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Netuším, kto dnes sníva o voľajakej transparentnej regulácii výtvarného umenia 
vo verejnom priestore, viem však, že tvrdo spí. Pravda, mali by sme vôbec po čom-
si takom túžiť? Keď prelistujete vyše 800 strán publikácie Sochárske diela na území 
Bratislavy 1945 – 2012 (súpis) a od onej túžby vás neodradí ani fotodokumentácia 
ich súčasného stavu, potom čítajte ďalej túto krátku úvahu.
     Spomínaná fotodokumentácia zachytáva premenu výtvarných prác spácha-
ných z vôle a na oslavu pracujúceho ľudu na vizuálny smog vo verejnom priesto-
re. Najočividnejšie túto premenu sprítomňujú palimpsesty plné čara nechcené-
ho, keď výtvory tvrdej sorely i tvrdej normalizácie pokrývajú sprejové intervencie 
street artu či dekoláže komerčnej reklamy.
     Knižné vydanie publikácie Sochárske diela na území Bratislavy 1945 – 2012  
(súpis) je naoko okrajová záležitosť, ktorá sa však mnohovýznamne udiala pre 
dobro každého čitateľa z radov obyvateľov i návštevníkov sídelného mesta. Vlast-
ne každého občana súceho na slovo, ktorý sa chtiac-nechtiac ocitne v spoločnosti 
výtvarného artefaktu vo verejnom priestore, čiže na miestach, kde z času na čas 
prežívame situácie, ku ktorým sa vyjadrujú aj metafory a symboly sochárskych 
artefaktov (re)prezentujúcich ideologické výrazivo oficiálnej ikonografie. Nie
som žiadny demolátor, ale v žiadnom prípade ani priaznivec trpko-smiešneho 
prežívanie najrôznejších „monumentov“. Viem však, kde žijem, a napriek tomu  
si nemienim nasadiť kapucňu nič nevidiaceho relativizmu. Naopak, poburuje ma,  
že nepoburujú ani najlojálnejšie výtvarné prejavy oslavujúce moc komunistov, 
že nepoburujú nikoho ani gýčovitou formou, ani propagandistickou symbolikou.

   Prečo? Pretože vo verejnom priestore zanešvárenom vizuálnym smogom  
sa len ťažko-preťažko dohrabeme k prípadným úvahám o zmysluplnom konštruo-
vaní našej identity. Naozaj tu ide o viac ako o prípadné velebenie konca 60. rokov 
minulého storočia, keď za čiastočnú reguláciu výtvarného umenia vo verejnom 
priestore zodpovedali odborné komisie s nezanedbateľnou právomocou. Kto  
si chce spomenúť, spomenie si na inú výtvarnú komisiu zloženú z iných rešpek-
tovaných odborníkov, ktorí zlomili palicu nad cyklom obrazov Emila Fillu na mo-
tívy moravských a slovenských ľudových piesní, pretože „náš ľud by sa v nich ne- 
poznal“.
     Supy a gýčiari vedia, že dlhšie neobsadené územie plné „mastných fľakov“ treba 
zabrať ozaj bez škrupúľ. A škrupuľa, akou je voľajaké zmysluplné konštruovanie 
našej identity, nech sa im prace z cesty. Svet umenia je svetom individualít, raz 
výraznejších, inokedy menej výrazných, vždy však individualít. Bolo by naivné sa 
nazdávať, že ich spájajú spoločné záujmy, a tie by mohli byť podložou konštru-
ovania našej identity. Pravda, individualistov, rovnako ako nás všetkých, spájajú 
spoločne prežívané spoločenské situácie. Možno nie celkom spoločne prežívané, 
ale „len“ videné z porovnateľných uhlov pohľadu. Pohľadu na obyčajné ľudské ná-
deje, na obavy z ich neuskutočnenia, na neistoty, na radosť aj na strach. Naozaj tu 
ide o veľa, patetik vo mne sa dožaduje (po)tvrdenia, že ide o protiosud. 
     Vráťme sa však k príbehu súpisu, ktorý sa začal nad zdemolovaným sochár-
skym objektom Jozefa Jankoviča Čas (1963 – 1964). Pretože išlo o jednu z prvých 
abstraktných sôch vo verejnom priestore u nás, navyše o sochu autora výraz-
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ne diskriminovaného komunistickým režimom, jej odstránenie vnímala nielen  
odborná verejnosť ako necitlivé, ba vandalské, hoci nie protiprávne konanie no-
vého majiteľa pozemku, na ktorom Čas stál. Novým majiteľom pozemku je spo-
ločnosť Lidl Slovenská republika, v. o. s. a nezvyčajná medializácia odstránenej 
sochy v roku 2011 jej vedúcich pracovníkov určite zaskočila. Jozefovi Jankovičovi 
vzápätí navrhli viacero možností kompenzácie, pričom jednu navrhol aj on sám. 
Našťastie, zostalo pri tej Jankovičovej: zmapovať všetky exteriérové sochy na úze-
mí Bratislavy od roku 1945. A tak sa jeden z maloobchodných reťazcov význam-
ne zapojil do iniciatívy na vytvorenie zoznamu sochárskych prác vo verejnom 
priestore Bratislavy.
     Historička umenia Sabina Jankovičová síce siahla po metóde strohého popisu, 
ale v spolupráci s Romanom Popelárom pripravila hutné čítanie na vyše 800 stra-
nách s reprodukciami sôch, reliéfov a ďalšími postupmi zhotovených sochárskych 
objektov. Päť mestských častí Bratislavy sa stalo aj akousi pôdorysnou podložou 
piatich samostatných častí publikácie, ktorú možno čítať aj ako značne potupnú 
prehliadku výtvarníkov posluhujúcich kladeniu základných kameňov triednej 
identity českej a slovenskej spoločnosti na ceste ku komunistickému zajtrajšku. 
Povedzme, že to aj pre nich otec propagandy Goebbels chvíľu predtým vypeľhal 
démona vo fľaši, z ktorej sa mala liať viera v zajtrajšky, ale liali sa len a len falošné 
sny o proletárskych koreňoch slovenského výtvarného umenia. Zväčša sa už od 
roku 1948 začíname zoznamovať s prvými smelými krôčikmi umeleckých chame-
leónov ako Tibor Bartfay, Alexander Trizuljak, Ladislav Snopek, Ľudmila Cvengro-
šová a s celým radom majstrov opakujúcich otrepané frázy k pocte komunistickej 
ideológie, no najmä začíname pohľadom obchádzať bronzové opachy neúhyb-
ného Jána Kulicha. Ich nová i najnovšia prítomnosť však poznačí verejné priestory 

aj v 60. rokoch, a tak niektorí na krátky čas pomýlení geroji sa s novým elánom 
budú komótne „očisťovať“ sochami vo verejnom priestore Bratislavy aj počas  
dlhej normalizácie.
     Rovnako výživné čítanie poskytne čitateľovi každý z piatich dielov súpisu  
v miestach, kde sa navzájom konfrontujú výtvarné práce zo 70. a 80. rokov. Ako 
keby čas optimistických ilúzií a smutno-smiešnych paradoxov vykonaných z vôle 
pracujúceho ľudu mali vystriedať symboly rozostrených významov „zrodu“, „pre-
rodu“, „posolstiev mieru“, „stromu života“, „radostného života“, „rodiny“, no stále  
a znova symboly mýtu práce, ale aj symboly adresne oslavujúce „Oddanosť stra-
ne“, „Pamiatku námorníkov sovietskej armády“ či „Pamiatku sovietskej pechoty“. 
Činili sa postarší aj pomladší, činil sa Alexander Vika, Emil Venkov, Juraj Hovorka, 
po Jánovi Hučkovi staršom aj Ján Hučko mladší, talentovaný Karol Lacko, ale aj 
Vladimír Farár, činila sa Klára Pataki i Mira Trančíková a činila sa aj zvláštna kategó-
ria umelcov, ktorých práce sú zdokumentované pod označením nezistení autori 
a názov práce tiež nezistený. Veľakrát na veľké šťastie nezistených autorov, hoci 
radosť z „virtuálneho“ prekrývania nezistených názvov názvami novými môže 
byť dosť veľká. Príklad za ostatné: Nezistený názov Jurajom Hovorkom do kola 
roztancovaných diev z pekného kusa pieskovca na Černyševského ulici ponúka 
neonázvy, čo by sa ani do spevníčka ľudových melódií nepomestili.
     V pamätných rokoch päťdesiatych sa nosila oficiálna ikonografia vedno s folklo-
ristickým radostníkom, v normalizačnom „rimejku“ sa zasa oficiálna ikonografia
zaodela do tých najmodernistickejších materiálov a fazón. Predovšetkým sa však 
nosil náhľad, že všetko, čo je dovolené, je dovolené a chlebovky opľúvať neradno. 
Sociológ Miloslav Petrusek nazval strach podstatným mimoestetickým fenomé-
nom, ktorý sa stal súčasťou estetickej funkcie. „V Československu politická esteti-
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zace každodennosti 50. let byla sice jásavá a radostná, ale skrývala podtext hrozící 
ruky. V 70. a 80. letech, kdy režim polepil svými artefakty snad každou volnou 
plochu, se tento model estetizace stal předmětem neskrývaného žertování.” 1

     Verím, že súpis sochárskych prác na území Bratislavy nebude fungovať iba 
ako významný dokument povojnovej histórie mesta, ale že má šancu nabádať 
nás aj k jeho čítaniu z hľadiska budúcich dní a rokov. Všetko nasvedčuje tomu, že 
v potenciálnom diskurze o výtvarnom umení vo verejnom priestore budú tí starší 
obvinení z apriórne negatívneho postoja k výtvarným symbolom jednoduchej 
identifikácie umelcov s ideológiou víťazného proletariátu. Po uši namočení ge-
roji budú ticho ako voš pod chrastou. Pozornosť sa teda presunie na príslušníkov 
mladej a najmladšej generácie umelcov a historikov, od ktorých možno dôvodne 
očakávať v lepšom prípade ľahostajné pokývanie ramenami a v tom horšom kon-
štruktívne „prehodnotenie“ (ne)kvality spomínaných výtvorov.
     Diskurz sa teda presunie do praktickej roviny hľadania „riešenia“, ako zaob-
chádzať s verejným priestorom. Keď sa nestane ešte niečo horšie, mohli by tu 
nastúpiť mestskí úradníci a po ikstý raz „vymyslieť“ materiál s názvom Kultúrna 
politika vo verejnom priestore. Materiál opatria príslušným číslom, rozpošlú me-
novacie dekréty vybraným členom voľajakej komisie a môžu začať poškuľovať po 
najzhovädilejších prejavoch ideologického odkazu, ktoré by mohol stihnúť osud 

„revitalizačných krokov“ s pokušením (nezanedbateľného) komerčného zhod-
notenia. Samozrejme, že jedno, druhé aj tretie sú falošné stopy, ale dá sa v nich 
kráčať a statočne stratiť veľa, preveľa času. Nad transparentnou reguláciou vý-
tvarného umenia vo verejnom priestore by sa mali zamýšľať predovšetkým ľudia, 
ktorým ide o prospešnosť verejného priestoru, čiže o to, čo ide k duhu verejnému 
prostrediu.
     Dnes všerelativizmus zožral vari všetky pokusy „explicitného“ hodnotiaceho 
súdu. Takého, čo to či ono označí ako priemerné alebo mimoriadne. A načo aj, veď 
platilo včera a dodnes platí, že s (nezaslúženou) pozornosťou je vnímaný akurát 
tak úspech či nezdar. Lenže ak naozaj chceme porozumieť spôsobu, akým umenie 
vo verejnom priestore dáva zmysel svetu, v ktorom žijeme, musíme činiť skutky 
zmysluplné. To nie je moralita, to je prejavená hlboká skepsa, pretože neverím, že 
by súčasnému diskurzu o podobe a funkcii verejného priestoru očividne nechý-
bali osvedčené stratégie cenzorského režimu. Určite by boli nahradené niečím 
ešte smiešnejším, lebo ideologické pojmy bez jasného sociologického obsahu sú 
naozaj smiešne.
     V publikácii Sochárske diela na území Bratislavy 1945 – 2012 (súpis) sú však  
v troch z piatich častí zmapované aj nevšedné aktivity sochárov. Vznikli dosť  
nenápadne, niekedy ich impulzátorom bola kultúrna inštitúcia, niekedy súkromná 
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profil 1´13

116 117
 INDEX PROFILU 2012RECENZIA PUBLIKÁCIERECENZIA PUBLIKÁCIE

iniciatíva, ale vždy išlo o pozoruhodný čin, ako napr. Pocta strednej Európe. Dlažba 
ako symbol križovatky, Galéria Horský park či expozícia sôch zo sympózia v Devíne 
a z Medzinárodného sochárskeho sympózia troch krajín v Rusovciach.
     A zrazu môžeme hovoriť o čomsi inom ako o vizuálnom smogu, môžeme ho-
voriť o výtvarnom umení v exteriéri. O sochách, ktoré nájdeme tam, kam radi 
chodíme. Dôraz je na slove chodíme. Chodíme, keď sa chceme poprechádzať me-
dzi sochami, teda chodíme za sochami aj preto, lebo sú na mieste, ktoré výrazne 
zatraktívnila idea „galérie“ pod holým nebom. Zároveň sa tak stala oveľa zrozu-
miteľnejšou otázka, či chceme porozumieť spôsobu, akým umenie vo verejnom 
priestore dáva zmysel svetu, v ktorom žijeme.
     Príbeh verejného priestoru sa odvíja – v podstate jednoducho – od morál-
nych dispozícií a morálnych postojov obyvateľov mesta. Pretože ide o symbo-
lické miesto, je dôležité definovať jeho ráz. Ten takmer vždy zadefinujú narácie
udalostí, ktoré boli animované v tom a tom čase na tom a tom mieste. Čiže ráz 
verejného priestoru v značnej miere závisí od miery a kvality teatralizácie histo-
ricky významných dejov. Príbeh verejného priestoru tak určujú vzájomné vzťa-
hy foriem (od dlažby cez fasády až po strešné okná) a obsahov na (konkrétnom) 
mieste sa nachádzajúcich symbolov. Nazdávam sa, že práve takto vnímaný – a 
zadefinovaný – ráz verejného priestoru vytvára vhodný predpoklad na integráciu
sochárskeho diela. (Príklad dobrého riešenia sa v Bratislave nachádza na Hviez-
doslavovom námestí v parčíku pred budovou Reduty. Sochu, ktorá je súčasťou 
Pamätníka oslobodenia, nazval Jozef Kostka v roku 1946 Víťazstvo. Za doslova ob-
divuhodným riešením však treba zájsť do Banskej Bystrice k súsošiu Obete varujú 
Jozefa Jankoviča v areáli Pamätníka SNP.)
     Uvedená konštatácia o určení rázu verejného priestoru chtiac-nechtiac hrá dô-
ležitú úlohu pri osadení každej sochy, každého výtvarného diela a vlastne rozho-
duje o jeho význame. Pod pojmom význam mám na mysli to, že socha má len veľ-
mi zriedka šancu stať sa integrálnou súčasťou verejného priestoru. Pretože túto 
šancu soche negarantuje žiadna aktuálna forma, ba ani nikým nespochybňovaná 
umelecká autonómnosť, tobôž nie politická vôľa. Práve preto na takto položené 
otázky nehľadajme odpoveď prostredníctvom vypísaných súťaží ani akokoľvek 
zodpovedne kreovaných umeleckých komisií. Bolo by to celkom zbytočné. Prak-
tické riešenie najrôznejších výziev hľadajme tam, kde sa začína príbeh verejného 
priestoru. A ten sa nepochybne začína odvíjať od morálnych dispozícií a morál-
nych postojov obyvateľov mesta. V našom prípade mesta Bratislavy.
     Relevantné otázky by sme teda mohli odvodiť trebárs od prejaveného/ne-
prejaveného rešpektu k historicky premenlivým javom, najmä však od ich „pre-
menlivého“ hodnotenia. Veľa nám totiž rozpovie o tom, v akom koncepte – dnes 
už demokratického – sveta žijeme. Ako zvládame jeho nesamozrejmosť, navyše 
zamorenú pseudopojmami, pseudoargumentmi, ba vyslovenými lžami, skrytými 
v krížoch-krážoch tzv. súťaže politických subjektov. Súťaže o voliča, pochopiteľne. 
Tej súťaže, ktorá je úboho konvenčná, najmä pri predkladaní návrhov na „riešenie“ 
tzv. kľúčových politických otázok spoločnosti. Zaujíma sa niekto zo „súťažiacich“ 
o to, aké miesto má v „súťaži“ verejný priestor? Miesto významného pľacu na ma-

nipuláciu zmanipulovateľných? Alebo miesto pre slobodnú voľbu občanov, ktorí 
dôvodne veria úlohe myslenia? Povedzme, že aj originálneho myslenia. Kdeže 
lanské snehy sú, keď deň čo deň žitá skutočnosť musí dať za pravdu našej vlastnej 
lenivosti.
     Lenže, dámy a páni, vo verejnom priestore sa tak či tak nevyhneme nepríjem-
ným otázkam. Z verejného priestoru sa totiž naisto dozvieme voľačo aj o našom 
pachtení sa za definíciou toho nášho, zároveň aj za označením toho nenášho, teda 
nášho nepriateľa. Rovnako nám práve vo verejnom priestore môže napadnúť 
pokúsiť sa zreťaziť niektoré udalosti do konštrukcie nášho historického príbehu  
a z príbehu určite zreťaziť aj konštrukciu našej sociálnej i národnej reality.
     Ale áno, pripomeňme si nedávnu „kauzu“ okolo „rytiera smutnej postavy“ na 
vzpínajúcom sa kráľovskom koníkovi. Nič iné sa z tejto hromady bronzu nedá vyčí-
tať ako trpko-smiešny pokus o identifikáciu verejného priestoru s výkladom dejín
podľa „slovenských“ ľudových rozprávok a podľa viťúzov zo suity reprezentantov 
mečiarovskej historiografie. Navyše, mne osobne vôbec nie je po chuti zlomy-
seľná metafora, ako si len pekne krásne rajtuje po bratislavskom hradnom vŕšku 
oňahdy komunistický rektor Vysokej školy výtvarných umení, komunistický posla-
nec, komunistický normalizátor a vrchný cenzor a čo ja viem čo ešte komunistické 

Ján Hoffstädter: Dlažba ako symbol križovatky, 2000, Františkánske nám. 7
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zdobí čelo a hruď sochára Jána Kulicha. Čert to ber, len aby si čert nezabudol vziať 
so sebou aj celé desiatky komunistických symbolov vyvedených v bronze a iných 
trvanlivých materiáloch. Veď aj tá najpovrchnejšia analýza narácie majstrových 
figúr odhaľuje sochárov mocný hlas volajúci do zbroje (pracujúci) ľud. Ľud raz
internacionálny, inokedy národný, ba dnes už aj pritvrdene nacionálny. Dovolím  
si tu parafrázovať Tomáša Janovica: Vtedy bola taká doba a dnes je taká.
     Publikácia Sochárske diela na území Bratislavy 1945 – 2012 (súpis) určite ponúka 
ešte celý rad iných spôsobov čítania súpisu. Nazdávam sa, že viaceré z nich budú 
vhodne využité nielen v čiastkových analýzach, ale aj pri uvažovaní o nových ve-
rejných priestoroch v exteriéroch mesta, najmä pri ich navrhovaní. Veď túto krátku 
úvahu nevyprovokoval súpisom naliehavo pripomenutý vizuálny smog Bratislavy 
ani zopár rozpačitých prechádzok po dvoch populárnych komplexoch, ktoré mo-
mentálne – asi úspešne – maximalizujú ponuku atraktívneho dunajského nábre-
žia. Vyprovokovala ju určitá obava z predpokladateľnej hybridizácie čohokoľvek  
s čímkoľvek. Veľmi reálna obava z nových a nových hybridov, proti ktorým čoskoro 
nemusíme mať žiadnu reálnu alternatívu. Totiž historický (pseudo)konštrukt o na-
šej slovanskej a slovenskej lyrickosti (duše) odjakživa pendloval medzi folklórny-
mi koreňmi a mýtom „holubičieho“ národa. Práve preto trvám na tom, že hybridy 
nie sú vhodným miestom na voľajakú poučnú či zmysluplnú debatu o verejnom 
priestore, prípadne o sochách pod holým nebom či o vizuálnom smogu.

Juraj Mojžiš, prednáša na Katedre umeleckej kritiky a audiovizuálných štúdií VŠMU

Peter Roller: Bez názvu, 1989, Vlastenecké nám.1
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Andrew Carnie, Magic Forest, 2002, reprodukcia z katalógu výstavy, s. 402 Alojz Klimo: Bez názvu, 1967, Bernolákova 1
Autorka všetkých fotografií Sabina Jankovičová
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Hrubaničová, Ingrid – Geržová, Jana: Queer. Profil 2´12, s. 26.
Hrubaničová, Ingrid – Geržová, Jana: Postmédium. Profil 4’12, s. 34.
Hushegyi, Gábor: Umelci sorely – obete nedorozumenia? Profil 2’12, s. 82. 
Ivičič, Martina: Lovci v raji. Profil 1´12, s. 84.
Ivičič, Martina: Veľký obraz o budúcnosti. Profil 3’12, s. 74.
Kapsová, Eva: Uplatnenie textu v intermediálnych prejavoch tematizujúcich 
tabu rodovej inakosti. Profil 1´12, s. 8.
Lacko, Noro: Opatrný komentár k topografii rozstrapkaného bodu. Profil 2’12, s. 
34.
Majlingová L., Zuzana: O dekonštrukcii a demystifikácii ako princípoch tvorby. 
Profil 4’12, s. 46.
Majlingová L., Zuzana/Martin Piaček: O skúmaní vlastnej identity a subjektív-
nej historiografii. Profil 4’12, s. 62.
Mojžiš, Juraj: Obraz za obrazom nepriateľa. Profil 2’12, s. 96. 
Mojžiš, Juraj: Príbeh(y) maľby (Jana Geržová: Rozhovory o maľbe. Bratislava: 
VŠVU a Slovart, 2009). Profil 1´12, s. 114.
Murin, Michal: Editoriál. Profil 3’12, s. 4.

Čúzyová, Silvia a Lacko, Noro: Rozprávanie o maľbe s Dávidom Baffim. Profil 2’12, 
s. 44.
Čúzyová, Silvia a Lacko, Noro: Kráľ je nahý. Opäť. Profil 4’12, s. 74.
Gatialová, Katarína/Barbara Šedivá: Nové médiá, sociálne akcie a cvičené opice 
v kolaboratívnom prostredí. Profil 3’12, s. 112.
Geržová, Jana: Editoriál. Profil 1’12, s. 4.
Geržová, Jana: Editoriál. Profil 2’12, s. 4.
Geržová, Jana: Editoriál. Profil 4’12, s. 4.
Haľák, Miroslav: Prolegoména k obrazovej semiotike operujúcej
s triadickým modelom ikonu, indexu a symbolu. Profil 2´12, s. 8.
Hrabušický, Aurel – Macek, Václav: Lekcia z tendenčnej historiografie (Zuzana 
Bartošová: Napriek totalite. Neoficiálna slovenská výtvarná scéna sedemdesiatych 
a osemdesiatych rokov 20. storočia. Bratislava: Kalligram, 2011).  Profil 2’12, s. 106.
Hrubaničová, Ingrid – Geržová, Jana: Gender →rod, rodový. Profil 1´12, s. 50.

INDEX PROFIL 2012
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ŠTÚDIE
Kapsová, Eva: Uplatnenie textu v intermediálnych prejavoch tematizujúcich 
tabu rodovej inakosti. Profil 1´12, s. 8.
Tamásová, Alexandra: Umenie ako existenciálna úvaha. Motív smrti v súčas-
nom slovenskom umení. Profil 1´12, s. 24.
Haľák, Miroslav: Prolegoména k obrazovej semiotike operujúcej
s triadickým modelom ikonu, indexu a symbolu. Profil 2´12, s. 8.
Rusnáková, Katarína: Digitálne umenie na Slovensku v prvej dekáde 21. storo-
čia: perspektívy a frustrácie I. Profil 3’12, s. 8.
Rusnáková, Katarína: Digitálne umenie na Slovensku v prvej dekáde 21. storo-
čia: perspektívy a frustrácie II. Profil 4’12, s. 8.

KĽÚČOVÉ TERMÍNY
Hrubaničová, Ingrid – Geržová, Jana: Gender → rod, rodový. Profil 1´12, s. 50.
Hrubaničová, Ingrid – Geržová, Jana: Queer. Profil 2´12, s. 26.
Hrubaničová, Ingrid – Geržová, Jana: Postmédium. Profil 4’12, s. 34.

PROFIL 
Martin Špirec (cv). Profil 1´12, s. 60.
Slaninová, Katarína: Ako s humorom a inteligentne uchopiť tému. Profil 1´12, 
s. 62.
Slaninová, Katarína/Martin Špirec: Na moje umelecké formovanie vplýval pre-
dovšetkým film. Rozhovor. Profil 1´12, s. 66.

David Baffi (cv).  Profil 2’12, s. 32.
Lacko, Noro: Opatrný komentár k topografii rozstrapkaného bodu. Profil 2’12, 
s. 34.
Čúzyová, Silvia a Lacko, Noro/Dávid Baffi: Rozprávanie o maľbe s Dávidom Baf-
fim. Rozhovor. Profil 2’12, s. 44.
Richard Kitta (cv). 3’12, s. 50.

Murin, Michal: Permanentný reco(r)ding. Profil 3’12, s. 52.
Murin, Michal/Richard Kitta: Na dosiahnutie pravdivého umeleckého efektu už 
nestačí iba kreatívna produkcia softvérového nástroja. Profil 3’12, s. 58.
Murin, Michal/Mária Rišková: Vízie budúcich spomienok. Profil 3’12, s. 100.
Murin, Michal/Dušan Barok: Monoskop v sieti. Profil 4’12, s. 92.
Murin, Michal/Katarína Rusnáková/Ján Adamove: 1. Medzinárodný festival 
experimentálnych filmov a digitálneho umenia. Profil 4’12, s. 106.
Müllerová, Katarína: My jsme ti, které hledáme (Adriena Šimotová, Galéria 19, 
Bratislava). Profil 2’12, s. 52. 
Rusnáková, Katarína: Digitálne umenie na Slovensku v prvej dekáde 21. storo-
čia: perspektívy a frustrácie I. Profil 3’12, s. 8.
Rusnáková, Katarína: Digitálne umenie na Slovensku v prvej dekáde 21. storo-
čia: perspektívy a frustrácie II. Profil 4’12, s. 8.
Slaninová, Katarína: Ako s humorom a inteligentne uchopiť tému. Profil 1´12, 
s. 62.
Slaninová, Katarína: Na moje umelecké formovanie vplýval predovšetkým film. 
Martin Špirec v rozhovore s Katarínou Slaninovou. Profil 1´12, s. 66.
Tamásová, Alexandra: Umenie ako existenciálna úvaha. Motív smrti v súčas-
nom slovenskom umení. Profil 1´12, s. 24.
Vakula, Matej/Gediminas Urbonas, Antoni Muntadas, Joe Davis. Profil 3’12, 
s. 26.
Zajac, Peter: Cantus interruptus. Profil 2’12, s. 64. 
Zervan, Marian: Ars longa vita brevis (Peter Michalovič: Ivan Csudai Vita brevis 
ars longa. Bratislava: Slovart, 2010).  Profil 1´12, s. 110.

EDITORIÁL
Geržová, Jana: Editoriál. Profil 1’12, s. 4.
Geržová, Jana: Editoriál. Profil 2’12, s. 4.
Murin, Michal: Editoriál. Profil 3’12, s. 4.
Geržová, Jana: Editoriál. Profil 4’12, s. 4.
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TRI ROZHOVORY Z CENTRA
Vakula, Matej/Gediminas Urbonas, Antoni Muntadas, Joe Davis. Profil 3’12,
s. 26.

PRIMÁRNE ZDROJE
Murin, Michal/Mária Rišková: Vízie budúcich spomienok. Profil 3’12, s. 100.
Gatialová, Katarína/Barbara Šedivá: Nové médiá, sociálne akcie a cvičené opi-
ce v kolaboratívnom prostredí. Profil 3’12, s. 112.
Murin, Michal/Dušan Barok: Monoskop v sieti. Profil 4’12, s. 92.
Murin, Michal/Katarína Rusnáková/Ján Adamove: 1. Medzinárodný festival 
experimentálnych filmov a digitálneho umenia. Profil 4’12, s. 106.

INDEX 2011, Profil 4´12, s. 116.

Murin, Michal: Permanentný reco(r)ding. Profil 3´12,  s. 52.
Murin, Michal/Richard Kitta: Na dosiahnutie pravdivého umeleckého efektu 
už nestačí iba kreatívna produkcia softvérového nástroja. Rozhovor. Profil 3’12, 
s. 58.
Martin Piaček (cv). Profil 4’12, s. 46.
Majlingová L., Zuzana: O dekonštrukcii a demystifikácii ako princípoch tvorby.
Profil 4’12, s. 46.
Majlingová L., Zuzana/Martin Piaček: O skúmaní vlastnej identity a subjektív-
nej historiografii. Rozhovor. Profil 4’12, s. 62.

RECENZIE VÝSTAV
Ivičič, Martina: Lovci v raji (Paradise Hunters, SNG, Esterházyho palác, Bratisla-
va). Profil 1´12, s. 84.
Müllerová, Katarína: My jsme ti, které hledáme (Adriena Šimotová, Galéria 19, 
Bratislava). Profil 2’12, s. 52.
Ivičič, Martina: Veľký obraz o budúcnosti (Ars Electronica 2012, Linz). Profil 3’12,
s. 74.

V PRIEVANE
Prerušená pieseň. Umenie socialistického realizmu na Slovensku 1948 
– 1956  (SNG, Bratislava)
Zajac, Peter: Cantus interruptus. Profil 2’12, s. 64.
Hushegyi, Gábor: Umelci sorely – obete nedorozumenia? Profil 2’12, s. 82.
Mojžiš, Juraj: Obraz za obrazom nepriateľa. Profil 2’12, s. 96.

RECENZIE PUBLIKÁCIÍ
Zervan, Marian: Ars longa vita brevis (Peter Michalovič: Ivan Csudai Vita brevis 
ars longa. Bratislava: Slovart, 2010). Profil 1´12, s. 110.
Mojžiš, Juraj: Príbeh(y) maľby (Jana Geržová: Rozhovory o maľbe. Bratislava: 
VŠVU a Slovart, 2009). Profil 1´12, s. 114.
Hrabušický, Aurel – Macek, Václav: Lekcia z tendenčnej historiografie (Zuzana
Bartošová: Napriek totalite. Neoficiálna slovenská výtvarná scéna sedemdesia-
tych a osemdesiatych rokov 20. storočia. Kalligram, 2011). Profil 2’12, s. 106.

CENA OSKÁRA ČEPANA
Čúzyová, Silvia a Lacko, Noro: Kráľ je nahý. Opäť. Profil 4’12, s. 74.
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Cena Oskára Čepana je každoročne vyhlasovaná súťaž určená vizuálnym umel-
com so slovenským štátnym občianstvom a vekom do 35 rokov. Nie je obme-
dzená konkrétnym výtvarným médiom – vzťahuje sa na výstupy v ľubovoľnom  
žánri/médiu súčasného vizuálneho umenia.

Umelci do 35 rokov so slovenským štátnym občianstvom a ukončeným vysoko-
školským vzdelaním sa môžu prihlasovať do 7. júna 2013. Môžu sa hlásiť indi-
viduálne, na základe vyplnenej prihlášky s požadovanými prílohami a vizuálnou 
dokumentáciou (prihlášky k dispozícii na stiahnutie na www.ncsu.sk). 

Víťaz Ceny Oskára Čepana 2013 získa 6-týždňový rezidenčný pobyt v In-
ternational Studio & Curatorial Program / ISCP v New Yorku, USA (www.is-
cp-nyc.org), finančnú odmenu v hodnote 2 600 eur a samostatnú výstavu 
v Slovenskej národnej galérii po návrate z rezidenčného pobytu.

V prvej polovici júna zasadne pod záštitou Nadácie – Centrum súčasného umenia 
odborná komisia v zložení – Áron Fenyvesi (Trafo Grallery, HU), Piotr Stasiowski 
(Wroclaw Contemporary Museum, PL), Jiří Ptáček (Fotograf Gallery, CZ), Michal 
Murin (Akadémia umení v Banskej Bystrici), Mira Keratová (kurátorka na voľnej 
nohe), ktorá z prihlásených uchádzačov vyberie štyroch finalistov Ceny Oskára
Čepana 2013. O víťazovi 18. ročníka súťaže sa rozhodne na druhom zasadnutí ko-
misie, ktoré sa uskutoční 9. októbra 2013 na výstave finalistov. Víťaz bude vyhlá-
sený 10. októbra 2013 v priestoroch výstavy v Pisztoryho paláci. 

Projekt Cena Oskára Čepana bol na Slovensku založený v roku 1996, z iniciatívy Wendy  
W. Luers, zakladateľky a riaditeľky americkej nadácie Foundation for a Civil Society. Pod aktu-
álnym názvom, odkazujúcim na meno slovenského teoretika umenia Oskára Čepana (1925 
– 1992), je súťaž známa od roku 2001. Od roku 2002 je Cena súčasťou medzinárodného networ-
ku príbuzných súťaží organizovaných v strednej a východnej Európe YVAA – Young Visual Artists 
Awards, www.yvaa.net. 

Kontaktná osoba:
Michal Stolárik, 0904 44 88 93, michal@ncsu.sk

Partneri projektu:
The Foundation for a Civil Society, Trust for Mutual Understanding, 
Ministerstvo kultúry SR, Via Cultura, Slovenská národná galéria

Viac info na: www.facebook.com/CenaOskaraCepana, www.ncsu.sk. 
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NADÁCIA – CENTRUM SÚČASNÉHO UMENIA
vyhlasuje 18. ročník súťaže  
CENA OSKÁRA ČEPANA 2013


