovala disciplíny, které
by se jinak tradičně nepotkaly.

U kořene těch jejích projektů,
které uspěly, stála proměna od
zaměření na východní Evropu ve
snahu o celoevropský dosah. Tak
vznikala estetika současného
uměleckého projevu jako proces
unifikace, spojení světů.
Dalibor Bača se také pohybuje na
této inovativní estetické a tematické rovině. Hranice mezi minulostí a současností je lehce
zamlžena a dál rozvedena, posunuta směrem k novému, budoucímu
a kritickému.
Druhá rovina Bačovy sociální architektonické intervence
v prostoru foyer GMU je zásadně
performativní, akční. Autor vybavil prostor své stavby tak,
aby mohl v její klauzuře po tři
týdny osobně pobývat, aniž bychom ho rušili. Tento moment je
pro funkci jeho architektury zásadní. Veřejnost nemá přístup do
jeho myšlení a ani netuší, kdy
tam autor vlastně je. Vznikající napětí mezi robustní a jinak
dokonalou stavbou a jejím vnitřním provozem je jejím hlavním
a nejsilnějším prvkem. Je zde
přítomné a budí otázky, které
lze hodnotit až po čase, ne bezprostředně, tak jak jsme zvyklí.
Čas, a tedy historie a potažmo
i společnost, je zde, podobně
jako v Bačových předchozích realizacích, zásadní. Bez tohoto
faktoru by instalace byla jen
pustým prostorovým doplňkem, nábytkem GMU.
A dostáváme se ke třetí úrovni
díla – do nezodpovězeného – neznámého –, do tematického či
obsahového, virtuálního prostoru, a tedy k potenciální slabině
celého projektu. Co tato architektonická performativní realizace deklaruje? Evidentně se
jedná o deklaraci či pamflet či
autorovu výzvu. Ale kam směřuje?
Nalezneme odpovědi, které čekáme, či je jejich nezodpovězení
již samotnou odpovědí? Co COVID-19? Co má pandemie společného s izolací autora v etablované instituci? Institucionální
kritika a pandemie, to je těžký
mix, který je třeba rozluštit,
abychom mohli Bačovo dílo vnímat
jako radikální architekturu a ne
jako doplněk naší současnosti,
která mlží zásadní otázky společnosti a kultury otázkami doprovodnými a předem dopovězenými
bez přímé participace umění.

tislavskej SODA Gallery evokuje
namiesto priestorov súkromnej
galérie display prírodovedného múzea. Dominuje mu pôsobivý
1:1 model kostier dvoch bojujúcich dinosaurov, vytvorený
3D tlačou. Ten svojím námetom
a kompozíciou očividne odkazuje na privlastnenú maľbu na náprotivnej stene od Charlesa R.
Knighta z roku 1897. Knight ako
jeden z prvých verne – v akcii
– zobrazil dvoch dryptosaurov.
V Cséfalvayovej verzii má však
(evolučný) víťaz, na rozdiel
od obrazovej predlohy, operené
končatiny. Dinosaury sú témou,
ktorá dráždi už pár storočí
zvedavosť nielen vedcov a detí,
ale aj umelcov v rámci toho, čo
nazývame paleoart. Pokusy o vizualizáciu tvorov, ktoré dávno-pradávno a pôvodne za záhadných okolností zmizli z planéty
Zem, majú tiež svoju genealógiu. Na tú Cséfalvay vedome odkazuje, no nezaujíma ho v prvom
rade exaktnosť a realizmus prevedenia. Vytvára svoj metanaratív, ktorého gro tvorí, ako názov výstavy navráva, schopnosť
prežiť vyhynutie. Demonštruje
to na príklade adaptácie na
lietanie a prežitia línie operených dinosaurov, ktoré boli
vlastne predkami dnešných vtákov. Cséfalvay tu vo viacerých
médiách rozohráva hru s detailmi, ktoré objasňujú a dokresľujú ďalšie možné kontexty samotnej výstavy. Pokračuje
naratívnym videom o operenom
dromeosaurovi, ktoré imituje
náučné prírodovedné kanály, no
namiesto známej mužskej autority sa nám prihovára neidentifikovateľný, pravdepodobne počítačom vytvorený androidný hlas.
Na stene sú bodovo (muzeálne)
osvetlené informačné tabule
s časovou osou či vizualizáciou
vývinu pierok na lietanie. Za
nimi sa v samostatnom priestore
nachádzajú čierno-biele maľby
jednotlivých atribútov vtákov/
dinosaurov, ktoré vo svojej zameniteľnosti poukazujú na spojivká medzi týmito druhmi – ako
vajcia, pierka, syrinx, krídla.
Okrem tejto línie čítania tu
nachádzame stopy a prístupy vývinu umelca samotného, ktorý pôvodne študoval maľbu, no naučil
sa artikulovať svoje myšlienky
v rôznych médiách a výstavných
priestoroch. Tí z nás, ktorí v snahe o empatickú a neinvazívnu koexistenciu na Zemi
8 András Cséfalvay
opustili antropocentrizmus, ale
SODA Gallery, Bratislava
aj sarkastickí memečkoví nihiMiroslava Urbanová
listi, budú vnímať Cséfalvayovu
výstavu ako paralelu k súčasPrvý pohľad do výstavy Andrása
ným krízam a výzvam, ktorým ako
Cséfalvaya Model of Extinction
Survival: Take to the Sky v bra- (živočíšny) druh čelíme aj my.

Smer, ktorým nás umelec obratne
naviguje, je jasný – zamyslieť
sa a v snahe o prežitie (kreatívne) využiť to, čo je vlastné
nášmu druhu.
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Ekológia krajín duchov
tranzit.sk, Bratislava
Nina Vidovencová

Výstavný projekt v kurátorky Borbály Soós mal byť pôvodne sprístupnený verejnosti
začiatkom apríla 2020. Vinou
COVID-19 sa jeho otvorenie presunulo o dva mesiace, počas
ktorých pripravila rôzne sprievodné aktivity projektu v online priestore. Objavili sa medzi
nimi v tomto období už „klasické“ formáty online prednášok,
lecture performance a skupinové
čítačky kníh so zameraním na antropocén a ekológiu s dôrazom na
lesníctvo. Samotná výstava a aj
aktivity s ňou spojené potvrdili charakter priestoru tranzit.
sk, kde nejde len o galerijný
priestor, ale aj o priestor,
ktorý divákov a diváčky konfrontuje s dôležitými otázkami
a tendenciami súčasnosti, podnecuje ich vnímanie, scitlivuje
ich na vzájomné prepájanie a zapája ich do diskusií s dôrazom
na hlbší rozvoj prezentovaných
tém. Ekológia krajín duchov cez
jednotlivé diela cielene upozorňuje, potvrdzuje, ba až varuje
pred vážnosťou problematiky kontroly územia v čase antropocénu.
Diela autorov a autoriek (Maria
Thereza Alves, Petra Feriancová,
Oto Hudec, Gerard Ortín, Hanna Rullmann & Faiza Ahmad Khan,
Petr Štembera) poukazujú na to,
ako sa do popredia dostávajú
tendencie humanizmu vylučujúce
všetkých a všetky (druhy) mimo
záujmov bieleho európskeho muža.
Kurátorka opomína, alebo možno
práve zámerne nepoužíva pojem
postantropocén, ktorý je definovaný ako príznačný pre kritiku
humanistických myšlienok a ktorým sa upriamuje pozornosť na
dôležitú medzidruhovú a medzigeneračnú zodpovednosť. Prezentované práce operujú s re-apropriáciou naratívu navracania
divokosti a uvedomovania si
esenciálneho bytia v krajine.
K lepšiemu porozumeniu problematiky pretvárania krajín v súčasnosti napomohol aj menší online
mikroprojekt. Zo strany tranzit.
sk bolo umožnené kurátorke,
autorom a autorkám počas jedného týždňa prevziať kontrolu nad
instagramovým účtom tranzit.sk.
Umelci a umelkyne na ňom slobodne zdieľali vizuálne podnety blízke ich tvorbe a zároveň

rozvíjali vlastné individuálne
projekty, ktorými sa do výstavy zapojili. Vďaka sprievodnému
virtuálnemu programu nadobudol
projekt zaujímavý a nový rozmer
aj za pomoci zverejnení podrobností z výskumov, ktoré dielam
predchádzali, prípadne ukážok
doterajších spôsobov vystavovania konkrétnych umeleckých projektov.

verejnosti. V tichosti vkusnej
inštalácie a nadčasových vystavených typografických návrhov
verejnosti neznámych autorov
Michala Štetinu a Juraja Stanka
cítiť zurvalú energiu Ľubomíra Longauera a jeho „dieťaťa“
privedeného na svet (Slovenské
múzeum dizajnu) a kurátorské ambície ľudí z Malého Berlína (kurátorka Soňa Jakubove).

10 Trnavskí typografi
Čepan Gallery, Trnava
Ľudmila Kasaj Poláčková

11 Peter Korček – Tiché mesto
Nástupište 1-12, Topoľčany
Ján Kostaa

Čepan Gallery je malou výstavnou
sieňou, ktorú začali prevádzkovať na Nádvorí minulý rok. Zakladatelia samotným názvom galérie deklarujú, že sa chcú hlásiť
ku kultúrnemu odkazu teoretika
Oskára Čepana. Samotný priestor
Nádvoria je veľmi kultivovanou
ukážkou prepojenia súčasnej architektúry (Vallo a Sadovský)
s historickým centrom mesta
a zároveň dobovým zrkadlom túžby
zušľachtiť i kultúrne inšpirovať
priestor mesta s bohatou históriou, a súčasne mu ponechať jeho
charakter.
Výstavu Trnavskí typografi možno
vnímať aj ambivalentne. Typografia 30.-40. rokov 20. storočia
je vizuálne mimoriadne atraktívna aj v dnešnej dobe – nesie
prvky nadčasovosti. Potešujúce
sú prezentácie propagačných,
reklamných tlačovín známej dobovej reklamnej agentúry/grafického štúdia – Redopy. Typografia
môže pôsobiť na prvý pohľad ako
jednoduchá záležitosť, avšak
kvalitná grafická úprava textovej zložky tlačovín si žiada
invenciu i dávku talentu. Celou
komornou výstavou sa nesie duch
Bauhausu, Školy umeleckých remesiel a chýbajúca vôňa Figara.
Práve jeden z učiteľov „ŠURky“, pedagóg Zdeněk Rossmann bol
kľúčovou osobou v typografickom
smerovaní týchto dvoch trnavských typografov. Pre Rossmannových žiakov bola príznačná
funkcionalistická striedmosť,
výraznosť geometrickej formy,
čistota a čitateľnosť grafického a typografického prevedenia,
práca s fotografiou a neutrálnou
plochou, aby vynikla údernosť
farebnej typografie (biela, čierna, červená).
Na jednej strane hype vyznenie,
ktoré nemusí rušiť, keď pojedáte kváskový langoš z gastroprevádzky odvedľa, zapadá do
tohto priestoru cooltúry. Na
strane druhej mňa ako starnúcu korytnačku po nedeliach sa
o typografiu zaujímajúcu potešilo
fokusovanie tejto témy širšej

Tiché mesto je výstavný projekt
dokumentárnej fotografie. V autorskej selekcii približne 40
kusov, z ktorých polovica bude
tvoriť obsah katalógu, umelec
dokumentuje rôzne mestské časti Bratislavy bez každodenného
pouličného programu, bez ľudí,
bez áut, bez diania. Túto jedinečnú situáciu mohol Korček
využiť vďaka protipandemickým
opatreniam na jar tohto roku.
Výpovedná hodnota fotografií tichého mesta bude pravdepodobne
rásť s odstupom času, napríklad
dekády, keďže vyľudnené mestá
máme ešte všetci v živej pamäti. Aj keď niekoľko dní po sebe
a s pribúdajúcimi kilometrami od
centier smerom do regiónov bol
tento zážitok asi o niečo slabší, taký nedeľný.
15. mája 2020 bola otvorená výstava Tiché mesto v topoľčianskom podchode. Bez vernisáže,
v znení celoplošných bezpečnostných nariadení. Avšak Nástupište
1-12 môže plnohodnotne spustiť
výstavný projekt aj bez otváracieho ceremoniálu. Hneď na druhý
deň bol totiž po dlhšej odstávke
verejnosti sprístupnený podchod,
v ktorom sa výstavný priestor
nachádza, a tak mohli okoloidúci
cez priehľadnú stenu pozorovať
vyprázdnené bratislavské ulice
na Korčekových piatich veľkoformátových fotografiách. Výber
bol výsledkom spolupráce autora
a kurátorky Jany Babušiakovej.
Úmyslom bolo ukázať vzorku exteriérov, ktoré nenesú signifikantnú vizualitu hlavného mesta,
ale, naopak, sú aplikovateľné na
širšie regionálne architektonické kulisy.
Ako kurátorka pripomína, nie je
až také dôležité, že sa pozeráme na prázdne vyľudnené verejné
priestory, dôležité je vidieť
životný priestor vo svojej fyzickej podstate. Takáto možnosť
a v takejto miere sa obyvateľom
urbanizovaných území nenaskytá
často, v podstate sa od druhej
svetovej vojny niečo podobné nestalo. Dokumentárna fotografia
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