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TOMÁŠ RAFA

New Nationalism in the Heart of Europe, 2009 – ongoing, Video, 30’

Nový nacionalismus v srdci Evropy, 2009 – dosud, Video, 30’

New Nationalism in the Heart of Europe
Rafa started recording refugee crisis at Keleti station in Budapest.
After this experience he moved to refugee camp in RöszkeHorgosz at Serbian- Hungarian borders, Bapska-Berkasovo
at Serbian-Croatian border and Idomeni at borders between
Macedonia and Greece. The goal of this short documentary
films ‘Refugees on their way to Western Europe’ is to show the
attitude of EU states to the ongoing refugee crisis. s
Since 2009, Slovak filmmaker Tomáš Rafa has investigated
notions of nationalism in Central Europe through his ongoing
documentary film project, New Nationalism. Traveling between
Poland, the Czech Republic, Hungary, and Slovakia, the project
uncovers the elements that lead to conflicts arising from prejudices, superstitions, and resentments in the region. Rafa’s documentaries that capture events often unseen on broadcasted
news programs, aim to show genesis of far right movements
Central and Eastern Europe. Films describe present ideas of
far right extremists, based on racism and xenophobia which
became mainstream in everyday life and accepted by politicians
in Central and Eastern Europe.

Nový nacionalismus v srdci Evropy
Rafa začal uprchlickou krizi natáčet na nádraží Keleti v Budapešti.
Po této zkušenosti se posunul do uprchlického tábora v RöszkeHorgosz na srbsko-maďarských hranicích, v Bapska-Berkasovo
na srbsko-chorvatské hranici a Idomeni na hranici mezi Makedonií
a Řeckem. Cílem tohoto krátkého dokumentárního filmu „Uprchlíci
na své cestě do západní Evropy“ je ukázat přístup států EU k přetrvávající uprchlické krizi.
Od roku 2009, zkoumá slovenský filmař Tomáš Rafa pojetí nacionalismu ve střední Evropě prostřednictvím svého přetrvávajícího
filmového projektu Nový nacionalismus. Na cestách mezi Polskem,
Českou republikou, Maďarskem a Slovenskem projekt odhaluje
faktory, které vedou ke konfliktům vyvěrajícím z předsudků, pověr
a roztrpčení v daném regionu. Rafovy dokumenty, které často
zachycují události nevysílané na zpravodajských programech, se
snaží postihnout genezi hnutí krajní pravice ve střední a východní
Evropě. Filmy popisují současné představy krajně pravicových
extrémistů, založených na rasismu a xenofobii, jež se v každodenním životě staly středním proudem a byly apropriovány politiky ve
střední a východní Evropě.
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PAVEL STEREC

To Look up to Amoeba Швейк/
Szwejk, 2017, Installation; mixed
media, dimensions variable,
Vzhlížet k amébě Швейк/
Szwejk, 2017, Instalace; různá
média, variabilní rozměry

To Look up to Amoeba Швейк/Szwejk
Since the beginning of 21st century, on both sides of the PolishUkranian border, public places have been planted, in a rather
surprising manner, with sculptures of Švejk which became, what
Susan Leigh Star and James Griesemer called, a borderline object. These objects are evidences how it is possible to coordinate
aims and meanings among individuals without an actual verbal
consensus. In a region with such a dramatic and complicated past
connected by a constant change of borders, only a sculpture of
a fictional character created by an author of a ‘third’ nationality
could become ‘borderline’ enough to embody borders transcending a transnational ‘amoeba’ (Švejk’s overflowing belly), which we
can see the same way as a Rorschach’s test blot. It is possible
to project into this amorphous shapes the diverse visions of the
future of national states and stable borders.
The installation came into existence in cooperation with
Jakub Grygar who conducted an anthropological research
during raising of sculptures of Švejk in Ukrainian Skelivka, in
Polish Przemyśl and Ukrainian Uzhhorod, which he summed up
in a text, ‘New stories of the good soldier Švejk. Undermining of
the state and cultural proximity on the Ukrainian-Polish frontier’.

Vzhlížet k amébě Швейк/Szwejk
Na obou stranách polsko-ukrajinské hranice se na začátku
21 století veřejná prostranství osazovala v překvapivé míře
sochami Švejka, ten se stává tím co Susan Leigh Starová
a James Griesemer nazývají hraničním objektem . Jedná se
o takové objekty, které umožňují koordinaci, aniž by muselo
mezi jednotlivými aktéry dojít ke konsenzu o cílech a významech
tohoto jednání. V regionu s dramatickou a komplikovanou historií
spojenou s razantní proměnou hranic se zdá, že jedině socha
fiktivní postavy stvořené autorem "třetí" národnosti se mohla stát
dostatečně "hraniční", aby mohla ztělesňovat hranice překračující, transnacionální amébu (kypící Švejkovo břicho) na kterou
můžeme pohlížet stejně, jako na skvrnu z Rorschachova testu.
Promítat do neurčitých tvarů améby různorodé vize budoucnosti
národních států a pevných hranic.
Instalace vznikla ve spolupráci s Jakubem Grygarem,
který prováděl antropologický výzkum při vztyčování soch
Švejka v ukrajinské Skelivce, polské Přemyšli a ukrajinském
Užhorodu, který shrnul v textu: Nové příběhy dobrého vojáka
Švejka. Podrývání státu a kulturní blízkost v ukrajinsko-polském pohraničí.
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MARTIN PIAČEK

MICHAL MORAVČÍK

The Very Slovak Hero from
2007−ongoing
Velmi
slovenský hrdina, od roku 2007
− dosud
Self-portrait as a Bust of Milan
Rastislav Štefánik, 2007
Digital print, 120x90 cm
Courtesy of the Slovak National
Gallery
Autoportrét jako busta Milana Rastislava Štefánika,
2007, Digitální tisk, 120x90 cm,
S laskavým svolením Slovenské
národní galerie
MR., 2016, Marble, 60 cm,
Courtesy of the Slovak National
Gallery
MR., 2016, Mramor,
60 cm, S laskavým svolením
Slovenské národní galerie
MRŠ, 2012, Bronze cast, 50 cm
Photo: Ben Brouillon
MRŠ,
2012, Bronzový odlitek, 50 cm,
Foto: Ben Brouillon

Central European Didactical Tool, 2004, Object; chipboard, 54x118x11 cm, Private property, Photo: Archive of the artist
Objekt; dřevotříska, 54x118x11 cm, Soukromý majetek, Foto: Archív umělce
Michal Moravčík & Martin
Piaček Subtile History II. –
Emotion, Sequel, 2011
Object; wood, metal,
50x50 cm
Michal
Moravčík & Martin
Piaček, Subtilní historie
II.– Emoce, Sequel,
2011, Objekt; dřevo, kov,
50x50 cm

The Very Slovak Hero
Since year 2006 the main focus of the artist is on modern Slovak
history. 19th and 20th centuries are the time of birth and rebirth of
nations in the region, which was defined by mutual coexistence of
neighboring nations in the Austro-Hungarian Monarchy. The issue
of nationalism is exposed in several works. National representation
in the public space often involves the idea of the hero which is
scrutinized by the artist, mapping the effects of visualization and
further instrumentalization.
Milan Rastislav Štefánik, a hero of the first Czechoslovak
Republic is personified by the artist as living sculpture. The costume is self-made and cut to shape the bust. The ‘triptych’s’ other
element is a found bronze casted from a clay model. The nose of
the castoff model was deformed by a fist blow, which changes the
reading of the conventional representation. The deformations are
kept in the final cast; the nose is polished, and the bust is ‘patinated’
by urine, repeating the gesture of ‘vandalism’.
A bust carved in marble, generally uses classic methods
of representation. This block of marble, though, is too small to
fit the figure in. The result is a bust with missing facial part, still
recognizable thanks to several visual imprints.

Velmi slovenský hrdina
Od roku 2006 se umělec zaměřuje hlavně na moderní dějiny
Slovenska. 19. a 20. století jsou dobou zrodu a přerodu národů
v regionu, což bylo určeno vzájemným soužitím sousedních
národů v Rakousko-uherské monarchii. V několika svých dílech
umělec pojednává o otázce nacionalismu. Prezentace národa ve
veřejném prostoru často zahrnuje představu hrdiny, což Piaček
ve svých dílech podrobně zkoumá, mapuje účinky zviditelnění
a dalších instrumentalizací.
Milan Rastislav Štefánik, hrdina první Československé republiky, je umělcem zosobněn jako živá socha. Kostým zhotovil
umělec sám a střihem jej připodobnil tvaru busty. Další součástí
triptychu je bronzový odlitek, vytvořený podle nalezeného
hliněného modelu. Nos odhozeného modelu byl zdeformován
ranou pěstí, což mění čtení konvenčního znázornění politika.
Deformace jsou zachovány i ve výsledném odlitku; nos je vyleštěn
a busta „patinována“ močí. Tak je opakováno gesto „vandalismu“.
Busta vytesaná do mramoru v zásadě používá klasickou
metodu zobrazení. Použitý mramorový blok je však pro postavu
příliš malý. Výsledkem je tak busta s chybějící obličejovou částí,
stále však rozpoznatelná díky několika vizuálním klíčům.
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Which Nationalism Is Better?, 2003, Object; wooden shelf, 130x100x35 cm,
Private property Jaký
nacionalismus je lepší?,
2003 Objekt; dřevěný
botník, 130x100x35 cm,
Soukromý majetek

Status, 2007, Object;
PVC, dimensions
variable, Reconstruction
of the work by Martin
Piaček
Status, 2007,
Objekt; PVC, různý
rozměr, Rekontrukce díla
– Martin Piaček

Central European Didactical Tool
Michal Moravčík (1974–2016) got involved in many artwork and
civic initiatives (i.a. Which sculpture for the city?; Twenty Years
After the Velvet Revolution Did Not Happen; Public Pedestal), he
taught at different art schools and he dedicated himself to critical
art practice. He thematised social inequality and its manifestations
in nationalism, as well as manipulation of historical memory, and
symbolic or real manifestations of neoliberal economy in troubled
postsocialist era. He frequently created site-specific works and he
often explored the practical and theoretical relations of Central
European urbanism, with a special interest in the personal historical
layers of unfinished urban infrastructures and the simplifications
of current developments. From his interest in historical-political
issues, came his critique of nationalism, which filtered from politics
(strongly connected with economy and ideology) to everyday life.
He thematised the unfixed nature of history with its hidden and
controversial elements that often may come into play according
to current political interests and influenced by historical turbulences. As fellow artist Martin Piaček says, ‘The exhibited works
in Futura, examine Nationalism, state violence, and their banality,
as well as the politics of remembering and forgetting. Through
the recycled materials of the sculptures, their original history is
evoked, while the human scale of the statutes reveals a former
figurative sculptor, for whom the spectator’s body is also part of
the sculpture.’ Mira Keratová

Showcase for Participation, 2013, Object; metal,
glass, 75x75,5x40cm
Výkladní skříň pro
účast, 2013, Objekt; kov,
sklo, 75x75,5x40cm

Středoevropská didaktická pomůcka, 2004,

Fight, around 2007,
Object; metal, rubber,
40 cm
Boj, okolo
2007, Objekt; kov, guma,
40 cm

Common time, 2010,
video, 26'
Společný
čas, 2010, video, 26'

Středoevropská didaktická pomůcka
Michal Moravčík (1974 – 2016) se angažoval v mnohých uměleckých a občanských iniciativách (např. Jakou sochu do města?
Dvacet roků od Něžné neproběhlo; Veřejný podstavec), vyučoval
na více uměleckých školách a věnoval se kritické praxi, v které
tématizoval společenskou nerovnost a její projevy nacionalismu,
manipulování historické paměti a symbolickými či pragmatickými demonstracemi neoliberálního ekonomismu v zmatené
postsocialistické době. Často pracoval "site-specific" a zabýval
se praktickými I teoretickými souvislostmi středoevropského urbanizmu, nejvíce osobitými historickými vrstvami nedokončených
infrastruktur nebo současnými develeporským zjednodušením.
Z jeho záujmu o historicko – politický kontext vyplývá i jeho
kritika nacionalismu, která prosakuje z politiky (úzce navazuje
na ekonomiku a ideologii) do každodennosti. V této souvislosti
tématizoval flexibilitu dějin jako jejich skrytou kontroverzní kvalitu,
přinášející stálou proměnnost minulosti, usměrňovanou aktuální
politickou propagandou a samozřejmě dějinnými zvraty. Podle
Martina Piačeka se právě "vystavené práce zabývají tématy
nacionalismu, státního násilí i jeho banality, politikou vzpomínání
a zapomínání; recyklovaný materiál přináší do hry svůj původní
příběh a měřítko děl ukazuje na bývalého figuralistu, pro kterého
je součástí sochy i postava diváka." Mira Keratová
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CSABA NEMES

Mother-kitty, 2017, Wall painting, 310x990 cm, Sketch by the Artist

LŐRINC BORSOS

Kočičí máma, 2017, Nástěnná malba, 310x990 cm, Autorův náčrtek

Immovable Land, 2010, Installation; chamotte model of the Hungarian Parliament
in 1:300, vibrating table, motion detector,
50×100×130 cm, Photo: Miklós Sulyok
Neochvějná země, 2010, Instalace;
šamotový model Maďarského parlamentu
v poměru 1:300, vibrující stůl, detektor
pohybu, 50x100x130 cm,
Foto: Miklós Sulyok

Mother-kitty
The site-specific wall painting is a montage containing elements of
the fence between Serbia and Hungary built to keep migrants outside
of the ‘home’ of the nation. It is partly covered by plants and weeds
by now. For killing time, the guards in charge fabricated different
objects, and totem-like figures in order to terrify migrants. These
crafts, resembling African masks and scarecrows, are sickening
and silly at the same time. One of the objects is a portable high stand
for hunters, another fence-craft is a message to a loved one, a text
‘Mother-kitty’ woven into the fence by dry leaves to be read from the
other side. The guards do nothing else than repeat and exaggerate
the sentiments towards migrants articulated by the official Hungarian
propaganda. The spectacle is as absurd as infantile, and as such is
quite fearsome. The ‘decorated’ fence became the unconscious
folk monument of self-contained frustration, and exclusionary
understanding of nationhood; the visual demonstration of hatred
stirred by the new nationalist rhetoric expressed in tribal forms.
The wall painting shows the montage of the fence almost in its
original size and from the view points of the ‘out-groups’, the migrants
and refugees, thus the visitor is forced to share their perspective
and sensations.

Kočičí máma
Site-specific nástěnná malba je montáží zahrnující prvky plotu
mezi Srbskem a Maďarskem, který byl vybudován, aby udržel
migranty mimo „domov“ daného národa. Nyní už je plot částečně
pokryt rostlinami a býlím. Pro ukrácení času si strážci vymýšleli
různé objekty a figury podobající se totemům, které měli zároveň
odstrašovat migranty. Tyto výtvory, podobné africkým maskám
a strašákům do zelí, jsou odpudivé a hloupé zároveň. Jedním
z objektů je přenosný vysoký lovecký posed, dalším je zpráva
milovanému na ploté, nápis „Mother-kitty“ / Kočičí máma vpletený
do plotu suchým listím tak, aby byl čitelný z druhé strany. Strážci tak
jen opakují a zveličují pocity vůči migrantům, artikulované maďarskou oficiální propagandou. Tato podívaná je stejně absurdní jako
infantilní a zároveň strach nahánějící. „Ozdobený“ plot se bezděky
stal neuvědomovaným folklorním monumentem v sobě uzavřené
frustrace, vylučujícího chápání národnosti, vizuální demonstrací
nenávisti rozdmýchávané neo-nacionalistickou rétorikou, ale
zároveň vyjádřenou kmenovými prostředky.
Nástěnná malba je montáží znázorňující plot téměř v jeho
původní velikosti a z pohledu „těch venku“, migrantů a uprchlíků.
Návštěvník je tak přinucen sdílet jejich perspektivu i pocity.
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Immovable Land
‘Yet once more I shake not the earth only, but also heaven. And this
word, “Yet once more,” signifies the removing of those things that
are shaken, as of things that are made, that those things which
cannot be shaken may remain.’ Hebrews 12:26–27
Between 2004–2010, the artist-duo was preoccupied with the
Bible and the possibilities to be active in a Christian community. To
this day, the artist-duo continues to reflect on the dilemmas of this
period and the biblical studies they undertook at the time, either
using them as a guiding principle or analyzing them from a critical
perspective. The artists usually contrast social phenomena with
stories from the Bible.
In the work, Immovable Land the symbol of the Hungarian
state is brought into a paradox of stability, eternity as opposed to
instability, fragility. The scale model of the building of the Hungarian
Parliament is built on a solid metal core, but by placing it onto
a vibrating table which gets in motion by censoring a visitor, the
object, the symbol of the Hungarian statehood yields into its own
inevitable destruction. According to the concept, any renovation
of the installation is prohibited. The process is completed when
the last particle of dust falls from the table.

Nehybná země
„Ještě jednou otřesu nejenom zemí, ale i nebem.“ A to, že řekl
,ještě jednou…,´ ukazuje na odstranění všeho, co je otřesitelné
(to jest udělané), aby tak zůstalo to, co je neotřesitelné.“
Židům 12:26-27
Mezi lety 2004-2010 se umělecká dvojice Borsos Lorinc
zabývala Biblí, a možnostmi, jak být aktivní v křesťanské komunitě.
Do dnešního dne pokračují v reflexi dilemat zmíněného období
a biblických studií, které v dané době provedli, ať už při jejich
využití coby návodného principu nebo jejich analyzování z kritické
perspektivy. Umělci proti sobě obvykle stavějí společenské
fenomény a příběhy z Bible.
V díle Neochvějná země je přiveden symbol Maďarského
státu k paradoxní stabilitě, věčnosti, v protikladu k nestabilitě,
křehkosti. Přesný model budovy Maďarského parlamentu je vystavěn na pevném, kovovém jádře, ale jeho umístěním na vibrující
stůl, který se rozpohybuje příchodem návštěvníka, se objekt,
symbol maďarské státnosti poddává své vlastní nevyhnutelné
zkáze. Jakékoliv opravy díla jsou na základě autorských instrukcí
zakázány a celý proces bude ukončen, až když poslední částečka
prachu spadne ze stolu.

Futura

GÜLSÜN KARAMUSTAFA

ANCA BENERA / ARNOLD ESTEFAN

Your Past Is Someone Else’s Present, 2016, Video-installation, saw-dust, dimensions variable Photo: The artists
je současností někoho jiného, 2016 Video instalace, piliny, variabilní rozměry Foto: Umělci

Making of the Wall, 2003, Single channel video, audio, Courtesy of the
Artist and Rampa, Istanbul
Výstavba zdi, 2003, Jednokanálové video,
audio, S laskavým svolením umělce a Rampa Istanbul

Making of the Wall
A great number of the intellectuals, students, workers in Turkey were put into prison for their political beliefs by the military
regime following the coup d'etat in 1971. The prisoners were so
high in number that even army barracks were used for the detainees. Later, walls were built around them turning the space
into a real prison. The next military coup in 1980 made the
conditions for the prisoners much more severe. Jülide, Elif and
Nurten are three women amongst many who survived within
the real and virtual walls, throughout those dark periods.

Výstavba zdi
V letech následujícíh po vojenském převratu v roce 1971 byl
velký počet tureckých intelektuálů, studentů a pracujících
uvězněn vojenským režimem. Počet vězňů byl tak vysoký, že
k jejich zadržení musely být použity armádní kasárny. Kolem
těch byly později zbudovány zdi, čímž se prostor změnil ve
skutečné vězení. Další vojenský převrat v roce 1980 učinil
podmínky pro vězně ještě přísnějšími. Jülide, Elif a Nurten jsou
tři ženy mezi mnohými, co ona temná období uvnitř skutečných
a virtuálních zdí přežili.

Futura

Your Past Is Someone Else’s Present
The work explores the interplay of personal and official history and
reflects on the assertion that being a citizen today means that ‘our
ancestors believed in and practiced immigration.’
Towards the end of the WWII, the artist’s grandparents–refugees fleeing the Red Army–decided to migrate west, beyond
the new borders of Romania established by the Second Vienna
Award. Before leaving, as a symbolic gesture, they decided that
each would take with them an item of the furniture from the living
room. In this way they would symbolically be preserving the unity
of the family, in hope that the moment of reunion (of both family
and country) would not be far off. Those who had decided to travel
the furthest, each took a chair, while the two who were to remain
in Transylvania got the table and the cabinet.
Inspired by this story the artists track down the remaining pieces
of furniture of the sundered family, which were never reunited.
Instead of reuniting the objects, the artists transform the furniture
into raw material (saw-dust), for another possible use–to make
substitute bread–as a reminder of the times of war and displacement
in XXth century Europe.

Tvá minulost

Tvá minulost je současností někoho jiného
Dílo prozkoumává vzájemné působení mezi osobní a oficiální
historií a odráží tvrzení, že k pojetí občanství dnes náleží i to,
že “naši předkové věřili v imigraci a bohatě jí praktikovali.”
Ke konci druhé světové války se umělcovy prarodiče –
uprchlíci před Rudou armádou – rozhodli emigrovat na západ,
za nové hranice Rumunska ustanovené druhou vídeňskou
arbitráží. Před tím, než odešli, se coby symbolické gesto rozhodli, že každý z nich s sebou vezme kus nábytku z obývacího
pokoje. Takto měli symbolicky uchovávat jednotnost rodiny
v naději, že moment shledání (jak s rodinou, tak s domovem)
nebude vzdálený. Ti, kteří se rozhodli cestovat nejdále, vzali
každý židli, zatímco ti dva, co měli zůstat v Transylvánii, dostali
stůl a skříňku.
Inspirováni tímto příběhem oba umělci pátrají po zbývajících
kusech nábytku rozdělené rodiny, která se nikdy neshledala.
Namísto slučování předmětů přetvářejí nábytek do surového
materiálu (pilin) pro další možné využití – k vytvoření náhražky
chleba – jakožto připomínky válečných let a odsunutí v Evropě
dvacátého století.
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SELDA ASAL

DANTE BUU

Stay with Me, 2013−2017, Artists‘ Diaries from Istanbul, The work assembles notebooks and journals created by more than 60 artists in the context of experiences they had during
the protests at Gezi Park in Istanbul in 2013, Photo: The Archive of the artist
Zůstaň se mnou, 2013−2017, Deníky umělců z Istanbulu, Dílo sestává z poznámkových bloků a deníků
vytvořených více než šedesáti umělci v kontextu jejich zážitků během protestů v Gezi Parku v Istanbulu v roce 2013, Foto: Archív umělce

Stay with Me
In the spring of 2013, protests against urban planning measures
for the square occurred at Gezi Park. During the following week,
a wave of demonstrations spread over Taksim square and seized
the whole country. People organized in a decentralized manner
and gathered for more than 5,000 events, around 3.5 million took
to the streets. The demonstrations which were suppressed using
extraordinary amounts of violence left eleven dead and more
than 8,000 injured. Since the summer of 2013, the local political
situation has continued to aggravate. Is it possible to keep the
hope of the time alive?
The exhibits on show allow to discern the different approaches
open to an art rooted in self-assertion: retaining the magic of shared
moments, capturing the menace on paper, projecting oneself to
a different place, remembering experiences through abstraction.

Zůstaň se mnou
Na jaře roku 2013 se v Gezi Parku odehrály protesty proti urbanistickým plánům na přestavbu náměstí. Během následujícího
týdne se vlna demonstrací přelila přes náměstí Taksim a zachvátila
celou zemi. Lidé se organizovali decentralizovaným způsobem
a uskutečnili téměř 5000 akcí, v rámci kterých do ulic vyšlo kolem
3,5 milionu lidí. Demonstrace, jež byly potlačeny za použití násilí, za
sebou zanechaly jedenáct mrtvých a více než 8000 zraněných.
Od léta 2013 se politická situace jen nadále zhoršuje. Je možné
ještě udržovat při životě naději této doby?
Soubor vystavených děl umožňují rozlišit různé přístupy otevřené umění, jež vychází ze strategie sebeprosazování: podržují si
kouzlo sdílených okamžiků, zachycují hrozbu na papír, představují
projekci sebe sama na jiné místo nebo si připomínají si zážitky
prostřednictvím jejich abstrakce.

Initiated by artist Selda Asal; with contributions from: Ali Miharbi, Anti-Pop, Aslı Çavuşoğlu,
Ata kam, Ayşe Küçük, Azra Deniz Okyay, Balca Ergener & Meltem Ahıska, Berkay
Tuncay, Burçak Bingöl, Carla Mercedes Hihn, Ceren Oykut, Christine Kriegerowski,
Çiğdem Hasanoğlu, Devrim Ck, Devrim Kadirbeyoğlu, Didem Erk, Eda Gecikmez,
Ekin Saçlıoğlu, Elif Çelebi, Elmas Deniz, Endam Acar & Fırat Bingöl, Erdağ Aksel, Erhan
Öze, Erdem Helvacıoğlu, Eser Selen, Fatma Belkıs, Fatma Çiftçi, Ferhat Özgür, Figen
Aydıntaşbaş, Fulya Çetin, Genco Gülan, Gonca Sezer, Gökçe Süvari, Gökhan Deniz,
Göksu Kunak, Gülçin Aksoy, Gül Kozacıoğlu, Gümüş Özdeş, Güneş Savaş & Eren
Yemez, Güneş Ter kol, Gözde İlkin, Hale Tenger, Hubert Sommerauer, İnci Furni, İpek
Duben, Kınay Olcaytu, Melike Kılıç, Merve Çanakçı, Merve Şendil, Mischa Rescka,
Murat Tosyalı, Nalan Yırtmaç, Nancy Atakan, Nazım Dikbaş, Neriman Polat, Nick Flood,
Nurcan Gündoğan, Onur Ceritoğlu, Onur Gökmen, Özgür Atlagan & Bengi Güldoğan,
Özgür Demirci, Özgür Erkök Moroder, Özge Enginöz, Rüçhan Şahinoğlu, Raziye Kubat,
Sabine Küpher Büsch & Thomas Büsch, Seda Hepsev, Seçil Yersel, Sena Başöz, Senem
Denli, Sevim Sancaktar, Sevil Tunaboylu, Sevgi Ortaç, Suat Öğüt, Sümer Sayın, Şafak
Çatalbaş, Ulufer Çelik, Yaprak Kırdök, Yasemin Özcan, Yasemin Nur, Yavuz Parlar,
Yeşim Ağaoğlu, Zeyno Pekünl

Iniciátorka Selda Asal; k výstavě svými díly přispěli: Ali Miharbi, Anti-Pop, Aslı Çavuşoğlu,
Ata kam, Ayşe Küçük, Azra Deniz Okyay, Balca Ergener & Meltem Ahıska, Berkay
Tuncay, Burçak Bingöl, Carla Mercedes Hihn, Ceren Oykut, Christine Kriegerowski,
Çiğdem Hasanoğlu, Devrim Ck, Devrim Kadirbeyoğlu, Didem Erk, Eda Gecikmez,
Ekin Saçlıoğlu, Elif Çelebi, Elmas Deniz, Endam Acar & Fırat Bingöl, Erdağ Aksel, Erhan
Öze, Erdem Helvacıoğlu, Eser Selen, Fatma Belkıs, Fatma Çiftçi, Ferhat Özgür, Figen
Aydıntaşbaş, Fulya Çetin, Genco Gülan, Gonca Sezer, Gökçe Süvari, Gökhan Deniz,
Göksu Kunak, Gülçin Aksoy, Gül Kozacıoğlu, Gümüş Özdeş, Güneş Savaş & Eren
Yemez, Güneş Ter kol, Gözde İlkin, Hale Tenger, Hubert Sommerauer, İnci Furni, İpek
Duben, Kınay Olcaytu, Melike Kılıç, Merve Çanakçı, Merve Şendil, Mischa Rescka,
Murat Tosyalı, Nalan Yırtmaç, Nancy Atakan, Nazım Dikbaş, Neriman Polat, Nick Flood,
Nurcan Gündoğan, Onur Ceritoğlu, Onur Gökmen, Özgür Atlagan & Bengi Güldoğan,
Özgür Demirci, Özgür Erkök Moroder, Özge Enginöz, Rüçhan Şahinoğlu, Raziye Kubat,
Sabine Küpher Büsch & Thomas Büsch, Seda Hepsev, Seçil Yersel, Sena Başöz, Senem
Denli, Sevim Sancaktar, Sevil Tunaboylu, Sevgi Ortaç, Suat Öğüt, Sümer Sayın, Şafak
Çatalbaş, Ulufer Çelik, Yaprak Kırdök, Yasemin Özcan, Yasemin Nur, Yavuz Parlar,
Yeşim Ağaoğlu, Zeyno Pekünl.
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The Winner Takes it All, 2015, Interactive video-installation, 5‘01‘‘, loop, Photo: Ben Brouillon
instalace; 5‘01‘‘, smyčka, Foto: Ben Brouillon

The Winner Takes it All
Compiled from publicly available material found on YouTube,
this karaoke setting features an earworm instrumental by
ABBA ‘The Winner Takes it All’ which is accompanied with
street scenes of physical abuse and public humiliation of gay
men by the Russian movement ‘Occupy Pedophilia’ and contrasted with video footage from a New York gay club where
a group of men in high spirits is dancing and partying. The
intimate setting poses as an invitation for every visitor to sing
‘…the gods may throw a dice, their minds as cold as ice and someone way down here, loses someone dear…’ for themselves
or for the audience.

Vítěz bere vše, 2015, Interaktivní video

Vítěz bere vše
Složeno z veřejně dostupných materiálů nalezených na YouTube,
obsahuje toto karaoke instrumentální verzi odrhovačky od ABBY
„The Winner Takes it All“ („Vítěz bere vše“), která je provázena záběry
pouličního fyzického násilí a veřejného zesměšňování gayů ruským
hnutím „Occupy Pedophilia“, a je konfrontována video záběry z gay
klubu v New Yorku, kde skupina mužů v povznesené náladě tančí a slaví. Intimní scéna slouží coby pozvánka pro každého návštěvníka, aby
zazpíval „…the gods may throw a dice, their minds as cold as ice and
someone way down here, loses someone dear…“ („…bohové mohou
vrhnout kostkami, s myslí chladnou jako led, a někdo dole pod námi
někoho drahého ztrácí hned…“) sami pro sebe nebo pro přihlížející.
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YEVGENIY FIKS

Landscapes of the Jewish
Autonomous Region, 2017,
Installation
Krajiny židovské
autonomní oblasti, 2017,
Instalace
USD Camouflage, 2016, Offset print on paper, 156,1x66,3 mm each, Photo: The Artist

USD Camouflage
USD Camouflage uses the colours and the dimensions of the
United States one-dollar bill, while the military camouflage pattern follows the MultiCam design, introduced by the U.S. Armed
Forces in 2002. The range of military camouflage patterns used by
national armies represents the range of the controlled territories,
just as the convertibility of a national currency represents the
economic spread of a state. Printing money and deployment of
regular army are state monopolies. USD Camouflage questions
these geopolitical axioms in the form of an unlimited edition series,
which can be printed freely and exchanged for the equivalent of 1
USD in any local currencies.

Soviet propaganda
postcards, 1979 (the
artist’s collection)
Sovětské propagandistické pohlednice, 1979
(sbírka autora)

Landscapes of the Jewish
Autonomous Region, 2017, video
Krajiny židovské autonomní
oblasti, 2017, video

Soviet film ‘Seekers of Happiness’, 1936;
Sovětský film
„Hledači štěstí“, 1936

Kamufláž USD, 2016, Ofsetový tisk na papíře, každý 15,6 x 6,6 cm, Foto: Umělec

Kamufláž USD (United States dollar)
Kamufláž USD používá barev a rozměrů jednodolarové bankovky
Spojených států, zatímco armádní maskovací vzor kopíruje
MultiCam design, představený ozbrojenými silami Spojených
států v roce 2002. Škála různých armádních maskovacích vzorů
používaných národními armádami ukazuje podnebnou škálu
ovládaných území, tak jako směnitelnost národní měny která odráží
ekonomické rozšiřování státu. Tištění peněz a nasazení armády
obojí představuje státní monopoly. Kamufláž USD tyto geopolitické
axiomy zpochybňuje v podobě řady neomezených vydání, která
mohou být volně vytištěna a vyměněna za jakoukoliv místní měnu
rovnající se hodnotě 1 amerického dolaru.
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Landscapes of the Jewish Autonomous Region
Located on the trans-Siberian railway in the Far East, Birobidzhan,
the Jewish Autonomous Region within the Russian Federation,
sits close to the border with the People's Republic of China. It was
established in 1934 under the Soviet nationalities policy, which
encouraged specific ethnic groups to create autonomous regions
in the Soviet Union and develop language and culture that are
‘national in form and Socialist in content.’ The region held Yiddish
as its official language and was supposed to become a home of
Soviet Jews, solving the ‘Jewish question’ in the Soviet Union.
Initially, the project attracted a number of Soviet Jews as well
as Jewish foreigners all of whom came to help build a secular
Socialist Jewish homeland. In the long run, the experiment was
unsuccessful in attracting Soviet Jews. Many Jewish expats left
Birobidzhan demoralized by Stalin’s purge of the region’s leadership in 1937 and by the inhospitable Taiga climate.
The work reflects on the (dis)connections between identity,
land, and landscape, informed by notions of belonging, (inter)
nationalism, and Utopia. The artist’s video featuring pristine and
empty landscape shots, extracted from the 1936 Soviet propaganda film ‘Seekers of Happiness’, which is also shown.

Krajiny židovské autonomní oblasti
Na Dálném Východě, na Transsibiřské magistrále, leží blízko
hranic s Čínskou lidovou republikou Birobidzhan, židovská autonomní oblast v Ruské federaci. Byla založena v roce 1934 na
základě sovětské národnostní politiky, která vybízela konkrétní
etnické skupiny, aby si v Sovětském svazu vytvářely autonomní
regiony a pěstovaly jazyk a kulturu „národní formou a socialistickou obsahem“. Oblast si udržela jako svůj oficiální jazyk jidiš
a předpokládalo se, že se stane domovem sovětských Židů, čímž
se vyřeší „židovská otázka“ v Sovětském svazu.
Zpočátku projekt přitáhl celou řadu sovětských Židů i soukmenovců ze zahraničí, z nichž všichni přicházeli budovat sekulární
socialistickou židovskou domovinu. Dlouhodobě však experiment
s přilákáním sovětských Židů neuspěl. Mnozí židovští vystěhovalci
opustili Birobidzhan demoralizováni Stalinovou čistkou provedenou ve vedení oblasti v roce 1937 a nehostinným podnebím Tajgy.
Dílo reflektuje (ne)propojení identity, země a krajiny, a je poučeno
pojmy jako sounáležitost, (inter)nacionalismus a utopie. Umělcovo
video představuje záběry nedotčené a prázdné krajiny, vyjmuté ze
sovětského propagandistického filmu „Hledači štěstí“ z roku 1936,
který je rovněž promítán.
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DAMIAN LE BAS

ANDRÁS CSÉFALVAY

Compsognation: Addendum, 2016, Video, 6’
2016, Video, 6’

Frontier de Luxe, 2017, Installation; 3 Globes, diameter 60 cm, 40 cm; 1 map, 200x140 cm, Photo: Ben Brouillon.
de Luxe, 2017, Instalace; 3 glóby, průměr 60 cm, 40 cm; 1 mapa, 200x140 cm, Foto: Ben Brouillon

Frontier de Luxe
Painted globes and map from the series of artworks, installations
and performances created by Damian Le Bas and Delaine Le Bas.
Current political events nationally, internationally, globally
are in a state of flux and turmoil it seems everyday. Who is safe?
Who has permanence? Who is in control? We are all in the space
between the known and the unknown, our place of comfort has
been reduced.
Frontier de Luxe takes the disregarded objects of current
society, the polyethylene sheets of temporary shelter, the media
rhetoric, the status of the migrant, the refugee, the outsider, the
other and forms this into a conversation about the world we are at
this time captive of. Cartographies new and historic questions the
fluctuating borders across the planet and asks who owns the land?
That no border is permanently fixed by humans, through time and
that the planet reclaims what it decides to take back and when.
The colorfully painted school globes and map refer to Romani
people as the first migrants on the Globe and also to their claim for
a kind of non-territorial nation status. As opposed to segregation
and exclusion the artworks stand for empowerment.

Compsognation, a Dinosaur’s View of the Nation State, 2013, Video, 11’23”
Compsognation, Dinosaurův pohled na národní stát, 2013, Video, 11’23

Frontier

Luxusní hranice
Nabarvené glóby a mapa ze série výtvarných děl, instalací
a performancí vytvořených Damianem Le Bas a Delainou Le Bas.
Každý den se zdá, že současné politické události jsou národně,
mezinárodně a celosvětově ve znamení neustálých změn a nepokojů. Kdo je v bezpečí? Kdo más schopnost přetrvávat? Kdo
věci řídí? Všichni jsme v prostoru mezi známým a neznámým,
náš prostor pohodlí byl omezen.
Luxusní hranice/ Frontier de Luxe uchopuje přehlížené
předměty současné společnosti, polyethynelové přikrývky
provizorních přístřeší, mediální rétoriku, status migranta, uprchlíka, outsidera a jiných, a přetváří je do rozhovoru o světě, jehož
jsme v současné době zajatci. Nové a historické kartografie
zpochybňují proměnlivé hranice napříč planetou a tážou se kdo
vlastní zemi? Že žádná hranice není permanentně stanovená lidmi
napříč časem a že planeta si nárokuje, co si chce vzít zpět a kdy.
Pestrobarevně nabarvené školní glóby a mapa odkazuje
k Romskému lidu jako prvním migrantům zeměkoule a taktéž
k jejich nároku na určitý typ ne-územního statutu národa. Proti
segregaci a vyloučení se umělecká díla staví za zrovnoprávnění.
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Compsognation: Addendum,

Compsognation, a Dinosaur’s View of the Nation State
A messenger in the form of a dinosaur guides the artist through
the streets of Budapest while he explains: what nation means
from an evolutionary perspective, and how each time a civilization
reaches the kind of exclusivity that nation means, it is doomed to be
destroyed. As the dinosaur mentions: the great dinosaur extinction
was not caused by a meteor but a war of Tyrannosaur nations.

Compsognation, Dinosaurův pohled na národní stát
Poslíček v podobě dinosaura provází umělce ulicemi Budapeště,
zatímco vysvětluje co znamená národ z evoluční perspektivy, a jak
pokaždé, když civilizace dosáhne oné výlučnosti, kterou národ
představuje, je odsouzená k tomu být zničena. Jak dinosaurus
připomíná: velké vymření dinosaurů nebylo zapříčiněno meteoritem,
ale válkou národu tyranosaurů.

Compsognation: Addendum, 2016
In Compsognation the artist made the conceptual jump from language to nation somewhat unexplained, so he wished to uncover
more: in the Addendum he met an old conservative dinosaur on
its deathbed, and learned: The usage of various languages is
a wonderful tool of understanding the great miracle, translation.
Nation on the other hand is the constant choice of weakness and
the worst potential response to a threat of corporate dominance.
Not a single transition goes without pain, and however strange and
unhelpful one might find the concept of nation (also from the lesson
learnt in compsognation), there are real wounds in real hearts, as
some have invested a lot in building national identity that danced
on the inner edge of understanding what is on the other side.

Compsognation: Addendum
Ve filmu Compsognation umělec učinil jaksi nevysvětlený konceptuální skok od jazyka k národu, zde si tudíž přál poodhalit
více: v Dodatku potkal starého konzervativního dinosaura na
jeho smrtelné posteli a zjistil: využití rozličných jazyků je náramný
nástroj pro porozumění obrovskému zázraku, překladu. Národ je
na druhé straně neustálou volbou slabosti a tou nejhorší možnou
reakcí na ohrožení v podobě korporátní dominance. Žádný přechod
neprobíhá bez bolesti a jakkoliv zvláštní a zbytečný nám může
pojem národa připadat (taktéž na základě poučení z Dodatku),
existují skutečná zranění ve skutečných srdcích, jelikož někteří
investovali mnoho do budování národní identity, která tančila na
vnitřní hraně porozumění toho, co leží na straně druhé.
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MEZIBOD

Introduction

Edit András

Immanual Kant, Perpetual Peace [1795]
(ed. and with an introduction by Lewis White Beck).
New York: Macmillan Publisching Company, 1957
Of Hospitality. Anne Dufourmantelle Invites Jacques Derrida to Respond.
Stanford: Stanford University Press, 2000

Vystavená díla vrhají světlo na skryté nebo naturalizované
prvky konstrukce přináležení k nějakému národu, poukazují na
to, že myšlenka homogenního národa přichází za cenu vylučování nebo marginalizace těch druhých, určitých sociálních skupin
(Dante Buu). Díla také evokují složitost politického, sociálního
a ekonomického režimu stojícího za tím vším. Umělci zkoumají
tyto otázky z různých pozic. Nabízejí ironickou či hravou kritiku
(Martin Piaček, Borsos Lőrinc), ale také jinou perspektivu
(András Cséfalvay) a chápání (Damian Le Bas).
Hranice se překračují a zavírají na celém kontinentě (Csaba
Nemes). Staré a nové demokracie se spoléhají na strach a nejistotu své populace, zatímco jsou obrovské masy lidí odsouzeny
k bezstátnosti – statut, který nemůžete získat volbou (Núria
Güell). Jsou také evokovány předchozí vlny, prehistorie nucené
migrace a represívní opatření států (Gülsün Karamustafa, Anca
Benera & Arnold Estefan). Podporu uprchlíkům a migrantům,
kteří jsou zbaveni svých základních lidských práv, demonstrují
společné umělecké projekty (Marina Napruskina).
Lokalizovaná jinakost, hledání obětních beránků v podobě
vnitřního nepřítele. Udržovat ty „jiné“ v podřízeném, ale „autentickém“ postavení pomáhá udržet konstrukt hierarchické opozice i mytologizované představy o vlastním národě (Szabolcs
KissPál). Střety, násilné konflikty, proti Romské demonstrace,
demonstrace proti-gay-pride a proti migrantům zachycují umělci
z jiného úhlu pohledu, než který je prezentován odcizenými
médii v úsilí o senzaci (Tomáš Rafa, Dante Buu). Podrobeny
zkoumání jsou rovněž mechanismy samotných médií (Rafani).
Strategie odporu ukazují stará a nová východiska z represívních
a nelidských scénářů (Hito Steyerl, Martin Krenn, Selda Asal).
Jestliže je v dílech umělců z východní části Evropy silně zastoupena historie, je to proto, že mají potřebu pochopit budování
národa, národní mytologii a post-socialistický nacionalismus
(Michal Moravčík, Martin Piaček, Pavel Sterec, Csaba Nemes)
a zpracovat traumatickou minulost pomocí rehabilitace paměti
nebo příběhů skupin, kterým nebylo nabídnuto vykoupení (Artur
Żmijewski), nebo objevovat utopie, které selhaly (Yevgeniy
Fiks). Jsou odhalovány a zkoumány neviditelné struktury stojící za ohraničením národních států (Oliver Ressler) i globální
kapitalismus se svým latentním systémem dohledu a kontroly
(Núria Güell). Rovněž je evokován svět financí, vyspělý kapitalismus se svou nehmotnou, abstraktní a zastřenou strukturou
(Ferenc Gróf) a vliv globální ekonomiky na místní komunity
(Viktor Lopez Gonzales).
Jak název naznačuje, projekt Universal Hospitality zahrnuje
kritická díla a postoje ve snaze proniknout mlhavým a neusazeným scénářem přítomnosti, a rovněž díla uvažující o jinakosti,
obhajující nadnárodní princip a společenské uznání a vytvářející
prostor i platformu pro nové způsoby uvažování o komunitách
nad rámec fyzických a mentálních hranic.

The art works shed light on the hidden or naturalized elements
of the construction of national belongings: the idea of a homogenous nation comes at a price of excluding or marginalizing
the others, certain social groups (Dante Buu). The complexity of
the political, social and economic regime behind its operation is
also evoked. Artists address the issues from diverse positions;
they provide ironic or playful criticism (Martin Piaček, Borsos
Lőrinc), but also offer altered perspectives (András Cséfalvay),
and insights (Damian Le Bas).
Borders are crossed, and closed, throughout the continent
(Csaba Nemes). Old and new democracies are relying on the
fear and insecurity of their population, while huge masses of
people are condemned to statelessness – a status which can’t
be earned by choice (Núria Güell). The earlier waves, the prehistory of forced migration and the repressive state measures
are also evoked (Gülsün Karamustafa, Anca Benera & Arnold
Estefan). Empowering refugees and migrants who are deprived
of their basic rights is demonstrated by collaborative art projects
(Marina Napruskina).
Localized othering or scapegoating looks for the enemy within.
To keep the 'other' in a subordinated, but 'authentic' status helps to
maintain a construction of hierarchical oppositions as well as the
mythicized self-image of the nation (Szabolcs KissPál). The clashes, violent conflicts, anti-Roma, anti-gay-pride, and anti-migrant
demonstrations are chronicled by artists from different angles
than what is presented by the sensationalized and alienated
media coverage (Tomáš Rafa, Dante Buu), while the mechanism
of the media are also scrutinized (Rafani). Strategies of resistance
show old and new ways out of the repressive and vastly inhumane
scenarios (Hito Steyerl, Martin Krenn, Selda Asal).
If history is heavily exposed in the works of artists from the
Eastern part of Europe, it is because of the need to understand
the construction of nation-building, national mythology and
post-socialist nationalism (Michal Moravčík, Martin Piaček, Pavel
Sterec, Csaba Nemes), as well as to work through the traumatic
past rehabilitating the memory or narrative of those groups who
were not offered redemption (Artur Żmijewski), or to uncover
failed utopias (Yevgeniy Fiks). Invisible structures beyond the
confines of nation states are revealed and scrutinized (Oliver
Ressler), as well as global capitalism with its latent surveillance
and controlling system (Núria Güell). Finance, high capitalism with
its immaterial, abstract and obscured structure (Ferenc Gróf) and
the influence of global economy on local communities (Viktor
Lopez Gonzales) are also evoked.
With reference to its title, the Universal Hospitality project brings
together critical works and attitudes in order to look through the
obscured and unsettled scenario of the present, and also works
with thinking on alterities and advocating transnationality and
social recognition and creating space and platform for new ways
of imagining communities beyond physical and mental borders.

Immanual Kant, Věčný mír [1795]
(v redakci a s úvodem Lewise White Becka).
New York: Macmillan Publishing Company, 1957
O pohostinnosti. Anne Dufourmantelle vyzývá Jacquese Derridu k odpovědi.
Stanford University Press, 2000

The joint exhibition in MeetFactory Gallery and Futura Gallery
is an adjusted and updated version of the Universal Hospitality
exhibition (AltePost, Vienna, 2016) curated within the Into the
City program of Wiener Festwochen. The Vienna show focused
on migration in accordance with the political situation of the
time. The Prague exhibitions, just a year later, are facing a much
more devastated landscape of political turmoil after Brexit, the
Turkish coup and its retaliation, and when populism is becoming
mainstream even in affluent countries. The European Union is
crumbling; threatened by Brexit, the agendas of far-right parties
in Western countries and by Eastern European nationalisms and
corruption. Dismantling of elements of democracy, authoritarianism and state control are emerging in different countries on
both sides of the Atlantic.
The title of the exhibition refers to the humanistic ideas of
enlightenment and elaborates on the Kantian idea of cosmopolitanism. This exhibition intends to address the inherent paradox
of being hospitable within the framework of the nation-state
by analyzing the structure of nationalism and populism, but
also trying to keep alive the need, even if only symbolically,
for ‘absolute hospitality’ −with Derrida’s words− in order to
foresee a better solution for living together with a ‘stranger.’
Derrida’s reading of Kant and his notion of absolute or radical
hospitality offers an alternative way outside of the inner paradox
of hospitality, encompassing it unconditionally to all human
beings, including the total stranger. By directing the attention
to the shared etymology of the word with its opposite, hostility,
he confronts us with the reality of existing hospitality limited
and mastered by the institutions of border patrolling, policing
and the administrative control over exclusion and inclusion.
Socially committed artists are looking behind the Potemkin
wall, and search for interconnections and driving forces
behind the recent downward social spiral. The exhibitions
aim to stimulate the deeper understanding of the elements
behind the present events offering a sort of visual analysis of
the complex social processes of our turbulent times. Besides
providing criticism they wish to fortify resistance and to galvanize progressives as well. Though the exhibitions focus mostly
on Europe and partly on the Middle East; Syria and Turkey
(G.R.A.M., Oliver Ressler, Halil Altindere) they still offer some
outlook to the worldwide scope of the issues at hand (Victor
Lopez Gonzales, Anca Benera/Arnolf Estefan).
The construction of the territorially bounded nation states
and the conflicting forces of the transnational flow of commodities and capital that came into being by globalization,
create tension between the older form of belonging and recent
reality of life. Migration pushes the question of the legitimacy
of the nation state in a restructured globalized world into the
forefront. The cosmopolitan right to universal hospitality is
also at odds with the sovereignty of the nation state, that
blocks the free flow by mastering positions of who is at home,
and who is allowed to cross the border of the 'home,' and who
is constructed as an outsider, or enemy. Migration has been
successfully instrumentalized for reassuring the power of
the nation states, as demonstrated by the advance of far right
parties all around Europe.

Společná výstava v MeetFactory, v galeriích Kostka a Futura je
upravenou a aktualizovanou verzí výstavy Universal Hospitality
(AltePost, Vienna, 2016), uspořádané v rámci Into the City
v programu Wiener Festwochen. Výstava ve Vídni se zaměřovala na téma migrace v politické situaci tehdejší doby. Pražské
výstavy čelí o pouhý rok později mnohem více zdevastované
krajině politického zmatku po brexitu, pokusu o převrat
v Istanbulu a atmosféře odvety. Populismus se stává běžným
i v rozvinutých zemích, Evropská unie se rozpadá; ohrožena
brexitem, agendou ultrapravicových stran v západních zemích
a východoevropským nacionalismem a korupcí. Demontáž
prvků demokracie, autoritářství a posilování státní kontroly se
objevují i ve státech zaoceánských.
Název výstavy je odkazem na humanistické myšlenky osvícenství a rozvíjí Kantovu ideu kosmopolitismu – světoobčanství.
Záměrem výstavy je oslovit inherentní paradox – pohostinnosti
ale v rámci národního státu, tím, že analyzuje struktury nacionalismu a populismu. Zároveň se snaží udržet při životě potřebu,
i kdyby pouze symbolicky, „absolutní pohostinnosti“ – řečeno
slovy Jacquese Derridy – abychom dokázali předjímat lepší
řešení společného žití s „cizincem“. Derridova interpretace
Kanta a jeho pojmu absolutní nebo radikální pohostinnosti
(anglicky ‚hospitability‘) nabízí alternativní východisko z jejího
vnitřního paradoxu, a bezpodmínečně ji rozšiřuje na všechny
lidské bytosti, včetně naprostých cizinců. Nasměrováním
pozornosti na sdílenou etymologii anglického výrazu s jeho
protikladem, nepřátelstvím (anglicky ‚hostility‘) nás výstava
konfrontuje s realitou existující pohostinnosti, která je omezená
a ovládaná institucemi ostrahy hranic, policejní a státní kontroly
exkluze a inkluze.
Společensky angažovaní umělci nahlížejí za Potěmkinoy
kulisy a hledají vzájemné souvislosti a hnací impulsy za prohlubující se sestupnou sociální spirálou. Výstava má za cíl
stimulovat hlubší porozumění mechanismům na pozadí těchto
změn, a snaží se podněcovat k dalším sociálním pohybům. Vedle
kritického postoje se rovněž snaží posilovat otevřený odpor.
Namísto předkládání nezávazné zábavy nabízí výstava jistý druh
vizuální analýzy složitých společenských procesů v neklidných
časech. I když se výstavy zaměřují hlavně na Evropu a částečně
na Střední Východ – Sýrii a Turecko (G.R.A.M., Oliver Ressler,
Halil Altindere), nabízejí též náhled na bezprostřední témata
v celosvětovém měřítku (Victor Lopez Gonzales, Anca Benera
a Arnolf Estefan).
Konstrukce územně vymezených národních států a a vzájemně konfliktní síly nadnárodních toků zboží a kapitálu,
které vznikly s globalizací, vytvářejí napětí mezi starší formou
sounáležitosti a současnou životní realitou. Migrace staví do
popředí otázku legitimity národního státu v restrukturalizovaném globálním světě. Kosmopolitní právo na univerzální
pohostinnost je v napjatém vztahu vůči suverenitě národního
státu, která blokuje volný pohyb ovládáním pozic, kdo je tu
doma a komu je dovoleno překročit hranice tohoto „domova“
a kdo je v tomto konstruktu člověkem „zvenčí“ nebo dokonce
nepřítelem. Migrace bylo úspěšně využito jako nástroje pro
upevnění moci národních států, jak to ozřejmil vzestup ultrapravicových stran v celé Evropě.
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Erasing, 12.2015 – 05.2016, Installation, stones, video, dimension variable, Photo: Ben Brouillon
kámen, video, variabilní rozměry, Foto: Ben Brouillon

SZABOLCS KISSPÁL

Vymazání, 12.2015 – 05.2016, Instalace;

Installation view from Chasm Records, Edith Russ Haus for Medienkunst, Oldenburg 2016, Photo: The artist
instalace od Chasm Records, Edith Russ Haus for Medienkunst, Oldenburg, 2016. Foto: Umělec

Prohlídka

From Fake Mountains to Faith (Hungarian Trilogy), 2016, Installation; 2 large format videos, 70 genuine objects, 46 printed and
10 video documents, dimensions variable
Od falešných hor až k víře (Maďarská triologie), 2016, Instalace; 2 velkoformátová
videa, 70 autentických objektů, 46 tisků a 10 video dokumentů, variabilní rozměry

Erasing
There is a city in Poland which was a German one before the
WWII. The city was called Breslau that time – today it is called
Wroclaw. (It has a complicated history − it was Polish or Slavic,
Czech, German and Polish again). Wroclaw was ‘de-Germanized’
in the 50s and 60s: all remains of German past were erased. This
process of erasure and forgetting, a kind of revenge included also
graves of people who had nothing to do with the Nazis. Many of
them were born so long ago, and innocent in crimes. According
to the artist, ‘it was even more than revenge, forgetting or ethnic
cleansing; it was a demonstration of universal hate towards
German nation−including previous generations and creation of
a new terra intacta to be colonized without shame. All individual
connections were cut’.
As for the German graveyards, they were removed and
transformed into elements of parks – even today stones with
German names could be found in parks – or into Polish graveyards.
Thousands of stones were legally sold or used as construction
material to rebuilt cities demolished by Nazis. A few such abandoned stones will be collected from former German graveyards
and the names erased by the artist. By the appropriation of the
brutality of erasure of history, the artist draws our attention on the
officially supported process of forgetting and hatred, and also on
the need for remembrance.

Vymazání
V Polsku je město, které bylo před 2. světovou válkou německé.
Tehdy se jmenovalo Breslau – a dnes je to Wroclaw (Vratislav).
(Má složitou historii – bylo polské nebo prostě slovanské,
české, německé a zase polské). Vratislav byla v 50. a 60. letech
„odgermanizována“ – všechny pozůstatky německé minulosti
byly vymazány. Tento proces vymazávání a zapomínání, jistý
druh pomsty, zahrnoval také hroby lidí, kteří neměli s nacisty nic
společného. Mnozí se narodili dávno před nacismem a na zločinech nenesli žádnou vinu. Podle umělce „to bylo dokonce víc než
pomsta, zapomínání nebo etnická čistka. Byla to demonstrace
univerzální nenávisti k německému národu – včetně dřívějších
generací – a vytvoření nové terra intacta, kterou lze kolonizovat
bez pocitu hanby. Všechny individuální vazby byly zpřetrhány“.
Německé hřbitovy byly odklizeny a přeměněny na parky –
ještě dnes lze v parcích najít náhrobní kameny s německými
jmény – nebo na polské hřbitovy. Tisíce náhrobních kamenů
bylo legálně prodáno nebo použito jako stavební materiál
k obnově měst zničených nacisty. Umělec shromáždil několik
málo takových opuštěných náhrobních kamenů z bývalých
německých hřbitovů a vymazal na nich jména. Touto apropriací
brutálního vymazávání historie obrací naši pozornost k oficiálně
podporovanému procesu zapomínání a nenávisti, ale také k naší
základní potřebě vzpomínek.

MeetFactory

Vytvořeno s pomocí Stipendium für Medienkunst of Stiftung Niedersachsen and
Edith Russ Hauss Oldenburg.

Produced with the help of Stipendium für Medienkunst of Stiftung Niedersachsen
and Edith Russ Haus Oldenburg.

Od falešných hor až k víře (Maďarská triologie)
Projekt Szabolcse KissPála je průzkumem nedávného vývoje
maďarské státní politiky, který se skládá ze dvou fiktivních videí
(Láskyplná geografie a Vzestup padlého peří) a imaginárního
uspořádání muzea (Zápisky ze strže).
Jednotlivé prvky instalace vytvářejí propojení v rámci obecného
historického a kulturního rámce s jeho třemi hlavními aspekty
politické filozofie, která působí coby ideologický základ pro
vytvoření neliberálního státu. Prvním je symbolika “etnické
krajiny” a politické geografie, druhým romantické dějepisectví
národních mýtů o původu a třetím turanismus coby znovu se
objevující forma politického náboženství.
Na základě odkazů k historickým momentům a památkám
datujícím se od maďarského meziválečného období, je odhaleno politické utváření národa – proces, který je v současné
maďarské společnosti stále nedokončen. Narativní prezentace
archeologických předmětů postihuje dva hlavní konstitutivní
prvky vznikání národa; politické náboženství coby nástroj a jeho
cíl – vyloučení z kolektivní paměti.

From Fake Mountains to Faith (Hungarian Trilogy)
The project by Szabolcs KissPál is an investigation into the recent
developments of Hungarian state policy, consisting of two docu-fiction videos ‘Amorous Geography and The Rise of the Fallen
Feather’ and a fictitious museum setting ‘The Chasm Records’.
The elements of the installation establish interconnections
within a larger historical and cultural framework between the
three major elements of the political philosophy that operates
as an ideological basis for the creation of the illiberal state.
These are the symbolism of the ‘ethnic landscape’ and political
geography, the romantic historiography of national myths of
origin, and Turanism as a re-emerging form of political religion.
Through references to historical objects and relics dating from
Hungary’s interwar period, the political formation of the nation
is revealed – a process still being completed in contemporary
Hungarian society. The narrative presentation of the archeological objects identifies the two main constitutive elements of
national becoming: political religion as a tool, and the objectives
of exclusion from collective memory.

Kostka Gallery

MARTIN KRENN

NÚRIA GÜELL

Martin Krenn in collaboration with the residents of Universal Embassy, Brussels, 2003, Universal Embassy, 2003, Part of the photo-project City
Views, C-print, 52,5x70 cm
Martin Krenn ve spolupráci s rezidenty Univerzální ambasády, Brusel, 2003 Univerzální ambasáda, 2003, Série
fotografií je součástí foto projektu Pohledy města, C – print, 52,5x70 cm

1.: „Univerzální ambasáda byla ustanovena sítí kolem skupiny lidí bez dokumentů. Chce
spojit dohromady občany, kteří jsou znepokojeni světovým smýšlením. Ve zkratce,
Ambasáda je záchranný dům.“ Text: Univerzální Ambasády, Deklarace univerzální
ambasády, Brusel. Foto: Abdelwahab Hakem, obyvatel Univerzální ambasády

1.: ‘Universal Embassy has been established by a network constituted around the struggle
of people without papers. It wants to bring together, beyond the borders of of disciplines,
citizens concerned with a universal thinking. On a short term, the Embassy is an emergency
housing.’ Text by Universal Embassy, from the Declaration de l’ambassade universelle
Bruxelles. Photo shot with Abdelwahab Hakem, Universal Embassy resident.

Univerzální ambasáda ze série Pohledy na město
Na začátku 21. století zůstala bývalá somálská ambasáda v Bruselu
prázdná kvůli občanské válce v Somálsku. V roce 2001 byla budova
zabrána skupinou jedinců bez dokumentů (sans-papiers), kteří
vydali manifest prohlašující budovu za mimo-územní ambasádu.
Martin Krenn je navštívil v roce 2003 a společně s jejími obyvateli
navrhl sérii fotografií, která nezachycuje tyto lidi jako “uprchlíky” dle
obvyklých zpravodajských stereotypů, ale namísto toho s nimi fotograficky prozkoumává ono politické místo úniku, a to z jejich úhlu
pohledu. Série fotografií a textu poskytuje příležitost pro projekt
s názvem “Pohledy na město”, jehož realizace trvala více jak pět
let. V tomto projektu umělec společně s obyvateli z emigrantského
prostředí různých evropských měst vytvořil městskou kartografii
ukazující pohled na traumatizované a konfliktem nabité zóny
a místa státní moci, ale zároveň místa sebe prosazení a odporu.

Universal Embassy from the series City Views
At the start of the 2000s, the former Somali embassy in Brussels
stood empty because of the civil war in Somalia. In 2001, the building
was occupied by a group of sans-papiers who issued a manifesto
declaring it a universal and extra-territorial embassy. Martin Krenn
visited them in 2003 and, together with the residents, came up with
a photo-text series that does not depict the people as ‘refugees’
according to conventional reporting methods, but instead photographically explores this political place of refuge with them and from
their point of view. The photo-text series provides the peg for a project
with the title ‘City Views’ that was carried out over the period of more
than five years. In this project, the artist, together with residents from
migrant backgrounds in various European cities, developed an urban
cartography showing the view of traumatic and conflict-charged
zones and places of power, but also of self-assertion and resistance.

2.: ‘Well that’s the cheminée. On it you see a reptile, which lives in the Sahara Desert in Algeria.
There’s a picture of a mosque and some letters from Koran. I show you the reptile and the
mosque, because I am a Moslem and an Arab.’ Text by Abdelwahab Hakem. Photo shot
with Abdelwahab Hakem, Universal Embassy resident.
3.: ‘This is the inhabitants card, it is not an official carte d’identite, but nevertheless it allows me
to identify myself.’ Text by Josef Usabyimana. Photo shot with Josef Usabyimana, Universal
Embassy resident.
4.: ‘We are demanding that the European Union opens the spaces which permit us to
concretize our citizenship in a permanent process of political reconstruction. The citizen
will be the inhabitant. The domicile should transcend the national question: the right to
move, to settle… choice to stay in one’s birth place whatever the geopolitical rows. The
place anchors the politic. Hypothetical world citizen status is a useless abstraction. The
planetary belonging is not a status; it is a factual reality.’ Text by Universal Embassy, from
the Declaration de l'ambassade universelle Bruxelles. Photo shot with Youssef Chatton,
Universal Embassy resident.

2.: „No, to je krb. Na něm vidíte plaza, který žije na Saharské poušti v Alžíru. Je tam obrázek
mešity a nějaká písmena z Koránu. Ukážu vám toho plaza a mešitu, jelikož jsem muslim
a Arab.“ Text: Abdelwahab Hakem. Foto: Abdelwahab Hakem, obyvatel Univerzální
ambasády.
3.: „Toto je karta občana, není to oficiální průkaz, ale umožňuje mi to identifikovat se sám se
sebou.“ Text: Josef Usabyimana. Foto: Josef Usabyimana, obyvatel Univerzální ambasády.
4.: „Požadujeme, aby Evropská unie uvolnila prostory, které nám dovolují konkretizovat
naši státní příslušnost a v neustálém procesu politické obnovy. Státní příslušník bude
obyvatelem. Trvalé bydliště by mělo přesahovat národní měřítko: právo na pohyb,
usídlení se… volba zůstat v místě svého rodiště bez ohledu na, jaké jsou geopolitické
rozepře. Místo ukotvuje politiku. Hypotetický status světoobčana je nepoužitelnou
abstrakcí. Příslušenství k planetě nepředstavuje žádný status, je faktickou skutečností.“
Text: Univerzální ambasáda, úryvek z Prohlášení univerzální ambasády v Bruselu. Foto:
Youssef Chatton, obyvatel Univerzální ambasády.
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Stateless by Choice: On the Prison of the Possible. Spain, 2015–ongoing, Mixed media, photos, videos, prints, documents, Courtesy of the Artist and ADN Gallery,
Barcelona, Photo: Joseph Carr
Bez občanství vlastní volbou: O vězení možného. Španělsko 2015 - dosud, mixed media, fotografie, videa, grafické tisky, dokumenty,
S laskavou pomocí umělce a ADN Galerie, Barcelona, Foto: Joseph Carr

Stateless by Choice: On the Prison of the Possible
Nationality is the quality that infuses to a person the fact of belonging
to a national community that is organized as a State. The project
emerges from my disidentification with the structure of the NationState, as well as from my refusal to the construction of the self in relation to the national identity, since I consider it is fictional and imposed.
I applied for rejecting my nationality acquiring status of stateless
to several State authorities, with no success. Given that, I asked for
a lawyer to conduct a study of both Spanish and European laws
regarding nationality. We concluded the law only contemplates the
loss of nationality as a punishment – hence and individual cannot
decide to reject ‘its’ nationality.
After sending a second formal request, the Spanish Government
informed me that my case had been transferred to the Ministry of
Justice. The lawyer leading the case had called several times, but
we have still no answer.

Bez občanství vlastní volbou: O vězení možného
Díky národnosti člověk přináleží k národní komunitě, která je
organizovaná jako stát. Projekt z mé ne-identifikace se kteroukoliv
strukturou národního státu, a také na základě mého odmítnutí
konstrukce našeho já ve vztahu k národní identitě, jelikož cítím,
že je to pouhá vnucená fabulace.
Žádala jsem u několika státních úřadů o získání statutu ‚bez
občanství‘, neúspěšně. Na základě toho jsem požádala právníka,
aby provedl studii španělského i evropského práva s ohledem
na národnost. Došli jsme k závěru, že zákon chápe zbavení občanství pouze jako trest – tudíž se jedinec nemůže k odmítnutí
své národnosti rozhodnout.
Poté, co jsem odeslala svou druhou formální žádost, mne
španělská vláda informovala, že moje kauza byla předána
Ministerstvu spravedlnosti. Právník, jenž dostal kauzu na starost,
několikrát volal, ale zatím zůstáváme bez odpovědi.“
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MARINA NAPRUSHKINA

HITO STEYERL

Universal Embassy, 2004 Single channel video, 4’10” Courtesy of the artist and Andrew Kreps
Univerzální ambasáda, 2004 Jednokanálové video, 4’10” S laskavým
Gallery, New York
svolením umělce a Andrew Kreps Gallery, New York

Refugees’ Library, 2013 – 2016, Courtroom Sketches, Online-archive: www.refugeeslibrary.wordpress.co, Installation, dimensions variable
Skicy ze soudní síně, Online archív: www.refuggeslibrary.wordpress.co, Instalace, variabilní rozměry

Refugees’ Library
The Refugees' Library is an archive of court sketches on the topics
of asylum and migration. Every booklet depicts court proceedings
that have actually taken place (the names of the people involved have
been changed). Our main intention is to make the library available
to refugees as a means of informing themselves, in preparation
for their own court proceedings. More than 20 free translators are
involved in the project, making the booklets available for readers in
a number of different languages.
Tranlators into 9 languages: Tobias Weihmann, Nele Van den
Berghe, Leaticia Kossligk, Markus Baathe, David Ey, Anna Toczyska,
Charlotte Stromberg, Judith Geffert, Sara Dutch, Sarah Neis, Josie
Nguessi, Anouk De Bast, Bojana Perišić, Elvira Veselinović, Ruth
Altenhofer, Inara Gabdurakhmanova, Iliyana Braykova, Friederike
Großmann, Christiane Clever, Zoë Miller, Lydia White, Paul Girard,
Marie-Charlotte Ricarda Deyda, Leonhard Elias Klank, Solenn
Guillou, Joan Somers Donnelly, Enrico Boccaccini, Samaneh Asadi
Nowghabi, Mohammad Ali Dawwa.

Uprchlická knihovna, 2013–2016,

Uprchlická knihovna
Uprchlická knihovna je archívem skic ze soudní síně na téma azylu
a migrace. Každá brožura zachycuje uprchlické soudní řízení, ke
kterým vskutku došlo (jména zúčastněných byla změněna). Naším
hlavním záměrem je učinit knihovnu dostupnou pro uprchlíky coby
prostředek k tomu, aby byli informováni při přípravě na jejich vlastní
soudní řízení. Do projektu je zapojeno více než 20 dobrovolných
překladatelů, jejichž přispěním se brožury zpřístupňují čtenářům
v řadě odlišných jazyků.
Překladatelé do 9 jazyků: Tobias Weihmann, Nele Van den
Berghe, Leaticia Kossligk, Markus Baathe, David Ey, Anna Toczyska,
Charlotte Stromberg, Judith Geffert, Sara Dutch, Sarah Neis, Josie
Nguessi, Anouk De Bast, Bojana Perišić, Elvira Veselinović, Ruth
Altenhofer, Inara Gabdurakhmanova, Iliyana Braykova, Friederike
Großmann, Christiane Clever, Zoë Miller, Lydia White, Paul Girard,
Marie-Charlotte Ricarda Deyda, Leonhard Elias Klank, Solenn
Guillou, Joan Somers Donnelly, Enrico Boccaccini, Samaneh Asadi
Nowghabi, Mohammad Ali Dawwa.
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Universal Embassy,
After the collapse of the Somali government twenty years ago,
the embassy in Brussels was left empty. The embassy and the
sovereignty of the grounds were claimed by a group of activists who
planted their own flag. This former piece of ‘Somalia’ was the only
place on earth that did not belong to a country. The documentary
shows how a group of people without a residence permit must live.
The Universal Embassy is devoted to the cause of other homeless
people, the 'sans papiers'. The video is a short documentary about
the ‘Universal Embassy’.

Univerzální ambasáda
Po pádu somálské vlády před dvaceti lety byla somálská ambasáda v Bruselu ponechána prázdná. Skupina aktivistů vyhlásila
svrchovanost ambasády a území, na kterém stála, a vyvěsila zde
svou vlastní vlajku. Tento bývalý kousek “Somálska” byl jediným
místem na zemi, které nepatřilo žádnému státu. Film ukazuje,
jak musí žít skupina lidí bez povolení k pobytu. Univerzální
ambasáda je zasvěcena údělu ostatních lidí bez domova,
“sans papiers” (bez dokladů). Video je krátkým dokumentem
o “Univerzální ambasádě”.
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HALIL ALTINDERE

Mostars, 2017 video, 14’2”

RAFANI

Mostary, 2017 video, 14’2 ’’

Homeland, 2016 HD video, color, sound, 10’6”. Vocals and lyrics by Mohammad Abu Hajar Music Nguzunguzu. Courtesy Halil Altındere;
Pilot Gallery, Istanbul. Commissioned by 9th Berlin Biennale for Contemporary Art Domovina, 2016, HD video, zvuk, 10´6“. Zpěv a slova
Mohammad Abu Hajar, hudba Nguzunguzu. S laskavým svolením Pilot Galerie, Istanbul; vytvořeno pro 9. Berlínské bienále současného umění

Homeland
Halil Altındere collaborated with Syrian rapper and activist Abu Hajar
for his Berlin Biennale video. The video work is closely linked to the
wave of pro-democratic uprisings that erupted across Middle East in
the wake of the Arab Spring, and the violent response of the regimes
that forced millions of civilians to flee their country. The world has
witnessed the biggest refugee crisis since WWII. The video tracks
the perilous journey of refugees to neighboring countries and to
Europe in search of a new life through the song of Abu Hajar, a Syrian
rapper and refugee himself, who is now based in Berlin. It explores
the consequences of the migrant crisis by presenting images from
both Turkey and Germany. Blending realism and humor, ‘Homeland’
incorporates scenes based on real-life footage. It opens with images of refugees crossing a border through an area peppered with
landmines – and performing unusual feats to overcome fences. It
is almost impossible to tell is a news footage and what is staged.
The video includes scenes from a luxury yoga retreat, highlights
the journey through Aegean Sea to Balkans, and gives references
to the mythological stories such as Troy and Medusa.

Domovina
Halil Altindere spolupracoval se syrským rapperem a aktivistou
Abu Hajarem na přípravě svého videa pro Berlínské bienále. Video
odkazuje na vlnu pro-demokratického povstání, které vypuklo
napříč Blízkým východem v souvislosti s Arabským jarem, a na
násilnou odpověd režimů, které nutí milióny občanů utéct ze
svých zemí. Video je svědectvím největší uprchlické krize od
2. sv. v. Skrze píseň Abu Hajara, syrského rappera a uprchlíka
žijícího v Berlíně, sleduje video nebezpečnou cestu uprchlíků
přes sousední státy jejich země až do Evropy, kde hledají nový
život. Prezentací obrazů z Turecka a Německa zkoumá důsledky
migrantské krize. “Domovina” v sobě prolíná realismus a humor
a zahrnuje scény založené na událostech ze skutečného života.
Video začíná záběry uprchlíků překračujících hranice na území
pokrytém nášlapnými minami – a předvádějících neskutečný
výkon, když přelézají ploty. Je skoro nemožné říct, co je záběr ze
zpráv a co je zinscenováno. Video obsahuje scény z luxusního
střediska jógy, hlavního momentu cesty přes Egejské moře na
Balkán, a odkazuje tak k mytologickým příběhům o Tróje a Medúze.

Mostars
In this work several principles and features clash with one another.
For one, it is the objectivity of news-reports that deliver facts, verified
truths. Also, the language use is broken nearly to the point of incomprehensibility. Further, as words and word orders are distorted in
order to resemble more closely other Slavic languages, the destruction could be understood as the advocacy of Pan-Slavism of the old
times, or a certain form of distance from the artists’ own language.
The cadence of the reports and the focus on the negative side of
the majority of the heavily processed facts in the narration implies
the video’s volatility and, to a certain extent, the paranoid and hysteric
attitude it transfers.The video could be understood as a reflection
on the intensified mass-media discourse. Fragments of opinions
and residues of ideologies cancel each other out.
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Mostary
V díle Mostary jde o střet několika principů a aspektů. Na jedné
straně stojí objektivita zpravodajství, ve kterém jsou předávána
fakta, ověřené skutečnosti. Na straně druhé je zde jazyk, který
je rozbit, který je narušen až na samu hranici srozumitelnosti.
Vzhledem k vychylování slov a slovosledu směrem k jiným slovanským jazykům je možné chápat tuto destrukci i jako otisk byvšího
panslovanství. Či jiné mocensky nadřazené ideologie.
Kadence zpráv a soustředění se především na negativitu
většiny propíraných skutečností implikuje těkavost a do jisté míry
paranoidně hysterické vyznění videa. Video je možné chápat jako
reflexi poněkud vyhroceného masmediálního diskurzu. Vrcholně
ideologické video je však sestříháno tak, že se jednotlivé ideologické střepy o sebe vzájemně tříští.
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G.R.A.M.

OLIVER RESSLER

There are No Syrian refugees in Turkey, 2016 Film, 30‘

Kurdish Rug, 2016, Knotted in
Istanbul; wool, 276x179 cm,
Courtesy of Christine König
Galerie, Vienna, Photo: The
Artists
Kurdský běhoun, 2016,
utkaný v Istanbulu; vlna, 276 x 179
cm. S laskavým svolením Christine
König Galerie,Vídeň, Foto: Umělec

Kurdish Rug
During a residency in Istanbul in 2015, the artist group G.R.A.M.
experienced the special political situation of ‘the silence before
storm’, a feeling of assumption and fear of what will come next, and
the seeming innocence of strangers moving around in this setting.
Political demonstrations at that time mainly took place in the
lively and touristy Istanbul city-district of Beyoğlu. G.R.A.M. visited
and documented some of these demonstrations and transformed
the photographed scenes into small carpet images which where
later sewed together by a Kurdish carpet-maker. By that, the carpet
as a traditional media in the Islamic context connected with contemporary, technically produced images. The carpet now reports
on a current situation as a picture document. While the classical
carpet mainly refers to a mythic or archaic level of information, the
image-carpet ordered in a photo-shop appears actual, current.
It documents a momentum of a specific political situation and
gives the old cultural form of the carpet − which was assimilated
in the occidental culture for hundreds of years − a new meaning.

Kurdský běhoun
Během svého trvalého pobytu v Istanbulu v roce 2015 si umělecká
skupina G.R.A.M. prošla výjimečnou politickou situací “klidu před
bouří”, předzvěsti a strachu z toho, co přijde, a zdánlivé nevinnosti
cizinců pohybujících se v tomto rozpoložení sil.
Politické demonstrace se v té době odehrávaly převážně
v živoucí a turistické městské části Beyoğlu. G.R.A.M. navštívila
a zaznamenala některé z těchto demonstrací a nafocené scény
přetvořila do výjevů malých koberců, jež byly později svázány
kurdským vazačem koberců. Tímto se koberec, tradiční komunikační prostředek v islámském prostředí propojil se současnými,
technologicky vytvářenými obrazy. Tento koberec nyní vypovídá
o současné situaci coby obrazový dokument. Zatímco tradiční
koberec odkazuje převážně k mytické nebo starověké úrovni
informací, koberec-obraz uspořádaný ve photoshopu působí
aktuálně, současně. Dokumentuje moment specifické politické
situace a koberci, staré kulturní formě, která byla v západní kultuře
po stovky let asimilována – dává nový význam.

V Turecku nejsou žádní syrští uprchlíci, 2016 Film, 30‘

There are No Syrian refugees in Turkey
Refugees attempting to enter the European Union play a specific role in the relation between the EU and Turkey. The same
European powers that routinely invoke “human rights” to justify
military action in Africa and Asia (including the “Middle East”)
deny all protection to survivors fleeing the slaughter. The EU
border regime is responsible for tens of thousands of drowning
in the Mediterranean, while Turkey has opened its borders to
nearly three million refugees, more than all EU states combined.
The film channels voices, unheard in the Western “refugee
debate”. They are Syrian refugees who preferred not to seek
a way into the EU, choosing to live in Istanbul instead. They
describe their life as “guests” in the metropolis, which for 500+
years has sheltered survivors of wars and pogroms. They discuss
the difficulty of making a living in Istanbul and also the reluctance
of the EU to admit more than a pitiful number of refugees.
All the conversations were recorded in Arabic in the days
after the coup attempt in Turkey on 15 July 2016, which therefore
also became a topic of the film. Reversing the perspective of the
“refugee debate”, the film develops a political analysis of Turkish
and European politics from the standpoint of Syrian refugees.
The speakers are not seen in the film; their anonymity is maintained. The words and images – long single shots of Istanbul –
are accompanied by an experimental audio composition.
Director and producer: Oliver Ressler
Cinematography, audio recording and editing: Oliver Ressler
Translator and organizer: Zuhour Mahmoud
Production assistant: Kerem Renda
Color correction and finishing: Rudolf Gottsberger
Sound design and Music: Vinzenz Schwab
The film was commissioned by SALT Galata for Oliver Ressler’s solo exhibition
“Who Throws Whom Overboard?” and received support from the BKA and the
Austrian Cultural Forum in Istanbul.
Special thanks to Vasif Kortun and November Paynter for supporting the project in
all its stages and for sharing their insights into the local context and contacts.
Furthermore, thanks to Matthew Hyland, Zuhour Mahmoud, Shereen Mansour,
Şenay Ozden and Pinar Öğrenci.
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V Turecku nejsou žádní syrští uprchlíci
Uprchlíci snažící se dostat do Evropské unie hrají ve vztazích mezi
EU a Tureckem specifickou roli. Tytéž evropské mocnosti, které
rutinně připomínají „lidská práva“, aby obhájily vojenské zásahy
v Africe a Asii (včetně Středního východu), upírají veškerou ochranu přeživším, kteří prchají z lidských jatek. Režim na hranicích EU
je zodpovědný za desítky tisíc utonulých ve Středozemním moři,
zatímco Turecko otevřelo hranice téměř třem milionům uprchlíků,
což je více než všechny státy EU dohromady.
Dokument přináší hlasy, které v západní „debatě o uprchlících“
neslyšíme. Jsou to syrští uprchlíci, kteří dali přednost tomu
nehledat cestu do EU, a zvolili si místo toho život v Istanbulu.
Sami se označují jako „hosté“ v metropoli, která je více jak 500
let útočištěm přeživších válek a pogromů. Rozebírají, jak obtížné
je si v Istanbulu udržet živobytí, a také váhavost EU přijmout více
než ubohý počet uprchlíků.
Všechny rozhovory byly nahrány v arabštině ve dnech
tureckého pokusu o vojenský převrat 15. července 2016, což
se tudíž rovněž stalo tématem filmu. Film převrací perspektivu
„uprchlické debaty“ a rozvíjí analýzu turecké a evropské politiky
z pohledu syrských uprchlíků.
Mluvčí nejsou ve filmu vidět; je zachována jejich anonymita.
Slova a obrazy − dlouhé záběry Istanbulu − doprovází experimentální audiokompozice.
Režisér a producent: Oliver Ressler
Záznam obrazu, audiozáznam a střih: Oliver Ressler
Překladatel a organizátor: Zuhour Mahmoud
Asistent produkce: Kerem Renda
Barevné úpravy a dokončení: Rudolf Gottsberger
Zvukový design a hudba: Vinzenz Schwab
Film vznikl na objednávku SALT Galata pro samostatnou výstavu Olivera Resslera
„Kdo koho hodí přes palubu?“ a získal podporu od BKA a Rakouského kulturního
fóra v Istanbulu.
Zvláštní poděkování Vasifu Kortunovi a Novemberu Paynterovi za podporu projektu
ve všech etapách a za sdílení svého vhledu do místního kontextu a svých kontaktů.
Dále patří díky Matthew Hylandovi, Zuhourovi Mahmoudovi, Shereen Mansour,
Şenay Ozden and Pinaru Öğrenci.
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ANCA BENERA / ARNOLD ESTEFAN

VICTOR LÓPEZ GONZÁLEZ

Atlas, 2013 – ongoing, C-print, dimensions variable

The World is Bound with Secret Knots, 2016, Installation; handmade crochet, printed map, military cord, lettering, 400x230 cm, Photo: Joshua White
2016, Instalace; ručně pletená šňůrka, tištěná mapa, vojenské lano, písmo, 400x230 cm, Foto: Joshua White

The World is Bound with Secret Knots
The work juxtaposes multiple cartographic experiments of the
North-South divide (The Brandt line; the revised geography of the
post 9/11 world by the Pentagon; The Political Equator defined by
urbanist Teddy Cruz.)
The crochet – in the shape of a military aiguillette – traces
an imaginary line along the US–Mexico border, and extends it
across a world atlas, forming a corridor of global conflict: from
Tijuana to the Strait of Gibraltar from the Taiwanese waters to
the West Bank from Kashmir to Bangladesh from the frontiers of
Kurdistan to the newly built anti-migration fences in Europe. The
flexibility of the crochet line allows it to shift its path according to
the changing borders around the world. Being a crochet, it can
easily be unraveled.

Atlas, 2013 – dosud, C-print, variabilní rozměry

Svět je ohraničený tajnými uzly,

Svět je ohraničený tajnými uzly
Dílo vzájemně porovnává několik kartografických experimentů
rozdělujících sever – jih (Brandtova linie; Pentagonem přepracované uspořádání světa v období po 11. září 2001; Politický rovník
vymezený urbanistou Teddy Cruzem.)
Ručně pletená šňůrka – připomínající ozdobu vojenské uniformy– načrtává smyšlenou linii podél hranice mezi Spojenými
státy a Mexikem, a rozšiřuje ji po atlase světa, utvářením koridoru
globálního konfliktu: od Tijuany po Gibraltarský průliv, od tchajwanských vod po Západní břeh Jordánu, od Kašmíru k Bangladéši,
od pohraničí Kurdistánu po nově zbudované protiimigrační ploty
v Evropě. Pružnost uháčkované linie umožňuje posouvat její dráhu
podle měnících se hranic po světě. Háčkování jako technika nicméně umožňuje linii velice snadno rozmotat.

Atlas
The Atlas project explores the methods and processes of the global
economy and the subsistence economy with all the dependencies,
subordinations, contradictions and tensions that they have generated. The camera lens is focused on the border between Spain and
Morocco. Along the crossing points of this pedestrian border the
ritual has been the same for years; every day ten thousand women
called “turtle women” cross the border on foot, several times day,
to bring all kinds of merchandise back and forth. They take 80 kg
of weight loaded onto their back at one time, since the goods being
transported on them are not considered to be baggage, and therefore not subject to custom duties. Although this illegal trade moves
millions of euros, their reward is a pittance, and represents their only
source of livelihood. The real beneficiaries are the entrepreneurs of
both countries; thus no one wants to stop this ‘traffic’.
The photos make visible those workers who are used by the
global economy and exploited by their need to subsistence. The
title comes from the conceptual and metaphorical association
between them and the Titan Atlas who in Greek mythology was
condemned by Zeus to carry the celestial spheres on his shoulders.
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Atlas
Projekt Atlas zkoumá metody a procesy globální ekonomiky
a soběstačného hospodářství se všemi závislostmi, subordinací, protiklady a napětími, které z toho vyplynuly. Objektiv
fotoaparátu je zaměřen na hranici mezi Španělskem a Marokem.
Kolem přechodů této pěší hranice se po léta odehrává stejný
rituál; každodenně a několikrát za den překračuje tuto hranici
pěšky deset tisíc žen nazývaných „turtle women“ / želví ženy,
a přenášejí veškeré druhy zboží sem a tam. Naloží si najednou
na záda 80 kg váhy, protože zboží, které přenášejí na sobě, se
nepokládá za zavazadlo, a tudíž nepodléhá clu. I když se tímto
ilegálním obchodem přesouvají miliony eur, odměna těchto
žen je žalostná. Přesto představuje jediný zdroj jejich obživy.
Skutečnými příjemci zisků jsou podnikatelé obou zemí, a proto
si nikdo nepřeje tento „provoz“ zastavit.
Fotografie zviditelňují tyto dělnice, které globální ekonomika
využívá a vykořisťuje z jejich potřeby obživy. Název pochází
z konceptuální a metaforické asociace mezi nimi a Titánem
Atlasem, kterého v řecké mytologii odsoudil bůh Zeus k tomu,
aby na svých ramenou nesl nebeskou klenbu.
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SOCIÉTÉ RÉALISTE

OLIVER RESSLER

Emergency Turned Upside-Down, 2016, Film animation, 16‘

Ohrožení naruby, 2016, Animovaný film, 16‘

Universal Anthem, 2013, performed by the THReNSeMBle orchestra at the Szabadság (Liberty) square, Budapest,
in the frame of the OFF biennale, 2015. Photo: Csaba Aknay
Univerzální hymna, 2013, předvedena THReNSeMBle
orchestrem na Náměstí Svobody v Budapešti v rámci OFF bienále, 2015. Foto: Csaba Aknay
Universal Anthem, 2013, Performance, At the opening of the Universal Hospitality 2 a rearranged version by composer Cora
Miron, is played by Jakub Vlček. Courtesy of the artists, acb gallery, Budapest and Galerie Jérôme Poggi, Paris. Univerzální
hymna, 2013, Performance, Na zahájení Universal Hospitality 2 zazní nová verze v úpravě skladatelky Cory Miron a v podání
Jakuba Vlčka. S laskavým svolením umělců, Galerie acb, Budapešt a Galerie Jérôme Poggi, Paříž.

Universal Anthem
Société Réaliste, in cooperation with computer engineer Frédéric
Mauclère, has developed a software calculating average musical
notations from MIDI files. The artists used this new software to
calculate the ‘average national anthem’ of the 193 member states
of the United Nations. The UN as an organization born from the
union of nations, does not have an anthem of its own, a song
which goes beyond the nation states self-definition. However,
the pursuit of universality can’t really be sung as long as the
individual states formulate their separation, dissimilarity from the
other states and nations in their anthems. So the writing of any
universal anthem containing national aspirations and brought to
common ground is doomed to be unsuccessful. The software,
of course, carries out the operation by decomposing track by
track all these anthems. It means that the very first note is the
average of all the 193 first notes, the second note is the average
of all the 193 second notes, etc. until the last note of the longest
anthem. The universal anthem containing every anthem is born
as such, but being rendered only out of machine algorithms, it
remains unplayable by traditional instruments and living people.

Univerzální hymna
Société Réaliste vyvinula ve spolupráci s počítačovým expertem Frédéricem Mauclèrem software vypočítávající průměrné
hudební notace ze souborů MIDI. Umělci použili tento nový
software k výpočtu „průměrné státní hymny“ 193 členských
států Organizace spojených národů. OSN jako organizace
zrozená z unie národů nemá vlastní hymnu, píseň, která by
překračovala sebedefinici národních států. Avšak tuto snahu
o univerzálnost nelze zazpívat, dokud budou jednotlivé státy
ve svých hymnách formulovat svou oddělenost, nepodobnost
s jinými státy a národy. Takže psaní jakékoli univerzální hymny
obsahující národní aspirace a jejich převedení na společný
základ je odsouzeno k neúspěchu. Software samozřejmě
provádí operaci rozkladem všech těchto hymen, jedné skladby
po druhé. To znamená, že první nota je průměrem všech 193
prvních not, druhá nota průměrem všech 193 druhých not atd.,
až do poslední noty té nejdelší hymny. Tak se zrodila univerzální
hymna jako taková, obsahující každou hymnu, ale interpretovaná
pouze pomocí strojových algoritmů a nezpívatelná i nehratelná
tradičními nástroji.
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Emergency Turned Upside-Down
This film was shaped by the ‘summer of migration’ of 2015,
when the Schengen system was suspended for several weeks
and wealthy European states temporarily opened borders for
refugees from Syria and the wider war-zone world. But it soon
became obvious that the ‘welcome culture’ of a few European
states would not last long. Some EU-states responded to the
movement of refugees by reinstating borders; all joined in an
abject contest to look like the least desirable destination.
The work confronts the cynical and inhuman discourse that
calls refugees' presence in Europe ‘emergency’ when that word
should be applied to the war, terror and economic strangulation
that forced people to move. This latest migration wave is the
emigrants’ rational response to the wars waged in Asia (‘Middle
East” and beyond) and Africa by western powers.
The film is set within the tension that runs through social life: on
one hand the vast imaginative potential of a borderless world, and
on the other the prison of nationality and all borders it entails. It
discusses borders performing their everyday function: managing,
calibrating and governing global passages of people; dividing
and ‘zoning’ into different types of migrants and non-migrants.
Borders configure the world, ensuring a supply of people ‘willing’
to do any sort of work if the conditions are coercive enough.
Director and producer: Oliver Ressler
Narration text: Oliver Ressler & Matthew Hyland
Animation: Studio Orlinder Krinkel
Sound design: Vinzenz Schwab
Special thanks to: Edit András, Birgit Lurz, Ilona Németh, Wolfgang Schlag, Matthew
Hyland, Gerald Raunig; and Sandro Mezzadra & Brett Neilson for their inspiring book
Border as Method, Or, the Multiplication of Labor (2013)
The film was commissioned by Into the City 2016

Ohrožení naruby
Podoba filmu byla ovlivněna „létem migrace“ roku 2015, kdy byl
schengenský systém na několik týdnů pozastaven a bohaté
evropské státy dočasně otevřely hranice pro uprchlíky z válečných zón Sýrie a širšího světa. Jenže brzy bylo zřejmé, že „kultura
vítání“ několika evropských států nebude trvat dlouho. Některé
evropské země reagovaly na pohyb uprchlíků upevněním hranic;
a všechny se spojily v zoufalé snaze vypadat jako ta nejméně
žádoucí destinace.
Dílo je konfrontací s cynickým a nehumánním diskursem, který
přítomnost uprchlíků v Evropě nazývá „ohrožením“, když by se
toto slovo mělo aplikovat spíše na válku, hrůzy a hospodářský
propad, který tyto lidi donutil k pohybu. Poslední migrační vlna
je racionální odpovědí na války vedené západními mocnostmi
v Asii (na Středním východě a dále) a v Africe.
Film je zasazen do doby, kdy napětí opanuje společenský
život: na jedné straně leží nezměrný potenciál imaginativního
světa bez hranic a na straně druhé vězení v podobě národnosti
a všech hranic, které s sebou nesou. Pojednává o hranicích, které
plní svou každodenní funkci: řídí, kalibrují a ovládají globální cesty
lidí; dělí a „zónují“ je na různé typy migrantů a nemigrantů. Hranice
tvoří konfiguraci světa a zajišťují zásobu lidí „ochotných“ dělat
jakoukoli práci v podmínkách každodenního nátlaku.
Režisér a producent: Oliver Ressler
Text: Oliver Ressler & Matthew Hyland
Animace: Studio Orlinder Krinkel
Zvukový design: Vinzenz Schwab
Zvláštní poděkování: Edit András, Birgit Lurz, Ilona Németh, Wolfgang Schlag, Matthew Hyland, Gerald Raunig; a Sandro Mezzadra & Brett Neilson za jejich inspirující
knihu Hranice jako metoda neboli Znásobení pracovních sil (2013)
Film vznikl na objednávku Into the City 2016
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Jaro Varga (MeetFactory)
& Michal Novotný (Futura)
Exhibition design: Tomáš Svoboda
Graphic design: Parallel Practice
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Production team of Futura:
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Translator: Alena Kottová, Vladimír Vodička,
Lumír Nykl, Michal Novotný
Publisher: MeetFactory & Futura, Prague
ISBN: 978-80-906174-7-6
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MeetFactory je v roce 2017 podporována grantem hl. m. Prahy
ve výši 10 000 000 Kč a Ministerstvem kultury České republiky.
In 2017, MeetFactory is supported by a grant from the City of Prague
amounting to 10 000 000 CZK and by the Ministry of Culture Czechia.
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Curated by Edit András,
Birgit Lurz, Ilona Németh and Wolfgang Schlag.
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