NOTES ON THE BEGINNING OF THE SHORT 20TH CENTURY
(POZNÁMKY K POČÁTKU 20. STOLETÍ)
Výstavní projekt NOTES ON THE BEGINNING OF THE SHORT 20TH CENTURY je výsledkem
mezinárodní spolupráce několika evropských insttucí zabývajících se prezentací současného
výtvarného umění - riesa efau. Kultur Forum v Drážďanech, Le fabourg ve Štrasburku,
MuseumsQuarter ve Vídni, NCCA Kaliningrad a Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně,
respektve Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem.
Projekt se zaměřuje na refeei tématu první světové války – jak je historický odkaz vnímán v současné
společnost v politcké, sociální, ale také místní a evropské rovině. Výstava je koncipována jako
putovní přehlídka, otevřený projekt, který je neustále doplňován a variován o nové pohledy
zúčastněných krajin, specifcké pohledy a témata. Vystavující umělci se prostřednictvím různých
médií dotýkají historického odkazu a skrze současný pohled jej znovu otevírají. Eepozice v Galerii
Emila Filly prezentuje malby a objekty, ale také konceptuální instalace a videoprojekce. Tématcky se
autoři zabývají například válečnými traumaty bojovníků, vědeckými výzkumy, které byly využity
v útocích, postavením fotografe jako válečného dokumentu. Středobodem zájmu je také často revize
konkrétních lokalit, kde se válka odehrávala, nebo například problematka postavení žen a jejich role
v bojových akcích. Výstava podává unikátní pohled na významný úsek evropských dějin a my se
můžeme slovy kurátorů ptát: Co znamená toto období pro nás v současnosti Může k nim i dnes
umělec zaujmout postoj a pomoci nám se s nimi vyrovnati Může současné umění mezi konstrukcí,
referencí a obrazem rozšířit kulturní paměť, korigovat dějiny či dokonce přispět k nalezení
skutečnosti
Eva Mráziková
Komisařka výstavy a ředitelka Galerie Emila Filly

Kuráá torř i projektu á áutorř i koncepce:
Frank Eckhardt á Andrea Domesle
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François Martig (Fráncie, Belgie)
The Gas Place/ Zplynované místo
2015;obrazová a zvuková instalace, objekt (kontaminovaná zemina z bitevního
pole u Verdunu); video 8 min
Táto instáláce sestáá váá z neř koliká rovin á umeř lec se v níá zábýá váá tzv. Zone Rouge (ČČ ervenáá
zoá ná), plochou o rozloze ccá 120 000 hektáruů ná severu á výá chodeř Fráncie. Táto býá váláá
bitevníá pole z prvníá sveř toveá váá lký jsou zejmeá ná kvuů li pouzř itíá bojovýá ch plýnuů nátolik

kontáminováá ná chemikáá liemi, zř e je sem dodnes verř ejnosti zákáá záá n vstup. Turistickýá
ruch se ták soustrř edíá ná znáá máá centrá, jáko je náprř . Verdun. Po prvníá sveř toveá váá lce býlá
táto zoá ná osázená cř ernýá mi borovicemi, ktereá sem poslálo Neř mecko jáko cř áást váá lecř nýá ch
repárácíá. I drř evo je dodnes kontáminováá no jedovátýá mi láá tkámi á dáá se proto výá hodneř
nákoupit.
Video ukázuje záá beř rý z teř chto lesuů á ná záá veř r rozmázáneá cř ernobíáleá rástrý ve stáreá m
stýlu, ná nichzř je videř t letníá ruch - hrý deř tíá nebo skupiný mláá dezř e, z nichzř výzárř uje
nádsř eníá z pohýbu. Týto cř ernobíáleá sníámký jsou v kontrástu se soucř ásnýá mi výsoce
kválitníámi bárevnýá mi filmovýá mi obráá zký kontáminováneá lesníá krájiný. Umeř lýá dojem se
dere do porř edíá ják u bárevnýá ch, ták u cř ernobíálýá ch sníámkuů . Jsou tý obráá zký skutecř neř
práveá ? Neníá to vsř echno jen zinscenováneá ?
Ve skleneř neá m boxu je výkopánáá kontáminovánáá zem, tákteá zř ze Zone
Rouge. Táto cř ernáá hromádá se prezentuje jáko umeř níá á je mozř no ji ták i vníámát.
Opeř t se setkáá váá me s metáforou Pándorř iný schráá nký jáko i u jinýá ch deř l ná teá to výá stáveř .
Prř esto jsme ráá di zá prř íáklop z plexisklá, kterýá tu nechráá níá jen umeř leckeá díálo Fránçoise
Mártigá, ále tákeá náá vsř teř vníáký.
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Mladen Miljanović (Bosna a Hercegovina)
Mezi liniemi
2014 / 15; digitální tisk na překližce, záznam performance (video 39.32 min )
Ná fotomontáá zř i vidíáme dvá záá kopý z bitvý u Čeru (srbský: Церска битка/Čerská bitká).
Jednálo se o prvníá rákousko-uherskou ofenzíávu proti Srbsku, 16. – 24. srpná 1914, u
pohorř íá Čer v uá dolíá Jádáru. Skoncř ilá víáteř zstvíám Srbuů á prř edcř ásnýá m uá stupem c. k. ármáá dý.
O bitveř se v neř mecký mluvíácíá cř áásti Evropý neveř deř lo, protozř e poráá zř ká silneř jsř íá á leá pe
výzbrojeneá ármáá dý Srbý, kterř íá jesř teř býli oslábeni váá lkámi ná Bálkáá neř , býlá zcelá
ignorováá ná.
S teř zřkýá m á dlouhýá m obrázem se Mláden Miljánovic prř edstávil ve sveá performánci u
prř íálezř itosti záháá jeníá výá stáv v Dráá zř ďánech ná podzim 2014 á ve Víádni 2. cř ervná 2015.
Zdvizř enýá má rukámá tlácř il teř zřkou tábuli ná zeď ták dlouho, ázř uzř nemohl. Abý mohl
záujmout tuto pozici, musel stáá t prř esneř uprostrř ed á vizuáá lneř ták vstoupit ná linii mezi
obeř má vojský. Jeho postoj prř ipomíánáá tákeá gesto vzdáá váá níá se. Kdýzř se unávil, spádlá
fotográfie s hlásitýá m trř eskem ná podláhu. Performánce umozř nřuje fýzický znovu prozř íát
tíáhu deř jin á výzř áduje doslová záujetíá vlástníáho postoje. Výá ráz „mezi liniemi“ se odvoláá váá i
ná dnesř níá stáá le jesř teř velmi rozdíálneá uá hlý pohledu ná prvníá sveř tovou váá lku. Mnozíá si ji
vuů bec nespojujíá s oblástmi dnesř níách konfliktuů . Mláden Miljánovicá : „Myslím si, že
neexistují žádné lepší dějiny, existují jen lepší a horší strategie konfrontace s nimi. Také
v této performanci se chci ptát na permanentní tlak dějin na dnešní společnost a zároveň
poukázat na křehkost historických událostí.“
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Anton Kuznetsov (Rusko)RU
z cyklu “Hmyz”
Surgery
Line-up

Bataillon 286
Untitled IV
Untitled V

(z leva do prava)

2013 / 2014 papír, mixed media; olej na plátně
Čýklus Hmyz sestáá váá z víáce prvkuů , z nichzř se ná výá stáveř prezentujíá dvá obrázý, trř i
schráá nký s objektý á jedná plástiká. Anton Kuznetsov ve vsř ech prř íápádech kombinuje
motivý prvníá sveř toveá váá lký s hmýzem; se vcř elámi, s motýá lý, váá zř kámi, mouchámi, brouký
i jejich lárvámi á housenkámi. Umeř lec stávíá hmýz ná rovenř s vojenskýá mi jednotkámi. Ná
obráze Line-up stojíá rusř tíá vojáá ci v plýnovýá ch máskáá ch muzř vedle muzř e, ve stejneá
formáci jsou i váá zř ký ná obloze, ná jednom míásteř je míásto váá zřký letádlo. Hmýz á letádlo
jsou cř ásto ná stejneá uá rovni. Ták je tomu i v jedneá ze schráá nek s objektý, ve ktereá jsou
nááránzř ováá ni motýá li se spáá lenýá mi krř íádlý á námálovánýá mi lebkámi s kouskem ruskeá
uniformý - prř edstávujíá ták máleá sestrř eleneá pilotý. V jineá schráá nce pochodujíá vcř elý jáko
prápor 286 prř es origináá lníá povoláá vácíá rozkáz.
Obráz Surgery (Operáce) záá rř íá v ruů zř ovýá ch bárváá ch, je námálováá n, jáko bý k jeho
zhleá dnutíá býlo trř ebá 3D-brýá líá. Steř ný jsou plneá motýá luů á muů r. Sedíá tu jenom nebo jsou k níá
prř isř pendleneá ? Jsou jesř teř sámý sebou nebo to jsou trofeje? Sestrý á leá kárř i májíá násázeneá
plýnoveá máský. Čeláá skupiná se díáváá ná operácř níá stuů l. Kdo nebo co ná neř m lezř íá, zuů stáá váá
otevrř eneá .
4/
Martna Wolf
CHYBÍ TEXT!!!
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Olga Alia Krulišová a Jana Mořkovská (Česká republika)
Gavrilův princip
2013; šestikanálová videoinstalace se zvukem
Táto videoinstáláce subtilníám zpuů sobem nedovolíá áni ná chvilku zápochýbovát o tom, zř e
átentáá t v Sárájevu ná Frántisř ká Ferdinándá z 28. cř ervná 1914 je sice zinscenovánýá , ále zř e
se u osob ná videu jednáá o soucř ásnost. Instáláce mezi dveř má steř námi náá s prř enese mezi
rř ádý tehdejsř íách diváá kuů , kterř íá cř ekájíá ná prř íájezd vozu s náá slednickýá m páá rem. Oblecř eníá á
uá cř esý jsou stáromoá dníá, chováá níá á mimiká spíásře soucř ásneá . Deá le nezř minutu se nedeř je
skoro nic, je slýsř et jenom zvuký másý lidíá, podobneř zpomáleneá , jáko obráz. Videá ná sř esti
monitorech puů sobíá jáko ánimováneá cř ernobíáleá fotográfie. Zdáá nlivýá klid se meř níá s ráá nou,
kteráá se vloudíá jáko výá strř el z pistole do kulisý zvukuů . Zpomáleneř obrácejíá cř ekájíácíá sveá
oblicř eje do vsř ech smeř ruů , neř ktereá výjádrř ujíá uá lek.
Olgá Aliá Krulisř ováá á Jáná Morř kovskáá ke sveá práá ci rř ík
á ájíá: „Co bychom viděli, kdybychom
mohli v rozhodujícím momentu vidět do obličeje tehdejších přihlížejících? Byli šokovaní,
překvapení, nebo měli nějakou nejasnou předtuchu? Jak mnozí z těch, kteří byli očitými
svědky zavraždění arcivévody Františka Ferdinanda rakousko-uherského a jeho ženy Sofie
poznali, že to vyvolá katastrofu?“ Muů zř eme se ptáá t i jinák: Ják dnes poznáá me známeníá
dobý?
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Ruppe Koselleck (Německo)
Už nikdy mír (Návrh válečného pomníku)
2015; videoinstalace, 3.13 min
Tento náá vrh váá lecř neá ho pomníáku je veř nováá n prř ezř ivsř íám vojáá kuů m vsř ech náá rodnostíá á
vsř ech dob, teř m, kterř íá uzř nikdý nenáleznou míár.
Váá lecř níá hýsterici, váá lecř níá neurotici cř i váá lecř neá trř ásorř itký (Kriegshýsteriker,
Kriegsneurotiker, Kriegszitterer) – to býlá v neř mecký mluvíácíá oblásti beř zřnáá oznácř eníá pro
vojáá ký, kterř íá trpeř li záá chvátý hýsterickeá mu smíáchu, nekontrolovátelnýá m trř ásem nebo
motorickýá mi tiký. V ánglicř tineř se vzř il náá zev ‚shell shock‘, ve fráncouzsř tineř ‚eá motionneá s
de lá guerre‘, tedý sř rápnelovýá sř ok cř i váá lecř náá neuroá zá. Tákto postizř eníá vojáá ci býli zá
prvníá sveř toveá váá lký výsmíáváá ni, leá cřeni elektrosř oký, podstupováli drsnýá skupinovýá výá cvik
á býli i kruteř trestáá ni. Dnes se tákoveá prř íáznáký diágnostikujíá jáko posttráumátickáá
stresováá poruchá. Sámotnýá film je mozř neá nájíát jáko video v nejruů zneř jsř íách, cř áástecř neř
sárkástickýá ch kontextech ná ýoutube. Pro uá cř elý instáláce býl sníámek nátocř en z televizníá
obrázovký.
Umeř lec ke sveá práá ci rř íákáá : „Z očí vojáků můžeme číst okamžiky beznaděje a strašné
vzpomínky ze zákopů z let 1914 až 1918, jejich tělesné i celkové zoufalství je trvalé a
uzavřený mír ho nemůže ukončit. Jejich oči se stávají trvalým symbolem a mementem
nepochopitelně brutální a nelidské podstaty války jako takové.“
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Małgorzata Łuczyna a Jacek Złoczowski (Polsko)
Sláva
2015; videoprojekce
Dílo Sláva je inspirováno scénou popravy z flmu Stezky slávy režiséra Stanleye Kubricka. Film se
odehrává v období první světové války, autoři však vybranou scénu pojímají s univerzálnější platností.
Divák je konfrontován s projekcí řady vojáků, kteří jsou anonymní a bez tváří a moment popravy
získává rozměr, který je odsobněný a prostý jakýchkoliv historických nebo národnostních vlivů.
Namísto toho se autoři zaměřují blíže na samotný fenomén oprávněné vraždy. Rozehrávají situaci, v
níž je osobní odpovědnost člověka oslabena, upozaděna skupinovým jednáním; zájmy skupiny jsou
důležitější než autonomie jedince. Video ve smyčce opakuje akt nabíjení a zamíření před fnálním
povelem „Pal!“, vojáci donekonečna opakují příkazy a rozehrávají s divákem doslova hru kočky s myší.
Autoří říkají: „Naším záměrem bylo postavit diváka do situace odsouzeného, nechat ho stát před
řadou vojáků s namířenými zbraněmi a zakoušet pocit jednotlivce prot trestající skupině.“
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Jérôme Leuba (Švýcarsko)
battlefield #4 / Verdun
2003; slideshow jako video

Zvlneř náá , krotkáá krájiná puů sobíá ná prvníá pohled jáko golfoveá hrř isř teř . Umeř lec tu zárázil
máleá cř erveneá kuů lý, ktereá tento dojem jesř teř podtrhujíá. Prř esto je z fotográfiíá cíátit hruů znost
míástá, ze ktereá ho sníámký pocháá zejíá, á jezř je dnes prř ísá tupneá verř ejnosti, totizř bitevníáho
pole u Verdunu.
Tíám, zř e se diápozitivý prř ed pozorovátelem pomálu posouvájíá zprává dolevá, zbýá váá pouze
málýá okámzř ik ná to, ábý diváá k záhleá dl celou fotográfii, protozř e vzáá peř tíá se ná práveá
stráneř jizř výnorř íá dálsř íá á vlevo zmizíá prř edchozíá díálý soucř ásneá ho obrázu z projekcř níá
plochý.
Ták se fotográfie nikdý neprř ekrýá vájíá prř es sebe, jdou vedle sebe, prolíánájíá se á míástá
tehdejsř íách bitev se od sebe vlástneř nedájíá odlisř it. Procř tákeá , kdýzř se prvníá sveř továá váá lká
odehráá válá vsř ude ná teř chto kopcíách á v teř chto uá dolíách, ktereá jsou vlástneř umeř le
výtvorř eneá výá buchý gránáá tuů .
Od roku 2004 zárř ázuje Jeá roô me Leubá sváá díálá do cýklu s náá zvem Battlefield –
Bitevní pole v estetickeá m, resp. figurátivníám smýslu. Tý znáá zornř ujíá oblásti konfliktuů
pomocíá jejich reprezentátivníách koá duů nebo tíám, zř e je zpochýbnř ujíá.
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Joachim Seinfeld (Německo)
Ze série „Když jsou Němci veselí“– dokufikce
2014
černobílá fotografie
Čýklus Když jsou Němci veselí – dokufikce, kterýá zácř ál vznikát v roce 2005,
zprácováá váá deř jiný Neř mcuů ve 20. stoletíá, od cíásárř stvíá ázř po sjednoceníá. Jednáá se o
fotoperformánce v nejsř irsř íám smýslu slová. Ták jáko u dálsř íách prácíá, v nichzř si áutor hráje
s mnohovrstevnátostíá identitý, ztváá rnř uje i tádý víáce protágonistuů nájednou. Záá klád
v tomto prř íápádeř tvorř íá historickeá árchivníá sníámký. Mánipulácíá se stárýá mi fotográfiemi
nácháá zíá Seinfeld noveá formý prezentáce historickeá ho dokumentáá rníáho máteriáá lu.
Podneř tem k jeho resř ersř íám je to, ják se s tíámto máteriáá lem zácháá zíá v meá diíách, kdý se
náprř íáklád v televizi míáchájíá origináá lníá záá beř rý se sceá námi z hránýá ch filmuů á rozdíál neníá
áni z pohledu ocř itýá ch sveř dkuů teá meř rř pátrnýá . Fálsř uje se historie cř isteř z touhý po senzáci cř i
z nedostátku mýsř leníá, nebo proto, ábý býlá prř epsáá ná? Umeř leckáá hrá s identitou máá
pozorovátele provokovát k prř emýá sřleníá o sveá m vlástníám spolecř enskeá m postáveníá
v deř jináá ch – jákáá bý býlá tvoje, jákáá moje role, kdýbýchom tenkráá t zř ili?

10/
Anton Kuznetsov (Rusko)
Zápomenutáá jmeá ná
2015
mixed mediá instáláce
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Deborah Sengl (Rákousko)
In-Chlor-Ious Basterd
2015; mixed media
Práá ce Deboráh Sengl se zámeř rřuje ná veř dce Fritze Háberá, kterýá po prvníá sveř toveá váá lce
obdrzř el Nobelovu cenu zá objev sýnteá zý ámoniáku, ná jehozř báá zi je zálozř ená výá robá
umeř lýá ch hnojiv, kteráá dodnes záchránř ujíá velkou cř áást sveř toveá populáce prř ed hládoveř níám.
Záá rovenř ále vývinul proces, kterýá umozř nil mj. násádit chloá r jáko jedovátýá plýn, á býl
proto názýá váá n „otcem chemickeá váá lký“. Jeho zř ená, Člárá, roz. Immerwáhr, prvníá
chemicř ká promovánáá v Neř mecku á ángázř ovánáá bojovnice zá zř enskáá práá vá, verř ejneř
odsoudilá týto áktivitý jáko „zvráá cenost veř dý“. Fritz Háber býl náproti tomu toho náá zoru,
zř e svýá mi áktivitámi umozř nil zkráá tit váá lku á záchráá nil ták lidskeá zř ivotý. Člárá se po osláveř
víáteř zstvíá s prvníám násázeníám bojoveá ho plýnu zástrř elilá mánzř elovýá m sluzř ebníám
revolverem. Bezprostrř edneř po sebevrázř deř sveá zř ený se Háber výdál ná velitelstvíá
prř iprávovát dálsř íá chemickeá uá toký. Brzý po prř evezetíá moci nácistý uprchl Háber kvuů li
sveá mu zř idovskeá mu puů vodu do Anglie á kráá tce náto zemrř el.
Náá zev práá ce páráfráá zuje film Quentiná Tárántiná Inglourious Basterds (Hanebný
pancharti) z roku 2009. Tárántinuů v sníámek líácříá stýlistickýá mi rýsý spághetti westernu
historickou fikci, kteráá , míásto ábý se výrovnáá válá s historickou reálitou, konstruuje zcelá
jinou skutecř nost. Hráje si umeř lkýneř s náá zvem, ábý mohlá podrobit rozporuplnýá zř ivot
Fritze Háberá fikcř níá konstrukci? Nebo náznácř uje nesmýslnost tákoveá fikce? Zdá nebo
jákýá m zpuů sobem je mozř no ná záá kládeř jejíá plástiký uvázř ovát o Háberovýá ch výá zkumech
v oblásti chemickeá váá lký á o jeho záá sluháá ch, to je ponecháá no uá váháá m pozorovátele.
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Martin Chramosta (Švýcarsko)
Ultimo Porto
2015; glazovaná keramika
Teá mátem skulpturý Ultimo Porto, kterou Mártin Čhrámostá výtvorř il pro tuto výá stávu, je
ostrov Sveti Đorđe (Svátýá Jirř íá) v Boce Kotorskeá v ČČ erneá Horř e, ná neř mzř se nácháá zíá
benediktinskýá kláá sřter s hrř bitovem. Dnes se máá vsř eobecneř zá to, zř e fotográfie ostrová
býlý prř edlohou pro obráz Arnoldá Boö ckliná Die Toteninsel /Ostrov mrtvých (1880).
Čhrámostová skulpturá je miniáturníám modelem ostrová. Je výtvorř ená z hlíáný,
glázovánáá , je to krř ehkýá objekt. Díálem Ultimo Porto (posledníá prř ísá táv) se Mártin
Čhrámostá prř iblizř uje teá mátu, ktereá se dvojíám zpuů sobem týá káá jeho zř ivotá. Mimoto
spojuje s Boö cklinem á s udáá lostmi prvníá sveř toveá váá lký dvá ruů zneá áspektý historie
Kotoru, ktereá spolu prř íásneř vzáto nemájíá nic spolecř neá ho, ve smýslu vzpomíánek ále velmi
mnoho.
Ve zmíáneř neá m záá livu kotvilá beř hem váá lký cř áást rákousko-uherskeá flotilý. Nespokojenost
sř pátneř záopátrř enýá ch vojáá kuů se výhrotilá 1. uá norá 1918. Zpráá vý do vnitrozemíá á vláá deř
býlý zádrzř ený, náá morř níáci býli pod hrozbámi á slibý donuceni, ábý se vzdáli. Vzpourá
náá morř níákuů v Kotoru ztroskotálá. Po zhrouceníá Rákouská-Uherská meř lá flotilá nejprve
prř ipádnout noveř vznikleá mu jugosláá vskeá mu stáá tu. Britoveá , Fráncouzi á Itáloveá se ále
dozř ádováli lodíá jáko sveá korř isti. Mezi lodeř mi v Kotoru, ktereá meř lý býá t prř edáá ný, se

nácháá zel tákeá krř izř níák „Fránz Josef I“. Alois Voldrich, umeř lcuů v prádeř decř ek, tu slouzř il jáko
kádet. V roce 1919 se prř etíázřenýá „Fránz Josef I“ s otevrř enýá mi okeá nký potopil u brř ehuů
ČČ erneá Horý. Nelze výloucř it, zř e se jednálo o sábotáá zř . Vrák tu lezř íá dodnes, v hloubce
cř týrř iceti metruů . Dnes je to oblíábenýá cíál potáá peř cřuů.
13
Sabine Groß (Švýcarsko)
L’Arôme de la Mégalomanie
2015; sklo
Náá zev práá ce je záá rovenř náá zvem párfeá mu, kterýá máá býá t imáginováá n do skleneř neá ho
objektu. Vůně megalomanie (L’Aroô me de lá Meá gálománie) potrř ebuje ábsurdneř velkýá
flákon. Tmávomodráá ázř cř ernáá bárvá sklá sugeruje tíázři á stíásneř nost, velikost pák jeho
vzáá cnost. Je to spíásře másivníá objekt vzbuzujíácíá strách jáko zbránř , nezř jemnýá luxusníá
prř edmeř t.Tvár se stýlistický orientuje ná kubismus á expresionismus, ávántgárdníá smeř rý
20. stoletíá, v nichzř mnozíá umeř lci á umeř lkýneř spojováli váá lecř neá nádsř eníá s estetickýá mi
konceptý. Váá lká meř lá podle nich puů sobit jáko ocř istnáá „ocelováá bourř e“, meř lá je osvobodit
od zkostnáteř leá minulosti á pomoci jim dosáá hnout noveá ho výá rázu. Mnozíá dokonce
nástoupili do prvníá sveř toveá váá lký jáko nádsř eníá dobrovolníáci. Mezi nimi tákeá Fránz Márc,
kterýá pádl roku 1916 u Verdunu. Sábine Groß se jíám obzvláá sř teř zábýá válá. V jeho velkeá
málbeř Tierschicksale / Osudy zvířat (1913) jsou zvíárřátá v lese ohrozř ováá ná á zábíájená
kubickýá mi tvárý prř ipomíánájíácíámi meteoritý. Tento obráz se dnes výkláá dáá jáko prř edtuchá
hruů z prvníá sveř toveá váá lký. Sábine Groß rř íákáá : „Důvod války vidím v určitém druhu
kolektivní duševní nemoci. Nacionalistická zaslepenost, strategická lehkomyslnost
(Schlieffenův plán) – zkrátka všeobecná megalomanie, tak nepochopitelná jako odporný
závan z nejtemnějších hloubek lidského bytí. Tragédií dějin je, že se tato megalomanie
mohla projevit“. Objekt muů zř eme vníámát i jáko soucř ásnou Pándorř inu skrř íánřku.
Kdýbýchom flákon otevrř eli, výlinulý bý se z neř j hruů zý minulosti á prř ineslý náá m
pohromu.
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Kader Attia (Francie)
Oprava. 5 aktů
2012; slideshow
Díálo Oprava spojuje teá mátá, kteráá spolu ná prvníá pohled niják nesouvisejíá. Uváá díá se tu
do souvislosti evropskýá postoj k vlástníám deř jináá m, zvláá sřteř k prvníá sveř toveá váá lce á
kolonizáci, s áktuáá lníá migrácř níá politikou á s teoriemi konstrukce identitý. Záá rovenř se tu
propojujíá evropskeá deř jiný umeř níá s áfrickýá mi kultovníámi prř edmeř tý. Propojujíá se ták
ruů znáá historickáá á politickáá míástá á obdobíá, meá diá á máteriáá lý. Oprava á z toho

výplýá vájíácíá Znovusjednocení jsou tu cháá páá ný jáko záá kládníá pojmý pro zmeř nu á promeř nu,
pro rozvoj á evoluci.
Diápozitivý ukázujíá objektý á lidi, záá plátováneá á sflikováneá ná záá kládeř záá sáhu zvencř íá.
Nicř eníá á sjednocováá níá se kdýsi odehráá válo se zcelá jinýá m záá meř rem. Káder Attiá hledáá
mezi sníámký vlástníá souvislosti, tákzř e individuáá lníá osud zobrázováneá ho ustupuje á do
poprř edíá se dere proces tvorbý. Vidíáme znetvorř eneá oblicř eje vojáá kuů z prvníá sveř toveá váá lký,
hlávý prř íáslusř níákuů ruů znýá ch áfrickýá ch kmenuů zdeformováneá ná záá kládeř ruů znýá ch prř edstáv
o kráá se, áfrickeá náá dobý á sochý z kuů zř e, ktereá jsou ve jmeá nu rituáá luů nejdrř íáve znicř eneá á
pák znovu sesř iteá , i mnoho veř cíá, ktereá nemájíá zř áádnýá práktickýá uzř itek á slouzř íá zrř ejmeř
k rituáá lníám uá cř eluů m nebo májíá jinýá estetickýá výá znám.
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Radenko Milak (Bosna a Hercegovina)
Ze série „Intimacy of planetary event“
2004 -2008; olej na plátně
Jáko „ták blíázko á prř eci ták dáleko“ oznácř uje Rádenko Milák svou motiváci výrovnát se
s vlástníámi historiíá á s výá kládem deř jin. Ve výstávováneá cř áásti seá rie Intimacy of planetary
event se Milák soustrř edíá ná 28. cř erven 1914, ná átentáá t v Sárájevu.
Umeř lec máluje historickeá fotográfie olejem ná pláá tno, resp. ákvárelem. Pokousř íá se
pomocíá vizuáá lníách prostrř edkuů porozumeř t deř jináá m á jejich výá kládu. Stejneř jáko stáreá
obráá zký, jezř jsou prámenem pro jeho málbý, jsou díálá Rádenko Miláká vývedená
v cř ernobíálýá ch toá nech á puů sobíá vzdáá leneř . V prvníá sveř toveá váá lce hráá lá meá diá jáko
fotográfie á film výá známnou roli v dokumentáci á zprostrř edkováá níá udáá lostíá v tisku á
pozdeř ji v historickeá literáturř e. Rádenko Milák výtváá rř íá prostrř ednictvíám málíárřskeá ho
odcizeníá ruů zneá konsteláce, jineá uá hlý pohledu ná hlávníá á vedlejsř íá postávý, výá rřezý á
pánorámátá, zdáá se, jáko bý krouzř il kolem míástá átentáá tu tehdejsř íám trř íd
á imenzionáá lníám
prostorem o stoletíá pozdeř ji. A prř eci jeho cř etneá pohledý nevedou ke konecř neá mu obrázu,
prezentujíá spíásře mezerý á rozporý á konecř neř i pochýbnosti o právdivosti sníámkuů z 28.
cř ervná 1914. Umeř lec se ve sř kole v bosenskeá m Srbsku ucř il, zř e átentáá t býl sice záá minkou,
nikoli vsř ák prř íácřinou prvníá sveř toveá váá lký. Prostrř ednictvíám Intimacy of planetary event se
táá zř e po prř íácřineř á puů sobeníá v oblásti nápeř tíá geográfickýá ch á politickýá ch záá jmuů , ptáá se ná
márginálizáci á kult osobnosti.

16/
Tatiana Fiodorova (Moldavsko)
Žena, kdyby byla mužem
2015, performance (videozáznam), instalace zbytků realizované performance
Performánce Tátiáný Fiodoroveá vzniklá v ráá mci prográmu Artist-in-Residencý ve Víádni.
Autorká v níá odkázuje k revizi postáveníá zř en v prvníá sveř toveá váá lce á v soucř ásnosti.
Poukázuje prř edevsř íám ná fákt vzniku prvníáho zř enskeá ho práporu smrti v Rusku v roce

1917. Performánce probeř hlá u prř íálezř itosti otevrř eníá výá stávý ve Víádni, dne 28. cř ervná
2015 ná náá dvorř íá Museum Quártier.
Umeř lkýneř Tátiáná Fiodorová se zámeř rřuje ná problemátiku postáveníá zř en, ktereá
dlouhodobeř (v podstáteř do pocř áátku 20. stoletíá) nehráá lý vuů dcř íá roli v politickýá ch nebo
fiozofickýá ch oblástech spolecř enskeá ho deř níá. Prvníá sveř továá váá lká ále prř ineslá zmeř ný I do
teá to oblásti á zř ený se v níá prř íámo zápojilý tákeá do váá lecř nýá ch bojuů . Pozoruhodnýá m
prř íákládem je práá veř vznik ruskeá ho zř enskeá ho práporu smrti (s váá lecř nicíác Máriíá
Bochkárevou). Táto jednotká býlá tvorř ená výá hrádneř zř enámi náverbovánýá mi ná záá kládeř
propágándý prozátíámníá vláá dý. Smýslem tohoto vojenskeá ho oddíálu býlo pozdvihnout
duch pátriotismu á záhánbit prř íákládem muzř skeá vojáá ký, kterř íá se výhýá báli boji. Ruskýá
zř enskýá prápor smrti býl prvníám oddíálem sveá ho druhu ná sveř teř . Autorká skrze záá kládníá
sýzř et výá stávý zkoumáá odkáz prvníá sveř toveá váá lký á pozici á uá lohu zř ený ve váá lecř nýá ch
ákcíách v obecneř jsř íá historickeá rovineř (pocř íánáje postávou bohýneř Ateá ný z rř eckeá mýtologie
jáko sýmbolu moudreá váá lecř nice, kteráá je v dobovýá ch kniháá ch popisováá ná jáko “zř ená,
kdýbý býlá muzř em”, ázř po Johánku z Arku á dálsř íá). Zámýá sřlíá se tákeá nád tíám, ják je tento
árchetýp mánifestováá n dnes prizmátem soucř ásneá ho feminismu.
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Martin Krenn (Rakousko)
Konec světa
2013; video, 27 min
Film pojednáá váá o britskeá vojenskeá záá kládneř á o máleá vesnici ná severoirskeá m pobrř ezř íá,
kde jsou uzř víáce nezř sto let tý nejkráá sneř jsř íá oblásti zákáá zánýá m vojenskýá m prostorem.
Táá bor slouzř il beř hem prvníá sveř toveá váá lký jáko výá cvikováá záá kládná 36. ulsterskeá divize,
kterou tvorř ili ulstersř tíá dobrovolníáci. Vojáá ci názýá váli táá bor kvuů li jeho neobvýkleá poloze
Táá bor ná konci sveř tá. Velkáá cř áást z nich bojoválá ve slávneá bitveř ná Sommeř ve Fráncii
1916 á prř isř lá v níá o zř ivot. V letech 1919 – 1921 býlá záá kládná prř emeř neř ná ná internácř níá
táá bor pro irskeá bojovníáký zá svobodu. Zá druheá sveř toveá váá lký to býl zájáteckýá táá bor pro
neř meckeá á itálskeá váá lecř neá zájátce á dnes slouzř íá jáko vojenskáá záá kládná britskeá ármáá dý,
kde jsou vojáá ci cvicř eni ná násázeníá v Afgháá nistáá nu. Film se veř nuje historii vzáá jemnýá ch
vztáhuů mezi záá kládnou á málou vesnicíá, jejíázř jmeá no zuů stáá váá utájeno, s cíálem dosáá hnout
ták univerzáá lníáho prř esáhu.
18/
Group San Donato (Rusko)
Iron man comes back (Železný muž se vrací)
2014; instalace, plakát
Skupiná umeř lcuů Sán Donáto se svýá m prř íáspeř vkem odvoláá váá ná másovýá fenomeá n prvníá
sveř toveá váá lký - ná váá lecř neá zátloukáá níá hrř ebíákuů , prř i neř mzř mohl cř loveř k zá urcř itýá obnos
zátlouci hrř ebíák do drř eveř neá ho objektu. Výá teř zřek teř chto ákcíá prř ipádl rodináá m pádlýá ch á
ráneř nýá ch. Akce býlý výá rázem pátriotismu á jejich propágándistickýá uá cř el slouzř il

k posíáleníá pocitu sounáá lezř itosti á soudrzř nosti. V roce 1915 býl ve Víádni postáven prvníá
zř eleznýá váá lecř níák ná tehdejsř íám Stock-im-Eisen-Plátz, dnesř níám Stephánsplátz. Tákeá
v Koö nigsbergu postávili jesř teř v tomteá zř roce tákoveá ho zř elezneá ho váá lecř níáká. Tuto sochu
strř edoveř keá ho rýtíárře pojálá umeř leckáá skupiná Sán Donáto z Káliningrádu jáko záá klád sveá
instáláci Iron man comes back.
Postává je záhálená do bíáleá láá tký, kteráá je prř eváá záá ná provázem. SČ tíát á dálsř íá cř áásti
záháleneá postávý se rýá sujíá pod suknem. Ná podstávci lezř íá kládivo á stojíá tu rezátáá
plechovká s hrř ebíáký s velkou hlávicř kou jáko pozváá nká pro náá vsř teř vníáký, ábý je zátloukli.
Plákáá t prř ipomíánájíácíá origináá lníá plákáá tý s oznáá meníám zrř íázeníá zř elezneá ho váá lecř níáká ná
Párádeplátz v Koö nigsbergu doplnř uje text z perá umeř leckeá skupiný.
Sochá á pozorováteleá cř ekájíá ná slávnostníá výá strř el ná pocř est jejíáho odháleníá. K tomu ále
dle výjáá drř eníá umeř lcuů nedojde. Jejich díálo máá býá t výá rázem vsř eobecneá ho odmíátnutíá otevrř ítá
znovu Pándorř inu skrř íánřku.

