THE PRAGUE CONTEMPORARY ART FESTIVAL

THE PRAGUE CONTEMPORARY ART FESTIVAL

Introduction

Předmluva

The logic that if one international biennale is a good thing for
Prague, multiple biennales must be even better might seem the
plausible rationale behind the staging of two concurrent biennales
last summer. But to observers of the contemporary Czech art world,
the split of one biennale into two was a very public divorce that
divided the Czech art world bitterly and turned off many viewers
as well. The infighting that prompted the split spilled out into the
public arena, with a rather unbecoming airing of dirty laundry and
calls from one camp to boycott the rival show. Before Prague Biennale and the upstart International Biennale of Contemporary Art
(IBCA) came along, Prague already had one biannual gathering,
the Zvon Biennale of Young Artists, with its concentration on the
up-and-coming generation from the region.
While the squabbling among the biennale factions came off as
small-minded and unprofessional, in the end the city of Prague benefited from the massive influx of art in the summers of 2003 and 2005
and furthered its credentials among international art cognoscenti as
a town where contemporary art happens. And the public gained
exposure to current trends from all corners of the globe. This in itself
was a big stride for a country whose progress in internationalizing
its art scene had been moving forward in baby steps.
Word is that the upstart IBCA will become a triennial, thus coinciding with the Prague Biennale every six years. It may help to allay
the animosity if the antagonists don’t have to play in the sandbox
at the same time.
Into the fray steps a mysterious newcomer, Tina B. An acronym for
“This Is Not Another Biennale,” this latest entrant on the scene is a
contemporary art festival planned for every two years. The organizers imagine Tina B as a fictive character, an enigmatic woman
set to challenge the public’s perceptions about contemporary art
events and with a very different set of qualities from the bravado
and bluster of her predecessors.
Tina B might well differentiate itself from the bickering biennales
with a slogan that was popular among ex-dissidents including Václav Havel at the time of the political changes of 1989 that pulled
down communism: “We are not like them!” Tina B. rejects the notion of retribution but favors nurturing reconciliation. The attitude of
“can’t we all just get along?” is expressed well by festival director
Monika Burian.
“The [biennale] initiative was great — it had to be done. It’s a pity
it became a battle,” says Burian. Such events “show an actual
trend, and it’s interesting to concentrate on local artists, but they
[the biennales] didn’t concentrate on the social and educational
activity of the local scene.”
Tina B was standing on the sidelines observing the successes and
mistakes made by the two Prague biennales, and is savvy enough
to realize the importance of timing and location.
The inaugural event takes place from May 18–June 27 in this offyear for the other biennales. Its placement on the art calendar is
highly propitious. Whereas the other Prague biennales ran through
the summer, likely in the hopes that international art public would

Někomu může připadat logické, že když bylo jedno mezinárodní
bienále současného umění pro Prahu přínosné, několik jich bude
ještě přínosnější, a tím by mohl racionálně zdůvodnit, proč se loni
v Praze konala souběžně dvě bienále. Ale pro pozorovatele české
scény současného umění znamenalo rozštěpení jednoho bienále ve
dvě velmi veřejný a hořký rozvod, který rozdělil českou uměleckou
obci a odradil i mnoho příznivců současného umění. Roztržka, která
vedla k tomuto rozdělení, se rozšířila i do veřejné sféry, došlo k velice
nevábnému praní špinavého prádla a dokonce i k apelům z jedné
strany, aby návštěvníci bojkotovali druhou. Než se na scéně objevilo
Pražské bienále a výrůstek Mezinárodní bienále současného umění
(International Biennale of Contemporary Art – IBCA), pořádala již
Praha v intervalech dvou let přehlídku Bienále mladých ve Zvonu,
která se soustředí na vycházející generaci umělců středoevropského
regionu.
Handrkování mezi frakcemi různých bienálí sice vyznělo malicherně
a neprofesionálně, Praha však nakonec měla prospěch z mohutného přílivu umění v letních obdobích let 2003 a 2005 a vylepšila si
pověst města současného umění u mezinárodní znalců. Veřejnost
byla navíc seznámena se současnými trendy v umění z celého
světa, což samo o sobě bylo velkým krokem kupředu pro zemi,
která se zatím zapojovala do mezinárodní umělecké scény jen
drobnými krůčky.
Říká se, že z výrůstku IBCA se stane trienále, takže poběží souběžně
s Pražským bienále jen každých šest let. Tím, že si tito protivníci nebudou stále hrát na jednom pískovišti, by se mohla zmírnit jejich
vzájemná nevraživost.
Do šarvátky nyní vstupuje záhadný nováček Tina b., což je zkratka
anglického „This Is Not Another Biennale“ („Toto není další bienále.“).
Tento nejnovější hráč na scéně je festival současného umění, který
bude probíhat jednou za dva roky. Pořadatelé vnímají Tinu b. jako
smyšlenou postavu, záhadnou ženu, která přichází, aby veřejnost
podnítila k zamyšlení nad smyslem přehlídek současného umění, a
do tohoto světa vnáší zcela jiné kvality, než je chvástání a povyk
jejích předchůdců.
Tina b. by se mohla odlišit od rozhádaných bienálí sloganem, který
byl populární u bývalých disidentů včetně Václava Havla v době
politických změn v roce 1989, které strhly komunistický režim: „Nejsme jako oni!“ Tina b. odmítá pojem odplaty a preferuje výchovné smíření. Přístup festivalové ředitelky Moniky Burian to vyjadřuje
přesně: „Nemohli bychom spolu všichni vycházet?“
„Byly to skvělé a nutné iniciativy. Je škoda, že se z toho stala bitva,“
říká Burian o bienálích. Takové akce „předvádějí určitý trend a je
zajímavé, že se zaměřily na místní umělce. V rámci místní scény se
však nezaměřily na společenskou a osvětovou činnost.“
Tina b. stála na postranní čáře a pozorovala úspěchy a chyby,
které učinila obě pražská bienále, a je dostatečně bystrá, aby si
uvědomila důležitost času a místa.
První ročník festivalu Tina b. se bude konat od 18. května do 27.
června během odpočinkové doby ostatních dvou bienálí. Toto
načasování je velmi příznivé. Předchozí bienále se konala v létě,
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make a detour to the city during their summer travels, swinging up
from Venice perhaps, summertime pushes art to the back of the
minds of most Czech urbanites, who flee the city for the countryside
at every chance.
Tina B also shares calendar space with the annual Art Prague art
fair, held every spring and drawing more exhibitors and visitors by
the year. Now in its fifth year, it runs May 23–28 and this year will be
showcasing some 40 galleries from the Czech Republic and other
countries such as France, Germany, Austria and Japan. Tina B
also coincides with the annual Prague Spring music festival, which
brings hoards of classical music lovers to the city to see the likes of
Zubin Mehta conducting Mozart’s Symphony No. 38 “Prague.” Tina
B organizers hope to draw about 15,000 visitors to the festival, with
both Czech and foreign attendees among this number.
While the Art Prague fair is a drop in the bucket compared with
Art Basel, it has in its favor both manageability and intimacy. The
advantageous timing of the events offers the potential of an unbeatable synergy. By contrast, the June-to-September timetable
of the two biennales in Prague last year missed out on this influx
and galvanization of art dealers and collectors.
And this kind of momentum is vitally important for the future development of Czech art. Czech commercial galleries are showing signs
of banding together to start slowly rebuilding the tradition of art
collecting in this country, which was going strong during the days
of the First Republic (1918–1938) but almost completely fizzled out
during the Nazi occupation and some 40 years of communism.
Many gallerists point out that in the first post-communist years, people were busy spending their money on cars, home furnishings and
holidays abroad. Now, they hope, it is time for those Czechs with
disposable income to start consider buying some art to hang over
their new sofas, both for pleasure and as an investment. Art Prague
has been a beacon of this cause, along with some prominent art
dealers such as Jiøí Švestka, Karel Babíèek, Zdenìk Sklenáø and
others. One highly positive outgrowth of Art Prague is the new Association of Gallerists of the Czech Republic, something akin to the
Art Dealers Association of America.
The strong commercial galleries, relatively few in number, as well as
the handful of private galleries, including Vernon Fine Art and the
newer Hunt Kastner Artworks, all express the twin aims of educating
the art-buying public and nurturing the careers of contemporary
artists, while nonprofit indie spaces such as Galerie Display and
Galerie C2C are working toward the same goals of education and
exposure, but from a different angle.
The cultural ambitions and social focus of Tina B easily trump those
of the biennales that have taken place to date. The festival aims
for a combination of high quality and diversity while maintaining
a tight artistic focus. With around 70 artists participating in sections
organized by a field of just nine curators, viewers can expect a
clearer and more concentrated presentation of art than with more
unwieldy productions. At the same time, the organizers realize the
importance of social networking.
A VIP and press week is scheduled from June 6–12, and there will
be dinners, receptions and other social events. This is just prior to
Art Basel and the festival also overlaps with two biennales in Romania. The organizers are convinced such timing will hold allure

jelikož zřejmě doufala, že přitáhnou mezinárodní uměleckou
veřejnost, která tam zavítá během letního cestování, například při
cestě z Benátek. Pro většinu českých obyvatel měst je však léto
dobou, kdy při každé příležitosti prchají z města a výtvarné umění
ustupuje z popředí jejich zájmu.
Tina b. probíhá ve stejnou dobu jako každoroční jarní veletrh Art
Prague, který rok co rok přitahuje více vystavovatelů i návštěvníků.
Art Prague se letos ve svém již pátém ročníku odehraje od 23. do 28.
května a předvede zhruba 40 galerií z České republiky, ale i jiných
zemí jako je Francie, Německo, Rakousko a Japonsko. Ve stejnou
dobu jako festival Tina b. se také koná výroční hudební festival
Pražské jaro. Ten do Prahy přiláká davy nadšených milovníků hudby,
kteří chtějí vidět například Zubina Mehta při dirigování Mozartovy 38.
symfonie „Praha“. Pořadatelé Tina b. doufají, že přilákají přibližně
15 000 českých i zahraničních návštěvníků.
Zatímco akce Art Prague je ve srovnání s veletrhem Art Basel jen
kapkou v moři, v jeho prospěch svědčí jednodušší řízení a intimní
atmosféra. Podobné načasování obou těchto akcí nabízí potenciál
nepřekonatelné synergie. Harmonogram loňských bienálí naopak
nevyužil tento příliv sběratelů a obchodníků s uměním.
Přesně tento druh hybné síly je životně důležitý pro budoucí vývoj
českého umění. České komerční galerie naznačují, že se začnou
spojovat a společně znovu budovat umělecké sběratelství v této
zemi, které bylo silné v době První republiky (1918-1938), ale téměř
úplně zmizelo během nacistické okupace a v průběhu čtyřiceti
let komunismu.
Mnoho galeristů poukazuje na to, že lidé v prvních postkomunistických letech utráceli peníze za auta, výbavu domácností a
zahraniční dovolené. Nyní doufají, že nastal čas, kdy movití Češi
začnou uvažovat o zakoupení uměleckých děl, která si zavěsí nad
novým divanem, a to jak pro radost, tak jako formu investice. Veletrh Art Prague v tomto procesu hraje roli majáku, a to společně
s obchodníky s uměním jako jsou Jiří Švestka, Karel Babíček, Zdeněk
Sklenář a další. Jeden z velmi důležitých vedlejších výsledků veletrhu
bylo založení Asociace českých galeristů, která je něčím jako Art
Dealers Association of America.
Malý počet silných komerčních galerií i hrstka soukromých, například
Vernon Fine Art a Hunt Kastner Artworks, deklarují dvojí cíl vzdělávání
veřejnosti o trhu s uměním a úzkostlivou péči o kariéry současných
umělců. Neziskové nezávislé prostory jako jsou Galerie Display a
Galerie C2C usilují o to samé, jen z jiného hlediska.
Kulturní ambice a společenský rozměr festivalu Tina b. snadno
trumfnou všechna předchozí bienále. Festival usiluje o kombinaci vysoké kvality s rozmanitostí při zachování úzce specifického
uměleckého záměru. Zúčastní se ho zhruba 90 výtvarníků, kteří
jsou však rozděleni do sekcí, z nichž každou má na starosti jeden
kurátor, takže návštěvníci mohou očekávat jasnější a soustředěnější
přehlídku než u jiných, větších akcí. Pořadatelé si také uvědomují
význam společenského networkingu.
Od 6. do 12. června probíhá v rámci festivalu zvláštní Týden pro
tisk a VIP, během kterého budou pořádány večeře, recepce a
jiné společenské akce. Odehrává se těsně před veletrhem Art
Basel a ve stejné době jako dvě bienále v Rumunsku. Pořadatelé
festivalu jsou přesvědčeni, že toto načasování přiláká milovníky
umění, zejména ty, kteří se zajímají o umění ze střední Evropy. Na
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for the globetrotting art traveler, especially those with a strong
interest in art from Central Europe. Personalities from the Czech
business and political and cultural spheres will also be invited to
the VIP events.
The festival organizers hope to draw a whole new breed of visitor to
the Golden City: prominent art collectors from abroad, representatives from renowned art galleries and institutions, and high-profile
personalities on the international art scene as well as international
art journalists.
Although Tina B disdains infighting in the art world, she embraces all
manner of contradictions — deftly blending humor and seriousness,
eroticism and purity, engagement and escape.
The paradoxical nature of Tina B becomes apparent when one
considers the locations selected for this project. Not satisfied to
simply secure exhibition halls big enough to hold all the art, the
festival will offer visitors a unique view into the turbulent history
embodied in the city’s architecture as they travel among the various Tina B locations.
An initial irony is that Tina B is setting up camp in the same buildings that housed both of the rival biennales in the summer of 2005:
Veletržní Palace, which is home to the Czech National Gallery’s
collection of modern and contemporary art and was the venue
for both the Prague Biennale in 2003 and the upstart IBCA in 2005,
and the sprawling former factory in the Karlín district where Prague
Biennale moved to in 2005 following the split.
But Tina B is spreading out to additional locations, the most intriguing
being the National Monument high on top of Vítkov Hill overlooking the vibrant Žižkov district, a cultural haven full of nightlife. This
imposing structure once served as mausoleum for the preserved
corpses of communist dignitaries.
Veletržní Palace, where several of the curatorial sections will be
housed, is a masterpiece of Functionalist architecture and was
one of the first buildings in this style in Europe, both scorned and
secretly admired by Le Corbusier. The massive structure, with its
expanses of ribbon windows, inhabits an entire city block in the
Holešovice neighborhood, which has become a magnet for art
galleries in recent years.
The section of the building that will house the Tina B displays, the
Great Hall, was used, in the building’s original incarnation as a
trade fair palace, to exhibit heavy machinery like locomotives and
automobiles. It was decimated by fire in 1974, but was too costly
for the communists to rebuild, so it stood empty for two decades
until the National Gallery took it over. It reopened at the end of
1995 and is home to the permanent collections of art from the
19th-21st centuries and foreign art in addition to staging temporary
exhibitions. Its stunning architectural attributes have been largely
underutilized by the National Gallery.
The Great Hall, with its countless cubic meters of space, lends itself
wonderfully to the imaginative constructs that will demarcate individual curatorial projects. The section curated by Pascal Beausse,
“Same Same but Different,” will be enclosed in a construction
designed like a Japanese bento box. And the “Peep Show” section curated by the Tina B collective will be housed in a maze-like
construction.

VIP akce budou pozvány též české osobnosti ze světa obchodu,
politiky i kultury.
Pořadatelé festivalu doufají, že do zlaté Prahy přivábí zcela nový
druh návštěvníků – prominentní zahraniční sběratele umění, zástupce věhlasných galerií a institucí, význačné osobnosti mezinárodní
umělecké scény i zahraniční novináře zaměřené na umění.
Ačkoli Tina b. pohrdá žabomyšími spory v uměleckém světě, zároveň
vítá všelijaké protiklady – zručně mísí humor a vážnost, erotiku a
čistotu, angažovanost a pokusy o únik.
Paradoxní podstata Tiny b. je zjevná při pohledu na místa, kde se
festival koná. Nejenže jsou zajištěny prostory, do kterých se všechno
předváděné umění vejde, festival dává návštěvníkům jedinečnou
příležitost nahlédnout do bouřlivé historie, která je vtělena do architektury Prahy.
Je ironií, že si festival Tina b. zajistil stejné prostory jako obě loňská
bienále. Ve Veletržním paláci, kde se nachází sbírka moderního a
současného umění Národní galerie, se odehrálo jak Pražské bienále
v roce 2003, tak výrůstek IBCA v roce 2005. Pražské bienále se po
odštěpení v roce 2005 přestěhovalo do rozlehlých prostor bývalé
továrny v Karlíně.
Tina b. se však vydává do dalších lokací, z nichž nejzajímavější
je Národní památník na Vítkově, který shlíží dolů na Žižkov, velmi
živou a kulturou nabitou čtvrť s bohatým nočním životem. Tato impozantní stavba kdysi sloužila jako mauzoleum pro balzamované
tělo komunistického vůdce.
Veletržní palác, ve kterém bude umístěno několik kurátorských
sekcí, je mistrovským dílem funkcionalistické architektury a patří
mezi první budovy postavené v tomto slohu v Evropě. Le Corbusier
ho zároveň odsuzoval a tajně obdivoval. Masivní objekt zabírá celý
jeden blok v městské části Holešovice, která se v posledních letech
stala magnetem pro umělecké galerie.
Přehlídka Tina b. se bude konat ve Velké dvoraně, která v původní
koncepci Veletržního paláce sloužila k vystavování těžkých strojů,
například lokomotiv a automobilů. Palác zničil požár v roce 1974.
Komunistickému režimu scházely peníze na rekonstrukci a palác
dlouhá léta ležel ladem, dokud ho nepřevzala Národní galerie. Byl
znovuotevřen na konci roku 1995 a sídlí v něm stálé sbírky umění
19., 20. a 21. století. Pořádají se zde také výstavy. Národní galerie
však plně nevyužívá jeho architektonický potenciál.
Nespočet kubických metrů prostoru ve Velké dvoraně se ideálně
nabízí vynalézavým konstrukcím, které vymezují jednotlivé kurátorské projekty. Sekce Pascala Beausse „Same Same but Different“ („Stejně, stejně, ale jinak“) bude umístěna v konstrukci navrhované ve formě japonské krabičky „bento“. Výstava „Peep
Show“, uspořádaná kolektivem Tina b., bude organizována tak,
aby připomínala bludiště.
Jednotlivé sekce festivalu jsou silně kurátorsky zaměřeny. Výstava
„Same Same but Different“ („Stejně, stejně, ale jinak“) shromažďuje
práci výtvarníků z Francie i odjinud a zkoumá otázky, které se
staly základními kameny postmoderní rozmluvy. Týkají se pojmů
odcizování a imitace. Tematickou nadstavbu tvoří otázky dnes
rozšířeného porušování produktového copyrightu a vlivu levných
napodobenin na kulturu.
„Peep Show“ se zaměřuje na hranici mezi uměním a pornografií,
a to zejména v kontextu změn, které v České republice proběhly
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These along with the other sections in Veletržní Palace have a strong
curatorial focus. “Same Same but Different” brings together the
work of artists from France and beyond and examines issues that
have become mainstays of postmodern discourse — appropriation, mimesis — with the overlay of the theme of product copyright
infringement that is rampant today and the influence of a culture
of cheap knock-offs.
“Peep Show” examines the border between art and pornography,
particularly in the context of the changes in the Czech Republic that
took place after 1989. Works by artists including Veronika Bromová,
Minna Pyyhkälä and the Japanese artist BuBu de la Madeleine,
a prostitute in real life, each explore one particular aspect of this
theme.
“Dream.Girls” presents works by a loose collective of female photographers who met in the Prague workshop led by Pyyhkälä. The
group has exhibited together in Prague, Japan and Tina B marks a
further presentation of their works, to be followed by an exhibition
in Leipzig in October 2006.
An intriguing mesh of cultures takes place with the project “Oy/Eh,”
exploring the contemporary art of Finland and Canada, with an
emphasis on the mindset of those living in northern regions and the
value that culture and art holds in such climes. The Finnish artists
selected for “Oy/Eh,” including Kirsimaria E. Törönen-Ripatti, Hannu
Hyttinen and Maisa Tikkanen, exhibit a deeply personal manifestation of the self in their works. The Canadian contingent, with artists
such as Etienne Zack, Atilla Richard Lukacs and Jason McLean, is
presenting work that is highly contemplative. Each of these two
countries will have a day devoted to their culture as part of the
festival’s spotlight on individual nations. Canada takes center stage
on June 9 and Finland is the focus on June 10.
In addition to the vast former trade-fair palace, other Tina B venues
will similarly be utilized in ways suited to their particular atmosphere
and history. Located in a former workers’ district, Karlín Hall with its
rough and ready industrial vibe will mesh well with the large-scale
and digital works that will be installed there, including the “Invisible
Bridge” and “Angel” projects curated by Andrée Cooke.
The Karlín section of Prague was decimated by flooding in 2002
but has bounced back to become a magnet for culture — and
has played host to large-scale exhibitions including not only the
2005 Prague Biennale but also an exhibition to mark the 15-year
anniversary of the groundbreaking show “Dialogue Prague/Los
Angeles” and other projects. A close neighbor is Karlín Studios, a
renovated warehouse that contains a warren of artist studios and
gallery exhibition spaces.
If you look upward while standing in Karlín, you can catch a glimpse
at the most intriguing of all Tina B exhibition spaces, the hilltop National Monument in the Žižkov district. The gray granite monolith
fronted by an enormous equestrian statue of the one-eyed Hussite
general Jan Žižka. Even though its exterior resembles many of the
concrete monstrosities built by the communists, this building was
constructed before the party came to power as a monument to
the legions that fought with the allied forces in World War I. Its use
as a setting for political rituals by the communist regime keeps it
implanted in the memories of Czechs who came of age before
1989, but the space is also embodies a kind of national amnesia.

po roce 1989. Díla od umělců jako jsou Veronika Bromová, Minna
Pyyhkala a japonská umělkyně BuBu de la Madeleine, která se živí
jako prostitutka, zkoumají jednotlivé aspekty tohoto tématu.
„Dream.Girls“ představí práce volného kolektivu žen - fotografek,
které se setkaly na pražské dílně vedené Minnou Pyyhkala. Skupina
již společně vystavovala v Praze a Japonsku. Festival Tina b. je další
štací tohoto kolektivu, v říjnu 2006 bude vystavovat v Leipzigu.
K pozoruhodnému prorůstání kultur dochází v projektu „Oy/Eh“,
který předkládá současné umění z Finska a Kanady. Klade důraz na
mentální rozpoložení lidí žijících na severu a na hodnoty, které přináší
umění v severském klimatickém pásmu. Práce finských umělců,
mezi kterými jsou například Kirsimaria E. Törönen-Ripatti, Hanna Hyttinen a Maisa Tikkanen, se vyznačují hluboce osobní manifestací
umělcova vlastního já. Kanadský tým zahrnující umělce jako jsou
Etienne Zack, Atilla Richard Lukacs a Jason McLean prezentuje
vysoce kontemplativní práce. Oběma zemím bude věnován jeden
mimořádný den festivalu, tematicky se zabývající jejich kulturou, v
rámci festivalového zaměření na jednotlivé národy. Kanada bude
středem pozornosti 9. června, Finsko pak 10. června.
Vedle značně prostorného Veletržního paláce budou i ostatní místa,
kde se koná festival, využita způsobem, který odpovídá jejich zvláštní
atmosféře a historickému kontextu. Hrubý průmyslový nádech Karlínské haly, která se nachází v dřívější dělnické čtvrti, bude dobře
ladit se zde instalovanou sekcí velkých a digitálních děl.
Karlín byl v roce 2002 zdecimován povodněmi, vynořil se však zpět
na scénu jako magnet pro kulturu a již hostil velké výstavy včetně
Pražského bienále 2005 a také výstavu, která byla pořádána v rámci patnáctiletého výročí průkopnického projektu „Dialog Praha/
Los Angeles“. Hala je blízkým sousedem prostoru Karlín studios,
opraveného skladu, ve kterém se nachází „králíkárna“ ateliérů a
výstavních prostor.
V Karlínské hale bude umístěna sekce „Large/Digital“, kterou
připravil kolektiv Tina b. Výstava zajímavým způsobem konfrontuje díla současného mladého českého digitálního umění a video
artu s velkoformátovými výtvarnými díly uznávaných českých i
mezinárodních tvůrců. Karlínská hala bude také hostit velkolepou
performanci známého umělce Daniela Gonzaleze D./G.
Nad Karlínem se tyčí kopec, na kterém je vidět nejzajímavější
výstavní prostor festivalu Tina b. - Národní památník na Vítkově,
šedý žulový monolit s obří jezdeckou sochou jednookého husitského
generála Jana Žižky. I když exteriér památníku připomíná mnoho
monstrózních komunistických objektů, tato budova byla postavena
dříve, než komunisté převzali moc, jako památník legionářům, kteří
bojovali na straně spojenců během první světové války. Využití
památníku pro politické rituály komunistickým režimem zůstává
vsazeno do paměti Čechů, kteří dospěli před rokem 1989. Tento
objekt však také ztělesňuje jakousi národní amnézii.
Jeho strohá prázdnota vytváří absolutně patřičný prostor pro sérii
zvukových instalací v sekci kurátora Daniela Balita s názvem „In
a Silent Way“ („Tiše“), které rozezní atmosféru tohoto bývalého
mauzolea i jeho neklidnou minulost. Mezi zastoupenými umělci
bude dvojice Tommi Grönlund a Petteri Nisunen z finských Helsinek,
kteří mají společný zájem o vzorce zvuků vytvořené pohybem, do
kterých vkládají i prvek náhody. Dalším pozvaným umělcem je Carl
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Michael von Hausswolff ze švédského Stockholmu, který je známý
prací s meditativním ruchem a komplexními průmyslovými zvuky.
Dalším prostorem, kde se zabydlí Tina b., je novoměstská Galerie
Nová síň, která kdysi byla prestižní malou galerií, kde se odehrávaly
výstavy nejen předních českých umělců, ale také mezinárodních
hvězd jako jsou Julian Opie, Tony Cragg a Brian Eno (ve spolupráci
s českým umělcem Jiřím Příhodou). Dnes její pověst poněkud poklesla, lze ale doufat, že se vrátí na své místo na výsluní české výtvarné
scény. Tina b. tento proces odstartuje festivalovou sekcí kurátora
Rogera Szmulewicze, mladého zakladatele a ředitele Fifty One Fine
Art Photography v belgických Antverpách (je mimochodem také
múzou mužského parfému od Ulricha Langa s názvem Anvers). Do
galerie vnáší novou energii výstavou mladé generace uměleckých
fotografů s názvem „Our Generation“ („Naše Generace“).
Při cestování mezi místy konání festivalu Tina b. - ať už tramvají,
metrem, taxíkem nebo pěšky, získají návštěvníci, kteří do Prahy přijeli
za uměním, příležitost nabrat dojmy z pražských čtvrtí patřících mezi
ty nejživější v hlavním městě, a přitom často stojících mimo trasu
mnoha cestovatelů.
Pohled z tohoto prostředí na kulturu, dějiny, architekturu a tep života
v hlavním městě je zcela v souladu se záměry pořadatele festivalu,
jehož název - Pražská umělecká budoucnost (Prague Art Future PAF) - dokonale shrnuje naděje ve vývoji současného umění.
Deklarovaný cíl tohoto občanského sdružení je prezentovat české
výtvarné umění v kontextu nejnovějších trendů ve světě umění, a to
nejen pořádáním výstav, ale také společenskými a vzdělávacími akcemi, které sdružení pořádá ve spolupráci se soukromými i veřejnými
institucemi. Zástupci PAFu jsou přesvědčeni, že mnohé z českého
umění je na světové úrovni, a zároveň jsou si vědomi toho, že většina
českých umělců není mezinárodní umělecké veřejnosti známa,
přičemž na místní scéně je velký díl mezinárodního současného
umění opomíjen českým publikem. PAF věří, že rozšíří obzory lidí a
podnítí úvahy o současné tvorbě konfrontací českého umění se
zahraničním.
Pořadatelé festivalu Tina b. doufají, že vytvoří platformu pro setkávání
mezi umělci, zástupci galerií a institucemi z bývalého východního
bloku s ostatním světem.
Cílem festivalu je vzdělávat místní publikum a instituce o současných
trendech v umění s nadějí, že podnítí vznik fungující umělecké
scény, kde nebudou chybět galerie, soukromí sběratelé a instituce,
které podpoří umělce nakupováním jejich děl.
„Instituce ovšem nenakupují,“ říká Burian. Podle ní stagnace ve
sběratelství umění v období komunismu tak hluboce zakořenila,
že je neuvěřitelně těžké se z ní dostat.
„Existuje velmi malá skupina českých sběratelů umění,“ dodává
Burian. Ti, kdo nakupují, podle ní volí klasickou modernu a věhlasné
zavedené žijící tvůrce jako je Adriena Šimotová a Stanislav Kolíbal.
„Je to vzdělávací proces. Je nutné protlačit vzdělávání místní
veřejnosti, aby si uvědomila, že vlastnit obraz je prestižní záležitost.
Chybí středostavovská vrstva,“ říká.
„Nelze dělat umění na reklamu stejně jako na boty či chleba. Je to
jako prodej horké vody nebo něčeho, co má imaginární hodnotu,“
tvrdí Burian. „Bude to dlouhý proces, lidé si musí důvěřovat, aby
neměli pocit, že příliš riskují.“

Its sober emptiness couldn’t be better matched to the series of
sound installations that Daniele Balit’s section “In a Silent Way”
will send resounding around this mausoleum-like atmosphere with
its unsettled past. Sound-based art installations, created or readapted by the artists as site-specific works, will work in relation with
the monument and its history. Among the artists are the artist duo
Tommi Grönlund and Petteri Nisunen from Helsinki, Finland, whose
share an interest in the sounds created by patterns of motion along
with the introduction of randomness. Another of the invited artists
is Carl Michael von Hausswolff from Stockholm, Sweden, who is
known for working with meditative noise and complex drone. Pan
sonic (they were called Panasonic before legal issues took away
letter A) are two guys from Finland, Mika Vainio and Ilpo Väisänen,
whose minimalistic music is composed from an array of squelches,
pulses and sinewaves.
Another venue where Tina B will take up residence for part of the
festival is Nová síò in New Town, a once-prestigious white-cube
gallery that has hosted solo shows by leading Czech artists as well
as international stars such as Julian Opie, Tony Cragg, and Brian
Eno (in collaboration with Czech artist Jiøí Pøíhoda). These days
its reputation as a showcase for contemporary art has sunk, but
the hope is that it will regain its place on the Czech art scene.
Tina B is bringing an impetus with the section curated by Roger
Szmulewicz, the young founder and director of Fifty One Fine Art
Photography in Antwerp, Belgium (and incidentally the muse for
a men’s fragrance by Ulrich Lang called Anvers). He is revitalizing
the gallery with works by the young generation of photographers
in a section titled “Our Generation.”
Traveling among the various Tina B sites in the city — by tram,
metro, taxi, on foot — will give visitors who have come to Prague
for the art an opportunity to get more of an insider’s feel for some
of the city’s most happening neighborhoods, which are left off the
itineraries of many travelers.
This view into the culture, history, architecture and pulse of life in the
Czech capital all support the aims of the festival organizers, one of
whose names perfectly sums up the hopes for the development
of contemporary art: Prague Art Future.
This civic association’s stated goal is to present Czech visual art
in the context of the most recent trends in the art world, not just
through exhibitions but also with social and educational events, in
cooperation with private and public institutions. Its principals are
convinced that there is plenty of Czech art that is on a world-class
level, and at the same time recognizes that most Czech artists are
not known to the international art public, while on the local front
many currents in international contemporary art get little notice
by the Czech public. Prague Art Future believes it can broaden
perspectives and invite comparisons by putting Czech art in confrontation with foreign art.
The promotion of national art is a two-way street, so the Czech
public and visitors will be treated to days celebrating contemporary culture of Finland and Canada, for example. The hope of
Tina B organizers is to construct a platform for encounters between
artists, galleries and institutions in the former Eastern bloc and the
rest of the world.
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The Tina B art festival is working toward the goals of educating the
local public and institutions about contemporary trends in the hopes
of stimulating a functioning art scene of galleries, private collectors
and institutions that by purchasing art in turn support the artists.
But institutions are not buying, Burian says. The stagnation in art collecting that rooted during communist times has been unbelievably
difficult to weed out.
“There’s a very small group of Czech collectors.” Those who do
buy opt for classical modernism and blue-chip living artists such as
Adriena Šimotová and Stanislav Kolíbal. “It’s an educational process.” It is necessary to push education with the local public, to get
them to realize it’s a prestige thing to own a painting. ... What’s
missing is a middle class.”
“You can’t make advertisements for art like shoes or bread. It is
like you are selling hot water or something of imaginary value,”
she says. “It’s a long process, but people need to have the confidence, to feel safe.”
The Czech Republic’s high value-added tax of 19 percent is another
disincentive for potential collectors because art has the same taxation as other products like clothing and appliances.
“Galleries are transforming a little.” But true change will only come
about “only through many, many events, through institutions, and
private initiatives.”
Burian says that it’s necessary for the movers and shakers on the
country’s art scene to “collaborate, to create support. There should
not be competition or concentration on isolated activities.”
An effort such as the Tina B festival both points out the absurdity of such rivalry as the bickering biennales and also proves that
there’s enough room for more contemporary art events in this city
of a hundred spires — at least until it starts looking like the city of
a hundred biennales.

Potenciální sběratele také odrazuje devatenáctiprocentní daň
z přidané hodnoty, která se v České republice vztahuje na umění
stejně jako na jiné výrobky, například oblečení nebo vybavení
domácnosti.
„Galerie se trochu transformují, ale skutečné změny mohou přijít
jenom prostřednictvím mnoha a mnoha akcí, skrze úsilí institucí i
soukromníků,“ konstatuje Burian.
Burian také tvrdí, že je nutné, aby důležití činitelé a hybatelé českou
výtvarnou scénou „spolupracovali, vytvářeli podpůrnou síť. Neměli
by spolu soupeřit anebo se izolovat.“
Právě akce, jako je festival Tina b., poukazují na absurdnost takové
rivality, zjevné například u rozhádaných bienálí, a také dokazují,
že ve stověžaté Praze je dost místa pro další přehlídky současného
umění. Alespoň do té doby, než se z ní stane město se stovkou
bienálí.
Mimi Fronczak Rogers

Mimi Fronczak Rogers
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Although renowned primarily for its historical beauty and for being the cultural crossroads of Central Europe, Prague also likes to
present new trends in art. For this reason, I very much appreciate
all vibrant cultural events open to the future, the broader region,
Europe and the whole world. It is excellent that they also create
new opportunities for our own contemporary artists, especially those
of the younger generation. Tina b. 2006 is exemplary of such a vision, developing a beneficial platform for international encounters
between artists, as well as members of the public.
Besides bringing in artists, the festival will attract visitors to Prague.
They will have the opportunity not only to see that domestic and
international contemporary artists mutually enrich each other,
but also that Prague is constantly creating new opportunities for
contemporary art, often supporting it with investment.
This festival will not only present static art exhibitions, it will also
host a program of show openings and talks at some of Prague’s
extraordinarily beautiful and remarkable locations. I wish the festival
not only a pleasant atmosphere full of new stimuli, but also that
it should continue for years to come, so that living contemporary
culture may constantly contribute to Prague’s dynamic pulse and
its reputation.
Bohumil Černý, MA
City of Prague Councillor

Krásná historická Praha, kulturní křižovatka Střední Evropy se ráda
prezentuje rovněž všemi novými trendy v umění. A proto nesmírně
oceňuji všechny živé kulturní počiny, které jsou otevřeny budoucímu
času i prostoru, širšímu regionu, Evropě a světu. Je více než skvělé,
že zároveň přinášejí možnosti našim současným výtvarným tvůrcům,
zejména z mladší generace. Festival TINA B. 2006 se o takovou vizi
opírá a v souladu s ní rozvíjí příznivý základ pro mezinárodní setkání
nejen umělců, ale také jejich publika.
Do Prahy se sjedou na festival nejen jeho skuteční aktéři, ale také
návštěvníci. Budou se moci přesvědčit, že současní výtvarní umělci
domácí i zahraniční se navzájem nejen vskutku obohatí, ale že toto
obohacení je také možné díky tomu, že pro současnost v umění
jsou v Praze neustále vytvářeny nové možnosti a podporovány
mnohé investice.
Tentokrát nejde jen o statické vystavování děl, festival doprovází bohatý program setkání, vernisáží, spojených s návštěvou překrásných
a pozoruhodných míst Prahy. Přeji festivalu nejen příjemnou atmosféru, plnou nových podnětů, ale také udržitelnost na další léta, aby
živá současná kultura neustále přispívala k dynamickému tepu
světové a kulturní Prahy.
Mgr.Bohumil Černý
Radní hl.m.Prahy
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Prague, the capital of the Czech Republic, lies in the heart of Europe and is the country’s political, economic and cultural centre,
the seat of the president, the government and the parliament,
universities and several research and science institutes.
Since time immemorial, Prague has been renowned as one of the
most beautiful cities in the world, known variously as the Golden
City, the City of a Hundred Spires, the Mother of Cities, the City
of Music and the Heart of Europe. Prague is a city with a history
going back more than a thousand years, which began with the
construction of the Prague Castle at the end of the 9th century.
During the 10th century, Vyšehrad, the seat of the Czech nobility,
was built on the other bank of the river Vltava. According to old
legend, it was from here that the Czech princess Libuše foretold
the splendour of Prague: “I see a great city whose glory will touch
the stars…” She was not mistaken. Charles IV, Czech King, was
also the Emperor of the Holy Roman Empire and Prague was its
capital city. This was Prague’s Golden Age. The second time the
city became a European centre of education and culture was
during the reign of Holy Emperor Rudolf II. The city’s appearance
was considerably influenced by the Baroque period, though other
epochs also left behind a precious heritage of art and architecture.
Visitors from around the world are attracted to Prague’s symbiosis
of well-preserved historical buildings representing architectural
styles of all periods, including Romanesque chapels, Gothic and
Baroque churches, Renaissance palaces and gardens, as well as
Art Nouveau, Cubist and Modernist buildings. Prague has one of
the largest municipal heritage zones in the world. Since 1992, its
historical core covering 886 hectares has been on the UNESCO List
of World Cultural and Natural Heritage.
But the architectural treasures in Prague’s centre are not merely
silent witnesses of the past. Prague lives the dynamic life of a modern metropolis. It is the setting for important congresses, cultural,
social and political events. In terms of tourism, Prague is also one
of Europe’s most frequented cities.

Praha, hlavní město České republiky, leží v srdci Evropy a je politickým, hospodářským a kulturním centrem státu, sídlem prezidenta
republiky, vlády, parlamentu, vysokého a odborného školství, řady
výzkumných a vědeckých ústavů.
Praha zlatá, stověžatá, Praha matka měst, Praha město hudby,
Praha srdce Evropy. Tak byla odedávna hodnocena jako jedno
z nejkrásnějších měst na světě. Praha je město s více než tisíciletou
historií, která započala stavbou Pražského hradu koncem 9. století.
Ve století 10. byl postaven na druhém břehu řeky Vltavy Vyšehrad,
sídlo českých knížat, odkud podle staré báje věštila česká kněžna
Libuše slávu Prahy: “…vidím město veliké, jehož sláva hvězd se
bude dotýkati…”. Nezmýlila se. Karel IV., český král, byl i císařem
říše římské a Praha byla jejím hlavním městem. Tenkrát zažila svůj
největší rozkvět. Podruhé se Praha stala centrem vzdělanosti a kultury Evropy v době panování císaře Rudolfa II. Vzhled města výrazně
ovlivnilo barokní období, avšak i další epochy zanechaly ve městě
vzácné doklady stavitelství a umění. Návštěvníky z celého světa
láká jedinečná symbióza zachovalých památek všech slohových
období, od románských rotund, přes gotické a barokní kostely,
renesanční paláce a zahrady až po stavby secesní, kubistické i
ryze moderní. Praha je jednou z největších městských památkových
rezervací na světě. Od r. 1992 je historické jádro o rozloze 866 ha
zapsáno do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví
UNESCO.
Architektonické poklady v historickém centru Prahy však nejsou
jen kamennými svědky minulosti. Praha žije dynamickým životem
moderního velkoměsta. Konají se zde významné kongresy, kulturní,
společenské a politické události mezinárodního významu. Z hlediska
turistického ruchu Praha dnes patří mezi nejnavštěvovanější evropské metropole.
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CURATED BY PASCAL BEAUSSE

SAME SAME BUT DIFFERENT
CURATED BY PASCAL BEAUSSE

Same Same but Different is simply an attempt to qualify Art in the
age of “Glocalism”, and is an attempt to define the effects of globalisation on art. It is an aesthetic proposal for a dislocated world.
In our so-called ‘globalised’ culture, what are the consequences
of this constant flux of information and forms, (both virtually and
materially), over the surface of the planet? What effect does this
incessant ‘import-export’ of cultural signs entail? What is the meaning of the vernacular concept in the era of the global village? To
act “globally” in the art world means dealing with a multitude of
signs from diverse cultures; merging them into new and singular
forms. It also involves an acceptance of a new kind of diffused
exoticism, deriving from the circulation of vernacular cultural signs
that are gradually losing their local specificity, and are, at the same
time, gaining a renewal of their visual effects. High and Low have
merged under this new global/local cultural formula. The processes
now involved in making art employ industrial techniques as well as
art and crafts. Through these challenging forms of production the
art object asserts its indestructible originality.
Same Same but Different, is an expression one can hear everyday
in countries such as, Thailand or Cambodia. “Same same but different”, is a beautifully fragmented English statement; the reply,
“Same, same” to every possible request is an expression calling for a
more relaxed relationship with the things and situations of this world.
Same Same but Different refers to the culture of the “copyleft”, to
the distance between the original and its copy. It refers to the sorts
of amusing misunderstandings, which can occur from the collision
between different cultures. The process of creolisation results from
the encounter between two (or more) languages and cultures, and
their exclusive mixture. Today, the very status of the art object is its
creole form. Every artist invents a specific language, a creolisation
of a chosen diversity of visual and technical appropriations. Art is
the dwelling for this chaotic alchemy, mixing the corporate and
folklore aesthetics.
Thanks to this wealth of repetition of the same, which, in fact, is not
the same but almost, is above all different. The statement, Same
same but different, provides us with the possibility to reconsider
the definition of Art in the age of our so-called hypermodernity. It
seems that today’s artists are once again playing with the notions
of the copy, the fake, the replica, and the simulacrum. As a result,
this has lead to an ironic contest against cultural traceability, which
is, at the same time the culture industry’s obsession. From its very
beginnings, art has constantly dealt with the notion of imitation.
Imitation was the very aim of artistic activity. As an exhibition concept, Same Same but Different plays with forms that are imitations
of nature and/or culture. The artists are the new inheritors of Zeuxis,
the great master of imitation, who believed in the power of art as a
magnificent trap. Zeuxis’ aim was to demonstrate the artist’s ability
to faithfully reproduce nature so that the viewer would ‘fall into the
trap,’ deceived by the artist’s perfect imitation. Some twenty-five
centuries later, artists are no longer pursuing the same goal, but the

Výstava Same Same but Different (Stejně, stejně, ale jinak) je snahou o vymezení hranic umění ve věku takzvané „Glokalizace“
(„Glocalisation“), kdy dochází k vzájemnému prorůstání jevů globálních a lokálních. Primárně a přesněji řečeno, jedná se o pokus
definovat vliv globalizace na uměleckou produkci. Je to návrh
estetiky pro dislokovaný svět. Jaké dopady mají intenzivní toky
informací a forem na povrchu planety - ať už jsou materiální či
virtuální - v éře takzvané globalizované kultury? Jaký je vliv rychlého dovozu - vývozu kulturních znaků? Jaký význam má koncept
místního kraje v éře globální vesnice? Jednat „glokálně“ na poli
umění znamená nakládat s různými znaky odlišných kultur a spojovat je do nových, jedinečných forem. Svým způsobem se jedná
o akceptování roztroušených exotických prvků. Je to nový druh
exotičnosti, vycházející z oběhu místních kulturních znaků, které
ztrácejí svou specifičnost a zároveň obnovují své vizuální účinky.
V tomto globálním/lokálním vzorci se přitom mísí vysoké i nízké
hodnoty. Umělecké postupy si pohrávají s průmyslovými procesy
stejně tak jako s uměním a řemeslem.
„Same Same but Different“ („Stejně, stejně, ale jinak“) je fráze,
kterou uslyšíte v Thajsku nebo Kambodži každý den, pokud narazíte
na někoho, kdo mluví anglicky. Je to krásné konstatování v lámané
angličtině. Odpověď „same same“ („stejně stejně“) na jakýkoli
dotaz je vyjádřením, které navrhuje uvolněnější přístup k životu a
vztahu k věcem. Není to nic víc než nový relativizující axiom. Aplikujeme-li frázi „Same Same but Different“ („Stejně, stejně, ale jinak“) na
oblast umění, vztahuje se ke kultuře „copyleftu“, která se vyjadřuje
ke vzdálenosti mezi originálem a jeho kopií. Vztahuje se ke krásným
nedorozuměním, která vyplývají z míšení různých kultur. Výsledkem
setkávání dvou jazyků, dvou nebo více kultur a jejich výjimečné
směsi je proces zvaný kreolizace. Umělecký předmět jako takový má
dnes statut kreolizované formy. Každý umělec vynalézá konkrétní
jazyk, což je kreolizace určité rozmanitosti odcizených vizuálních a
technických prvků. Umění je platformou pro chaotickou alchymii
kombinující estetiku korporací i folklóru.
Díky bohatství, které vyplývá z opakování něčeho, co je stejné, i
když ne zcela identické, nám konstatování Same Same but Different (Stejně, stejně, ale jinak) dává možnost znovu přehodnotit
definici umění ve věku takzvané hypermoderny. Zdá se, že umělci
se dnes opět těší pohráváním si s pojmy kopie, falzifikát, duplikát
a imitace. Tímto způsobem vedou ironický boj proti vysledovatelnosti kulturních vlivů, kterou je posedlý kulturní průmysl. Od svých
počátků se umění vždy zabývalo napodobováním. Imitace byla v
umělecké činnosti prvotním cílem. Jako výstavní koncept si Same
Same but Different (Stejně, stejně, ale jinak) pohrává s formami,
které napodobují přírodu či kulturu, anebo obojí. Umělci jsou
vzdálenými vnuky Zeuxida, mistra napodobování, který věřil v sílu
umění jakožto skvostné pasti. Zeuxidovým vkladem byla snaha
prokázat, že umělec má tak dokonalou schopnost reprodukovat přírodu, že ošálí diváka. O zhruba dvacet pět století později
již umělci nesledují stejný cíl. Ale je to stejně stejné. Výzvou pro
14

“Same same.” The challenge for the artist today, is not to demonstrate a certain idea of art’s superiority – but to challenge its very
specificity. By reformulating the definition of art as imitation, artists
are dealing with the obvious traces of the copy. Playing with scale,
hybridism and formal ‘mistakes’, they assert the definition of art as a
visual and mental game. This is the specific relation of Art to Reality.
Art doesn’t pretend to be reality; it plays on a salutary ambiguity of
its dialogue with reality, that’s the Same Same effect.

dnešní umělce není ukázat určitou představu o nadřazenosti umění,
ale jeho specifičnost. Pakliže umělci přijmou novou definici umění
jakožto imitace, jenom si hrají s nápadnými stopami kopie. Pohrávají
si s měřítkem, hybriditou a formální neexaktností, prosazují definici
umění jako vizuální a mentální hry. To je velmi specifický vztah mezi
pojmy umění a skutečnost. Umění nepředstírá, že je realitou. Hraje
si s užitečnou dvojznačností svého dialogu s realitou. To je efekt,
který nese název Same Same (Stejně, stejně).

Pascal Beausse

Pascal Beausse
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OLIVIER BABIN – FRANCE

LILIAN BOURGEAT – FRANCE

SLIP INSIDE THIS HOUSE, 2006
painted bronze
8 x 15 x 25 cm
edition of 6
Courtesy of Galerie Frank Elbaz, Paris

Object Extraordinaire
2006
3 meters
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LIZ COHEN – USA

DELPHINE COINDET – FRANCE

BODYWORK - Air Gun, 2005
127 x 153 cm
Galerie Laurent Godin, Paris
Edition of 5

Cailloux, 2005
Stratified wood
4 pieces - diameter : 25 to 50 cm
Galerie Laurent Godin, Paris
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RODOLPHE HUGUET – FRANCE
Untitled (baskets nike adidas reebok), 1997
Courtesy of Gallerie Martine et Thibault de la Châtre, Paris
Bronze Cameras, 2005
(single pieces 1/1)
Courtesy of Gallerie Martine et Thibault de la Châtre, Paris
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KAZ OSHIRO - USA

DIDIER MARCEL – FRANCE

Wall Cabinet #9 (Pink eagle)
2006
Acrylic on canvas
38 x 76 x 31 cm
Unique piece
Courtesy Of Gallerie Frank Elbaz, Paris

Sans Titre, 2006
Elastomer, acrylic resin.
48 x 200 x 300 cm
Vue d’exposition, „Kit o’parts“, CAN, Centre d’art Neuchâtel
Photo: Sully Balmassière

22

23

MATHIEU MERCIER – FRANCE

STEFAN NIKOLAEV – FRANCE

Cage à oiseaux
2004
metal

Marlboro boxes - Silkscreen ink on painted wood,
2004 Silkscreen ink, plywood 30 x 45 x 25 cm each edition of 10 + 2 A.P.
Exhibition view at gallerie Michel Rein, Paris, 2004
Courtesy of Gallerie Michel Rein, Paris
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BRUNO PEINADO – FRANCE

GERALD PETIT – FRANCE
Shining Star (Mother), 2001, 100 x120 cm, archival print
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PASCAL RIVET – FRANCE

JOE SCANIAN – USA

Pascal Rivet
Fourgon Brink’s, 2OO4
Painted wood cladding
44O x 22O x 2OO cm
Courtesy of the artist

Fake Nonsite
2005
Powder-coated aluminum, yellow paper, clothes hangers, hot glue
115 x 110 x 110 cm
Courtesy of Gallerie Micheline Szwajcer, Antwerp, and Galerie Chez Valentin, Paris
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JEAN-LUC VILMOUTH – FRANCE

WANG DU – CHINA

Extended Family, 2005
Photographie couleur
96 x 120 cm
Édition de 3
Courtesy of Gallerie Aline Vidal

Tapis volant - Time, 2002-2003
Wool
9,50 x 11 m
Exhibition view, les Abbatoirs, Toulouse (2004)
Galerie Laurent Godin, Paris
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REALITY BLURRED
CURATED BY ADAM VACKAR

ADEL ABDESSEMED – ALGERIA

REALITY BLURRED
CURATED BY ADAM VACKAR

Being myself an artist, I decided to show videos that seem to me
as significant works in video today, standing both for formal quality
and importance of content. These works, presented by artists of
different nationality, take inspiration from different socio-political
environments. The works undertake an influence of regions with
diverse social and political situations and could be therefore classified as “engaged in reality”.
Rather than reinventing art concepts or forcing artists to work in reinvented art-for-curators-sake ideas, as many curatorial projects do
today, I will talk less about the show, which is merely a presentation
interface and I will talk more about and with the fellow artists.
As I work with the idea of socio-political influence on art, and, being
born in Prague - the crossroad of eastern and western influence - I
decided to present videos of artists who work within similar theme
fields and who find themselves on similar crossroads. Being only
three in the show, the artists present a real multitude of opinions and
approaches on different levels of reality and their own individual
artistic identity. Born in regions with complicated history such as
Algeria, Russia and Germany, the artists retrieve and recycle an
influence on different levels in their work.
Adel Abdessemed is an internationally emerging and promising
French artist, born in Algeria. His work consists mostly of sculpture,
video and installation, which reveal different subjects of the problems of global world, always related somehow to his own personal
identity and roots. Adel’s video Schnel is a 30 second clip in loop
recorded on camera thrown from the helicopter above Berlin. The
video is a symbolic and radical gesture; Adel made it to be the last
one of his videos ever.
Clemens Von Wedemeyer presents a film Occupation. Born in
Göttingen in Germany, Clemens presents a film, which works with
different mostly restrictive impulses. It shows a tense atmosphere of
night shooting of a film with many extras. The idea of model situation
of a film set constructs a fiction above reality, which is communicated by tense atmosphere. Similar to other Clemens’s works like
“Big Business”, where he works with prisoners to construct a comic
fiction, the work is always rooted in reality, with continuos blurring
effect of fiction.
The Blue Noses Group emerges from quite different environment of
Russian post-communist art scene. Their work touches in an absurd
comedy style the chaos of Russian and international politics and
Russian society. They primarily recycle classical American comedies
such as Chaplin or Buster Keaton updated within the context of new
Russian reality, which itself is today an absurd mixture of communist
dictatorship and a capitalist utopia. They show the gap in space
and perspective and an unstable impotent relationship between
the individual and society in Russia.

Jelikož jsem sám umělcem, rozhodl jsem se prezentovat videa, která
mi připadají jako významná díla současnosti, a to jak po stránce
formální kvality, tak obsahu. Tyto práce, vytvořené umělci různých
národností, našly podněty v rozmanitých společenských a politických prostředích. Jsou ovlivněny regiony s různými společenskými a
politickými poměry, a mohly by proto nést přízvisko „angažované
v realitě“.
Místo znovuvynalézání uměleckých konceptů anebo nucení
umělců, aby pracovali ve škatulce vytvořené kurátorem, jak dnes
bývá často zvykem u mnoha kurátorských projektů, se chci spíše
než výstavě jako takové věnovat samotným umělcům a chci s nimi
otevřít dialog.
Protože pracuji s ideou společensko-politických vlivů na umění a
protože jsem se narodil v Praze, která je křižovatkou mezi vlivem
východu a západu, rozhodl jsem se prezentovat videa umělců,
kteří pracují se spřízněnými tematickými okruhy a kteří se nacházejí na podobných křižovatkách. Ačkoli jsou v přehlídce pouze
tři umělci či umělecká uskupení, přicházejí s mnohostí názorů a
přístupů na různých rovinách reality a také se svou vlastní individuální
uměleckou identitou. Tito umělci, narození v regionech se složitou
historií jako jsou Alžírsko, Rusko a Německo, obnovují a recyklují
rozličné vlivy v různých rovinách své práce.
Adel Abdessemed je slibný francouzský umělec a vycházející aktér na mezinárodní scéně, který se narodil v Alžírsku. Zabývá se
většinou plastikami, videem a instalacemi, které odhalují různé
aspekty problémů globálního světa. Jeho díla se vždy zároveň
nějakým způsobem vztahují k jeho osobní identitě a kořenům.
Adelovo video Schnel je třicetisekundový klip na smyčce, který
byl natočen kamerou vyhozenou z helikoptéry nad Berlínem. Video
je symbolickým a radikálním gestem; Adel ho natočil jako jedno
ze svých posledních videí.
Clemens Von Wedermeyer prezentuje svůj film Occupation. Clemens, který se narodil v německém Göttingenu, předkládá film, který
pracuje s několika převážně omezujícími podněty. Ukazuje napjatou
atmosféru nočního natáčení filmu s mnoha komparsisty. Modelová
situace filmového placu vytváří fikci nad realitou, kterou zvýrazňuje
napínavá atmosféra. Podobně jako jeho jiné práce, například “Big
Business“, kde spolu s vězni vytváří komickou fikci, má i tato práce
kořeny v realitě, která je však stále zastřena nejasností fikce.
Skupina Blue Noses Group vychází ze zcela odlišného prostředí
postkomunistické umělecké scény v Rusku. Její práce se absurdním a komediálním způsobem dotýkají chaosu ruské i mezinárodní
politiky a ruské společnosti. Primárně recyklují klasické americké
komedie od tvůrců jako je Chaplin či Buster Keaton, aktualizované
v kontextu nové ruské skutečnosti, která je dnes sama absurdní
směsicí komunistické diktatury a kapitalistické utopie. Poukazují na
mezeru v prostoru i perspektivě a na nestabilní a impotentní vztah
mezi jednotlivcem a společností v Rusku.

Adam Vackar, in Prague, May 5, 2006

Adam Vackar, v Praze, 5 května, 2006
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“Schnell”, 2005
Video, 11 sec, in loop
Courtesy of Kamel Mennour Gallery
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BLUE NOSES GROUP – RUSSIA

CLEMENS VON WEDEMEYER – GERMANY

“New Russian Sharades”, 2005
Video
Courtesy of Guelman Gallery

“Occupation”, 2001- 2
35 mm film, 9 min
Courtesy of the artist
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PERCEPTIONS OF EVERYDAY LIFE
CURATED BY YOHANNES SCHMIDT

PERCEPTIONS OF EVERYDAY LIFE
CURATED BY YOHANNES SCHMIDT

Velka Dvorana, Veletrzni Palace: June 1-27th, 2006
Contemporary art is no longer to be perceived with regional or
national distinctions. In art, the global village and the global scene
are already a common reality. Artists become global players. Taking this as a given situation, the artistic perception and reflection
of everyday sceneries dealing with “small structures” of reality becomes a field of special interest.
Some artists concentrate on the growth of tomorrow’s big changes,
others develop formal questions and problems from their close
observations of daily routines. Besides the “big themes”, there is a
stock-taking of phenomena upon our doorstep that can be directly
translated into image and form.
In connection with the perception of the everyday and trivial, the
experience of the artist has the greatest chance to be congruent
with that of his recipients. Artworks based on everyday themes take
this parallel knowledge of their recipients for granted.
An aesthetic reflection dealing with everyday experiences desires
an artistic distance, a distance in space and/or thought. On a field
where it is impossible to convince the audience with relevant and
important issues, artistic quality is proven in a very special manner.
The exhibition shall trace different ways that art might go. the starting point being common experience, drawing attention to simple
things and how artists observe and depict the everyday. The underlying question is of context: is discursive art more dependent from
considerations of form than some might think? A further question
to be explored is: do formally oriented works also participate from
a tight connection to aspects of reality?
Photography as the classic medium of documentation plays an
important role from the selective view of interpreting documentary
(David Adam and Frank Hoehle) to the alienation and confrontation of single arguments in a series (Andreas Gefeller).
Concerning painting and drawing, the translucent themes and
motives of unspectacular daily routine sceneries become either
fields of projection for dealing with sublime formal problems (Thoralf
Knobloch and Joerg Scheibe) or certain issues are isolated, analysed and observed through critic and poetic filters (Ellen Harvey,
Theo Boettger and Jan Brokof).
Film as the media of progress and development is probably able
to give the most convincing record of awareness looks towards the
things in our ordinary surroundings that are always there but are far
from important or even noticable. It does not matter if scenes might
be staged like in the work of Anne Cleary and Dennis Connolly or
only recorded with a conceptual idea like the “Lost sounds” of
John Smith and Graeme Miller.

Johannes Schmidt, 03.01.2006
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DAVID ADAM - GERMANY

THEO BÖTTGER – GERMANY

Untitled, 2003
C-Print/Aludibond, 60 x 40 cm

Das wüste Land (The Wasteland), 2005
Installation (detail), cardboard, wood, lacquer, acrylic, 250 x 320 x 200 cm
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JAN BROKOF – GERMANY

ANNE CLEARY & DENNIS CONNOLLY – IRELAND/FRANCE

Small High Rise, 2005
Woodcut, 106 x 78 cm

BPM, 2003, video, 17 min
Music: Jean Philippe Renoult
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ANDREAS GEFELLER – GERMANY

ELLEN HARVEY – GREAT BRITAIN/USA

Untitled, (Panel Building 1), Berlin, 2004
Light Jet, Diasec, 110 x 133 cm
Courtesy Thomas Rehbein Galerie, Köln

Wallpaper for the rich (Boar #2), 2005
Oil on MDF, wallpaper (variable)
30 x 30 cm
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FRANK HÖHLE – GERMANY

THORALF KNOBLOCH – GERMANY

Woman on black sofa, 2004
3 C-Prints, each 112 x 96 cm
Courtesy of the artist

Kurve, 2005
Oil on canvas
130 x190 cm
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GRAEME MILLER & JOHN SMITH – GREAT BRITAIN

JÖRG SCHEIBE – GERMANY

Lost Sound, 2001, Video, 28 min
Courtesy Lux, London

Fools rush in, 2005
Oil on canvas, 75 x 95 cm
Courtesy Spielhaus Morrison Galerie Berlin
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PEEP SHOW
CURATED BY TINA B.

re-presenting blurred images-from-images, he hints at erotic situations or fetishes, whose scenario is completed by the viewer, who
brings them into focus mentally through a particular set of filters
and predilections.
One Czech artist who rose to prominence right after the fall of
communism is Veronika Bromová. In her display she subverts the
cliché internet porn photo sets, in which a woman goes from scantily dressed to spreading her legs within about 15 shots, by starting
with the open-crotch pose and through computer manipulation
further stripping away layers of flesh to reveal a clinical view of
muscle and bone.
As an appropriate coda to the show, a sense of intimacy is reintroduced as the viewer exists “Peep Show” through a small room
containing the work of two Japanese artists. BuBu de la Madeleine,
who works as a prostitute, makes art that often deals with the relationship between prostitution and sexual dependency. Yoshiko
Shimada is exhibiting a chest of drawers containing visual images
into which the audience can also slip anonymous messages with
their secret desires, creating an experience of both voyeurism and
confession.
Through an intense, intimate and interactive presentation of
works, Tina B suggests that perhaps the line between porn and art
can be best understood through direct perception via the senses
rather than through some vague, politicized and everywhere-different notion of “community standards.”

PEEP SHOW
CURATED BY TINA B.

Voyeurism surfaced and quickly solidified as a hot topic in visual
art in the early days of postmodernism, long before the Big Brother
era of reality TV swept around the globe and elevated obsessive
peering into others’ privacy into a widely accepted pastime. Far
from possessing the cachet voyeurism acquired in the late 20th century, the peep show retains its taint of sleaziness, conjuring thoughts
of exploited women, not willing exhibitionists; grimy floors pooled
with semen, not glamorous people cavorting in Jacuzzis.
The phenomenon of the seedy, Times Square–style peep show
seems to have passed over the Czech Republic, perhaps because
the Velvet Revolution was quickly followed by the internet revolution, which brought 24/7 access to pornography catering to every
niche fetish and shattering every taboo, and eliminating the need
for people to risk the stigma of being seen exiting such dives.
The pre-1989 regime — the earlier Big Brother — banned all forms
of porn. Since its downfall, everything is allowed and is indulged with
a no-holds-barred abandon that has been the defining mark of erotic expression in the Czech Republic since the end of communism.
Newsstands in Prague groan under the weight of girlie magazines;
the main drag of Wenceslas Square is lined with sex joints, places
like Perlova street have become haunts for streetwalkers, and the
city is a magnet for the pornographic film industry.
It is in this particular environment that the Tina B contemporary art
festival wishes to prompt the local general public to freshly consider
where the line lies between art and porn, and hopes that “Peep
Show” — curated by the mysterious Tina B herself — will provoke a
thoughtful public discussion.
Bringing together several hand-picked Czech artists with a selection of well-known international artists, Tina B doesn’t act as an
all-knowing tour guide to the borderlands where art and porn intersect, but gently helps the audience to navigate these waters for
themselves. “Peep Show” does this by presenting a series of exhibits
that highlight individual facets of a wider inquiry into when, in our
image-addled society, do presentations of flesh or fetish cross the
line and become vulgar or non-art.
While this is a question that has been asked and examined many
times over, the show’s presence in the Czech Republic gives it a
specific context.
Tina B initiates this exploration in a disarmingly intimate way by
inviting the audience immediately into her boudoir, where they can
lie down on a bed and watch Russian artist Anna Jeromalaewa’s
comically metaphoric 1999 video On/Off, which films a penis moving in and out of light and darkness as a crude mechanical tool
to flip a light switch. A work by Daniel Gonzales lures the audience
over to a corner of the room where they will find Tina B’s clothes
hanging casually in a closet.
The bedroom leads into a long, rectangular space that contains works by all but two of the remaining artists in “Peep Show,”
with its centerpiece being a work by noted German-based artist
Thomas Ruff. Known for appropriating porn from the internet and

Mimi Fronczak Rogers
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Voyeurismus jako horké téma ve výtvarném umění se rychle
vynořil a zkonsolidoval na počátku postmoderny, dávno předtím,
než éra Velkého bratra a reality TV zasáhla svět a povýšila vtíravé
slídičství do soukromí jiných lidí na obecně uznávaný způsob
trávení volného času. Konceptu „peep show“, tradiční formě sexuální zábavy na západě, která spočívá ve sledování představení
kukátkem na mince, však nálepka voyeurismu konce 20. století
rozhodně nepatří. Naopak, zachoval si příchuť zhýralé vulgárnosti
a vyvolává představy zneužitých žen, exhibicionistů proti své vůli a
výjevy jako jsou špinavé podlahy s loužemi spermatu, nikoli obrazy
eroticky přitažlivých lidí ve vířivkách.
Zdá se, že fenomén sešlého kukátkového peep show ve stylu
newyorského Times Square jaksi minul Českou republiku, možná
proto, že po sametové revoluci rychle následovala revoluce internetová, přinášející neomezený přístup k on-line pornografii, která
nabízí něco pro každého fetišistu, bourá každé tabu a odstraňuje
nutnost riskovat, že vás někdo uvidí v pokleslém podniku.
Předlistopadový režim, který zosobňoval skutečného „Velkého
bratra“, zakázal veškeré formy pornografie. Od jeho pádu je
veškeré porno povoleno a lidé se mu oddávají nevázaně a bez
sebemenších zábran, což se také stalo definujícím znakem erotického vyjadřování v České republice od pádu komunismu. Pulty
pražských kamelotů se prohýbají pod tíhou pornočasopisů, hlavní
úsek Václavského náměstí je lemován sexshopy, místa jako Perlovka
přitahují pouliční prostituci a město je magnetem pro pornografický
filmový průmysl.
V tomto zvláštním prostředí hodlá festival Tina b. pobídnout
veřejnost, aby se nově zamyslela nad tím, kde leží dělící čára mezi
uměním a pornografií. Festival zároveň doufá, že výstava Peep
Show, jejímž kurátorem je záhadná žena Tina b., vyprovokuje smysluplnou veřejnou diskusi.
Ačkoli Tina b. dala dohromady hrstku českých výtvarníků
s výběrem dobře známých mezinárodních umělců, nejedná jako
vševědoucí turistická průvodkyně hraničním pásmem mezi uměním
a pornem, chce spíše něžně napomoci návštěvníkům, aby si sami
našli cestu těmito bažinami. Výstava Peep Show toto činí tak, že
předkládá sérii výtvarných děl, která se zaměřují na jednotlivé aspekty širšího bádání nad otázkou, kdy zobrazování těla či fetišů
v naší obrazy zahlcené společnosti překračuje určité meze a stává
se vulgárním ne-uměním.
Přestože se jedná o otázku, která již byla mnohokrát položena
a zkoumána, přítomnost výstavy v České republice ji dává do specifického kontextu.
Tina b. toto zkoumání zahajuje neškodně intimní pozvánkou
do svého budoáru, kde si návštěvníci mohou lehnout na postel a
sledovat komicky metaforické video On/Off od ruské umělkyně
Anny Jermolaewy, ve kterém se objevuje penis pohybující se ze tmy
do světla jako jakýsi primitivní mechanický vypínač. Práce Daniela
Gonzaleze láká návštěvníky do rohu místnosti, kde naleznou šaty
Tina b., nedbale pověšené ve skříni.
Ložnice vede do dlouhého obdélníkového prostoru, ve kterém se
nacházejí díla všech ostatních vystavujících výtvarníků v této sekci
kromě dvou. Střed pozornosti vytváří dílo Thomase Ruffa, známého
umělce žijícího v Německu. Je znám tím, že přebírá obrazy z internetu a vystavuje jejich rozmazané reprodukce, čímž naznačuje

erotické situace či fetiše, které si divák sám doplňuje a doostřuje
ve své mysli vlastní sadou filtrů podle svého gusta.
Mezi české výtvarníky, kteří se dostali do popředí zájmu po
pádu komunismu, patří Veronika Bromová. Její práce na této
výstavě rozvrací klišé fotografických sérií na pornografických webových stránkách, ve kterých se skrovně oděná žena svlékne a
roztáhne nohy v průběhu zhruba patnácti snímků. Bromová začíná
s rozkročenou polohou nahé ženy, počítačovou manipulací svléká
vrstvy její tkáně a odhaluje klinický pohled na průřezy masem a
kostmi.
Na závěr výstavy se vhodně vrací pocit intimnosti, když divák
odchází z Peep Show malou místností, ve které jsou vystaveny práce
dvou japonských umělců. BuBu De La Madeleine, která se živí jako
prostitutka, vytváří díla, která často pracují se vztahem mezi prostitucí a sexuální závislostí. Yoshiko Shimada vystavuje komodu se
šuplíky plnými obrázků, do kterých mohou diváci přidat anonymní
vzkazy s tajnými touhami, čímž vzniká zážitek jak voyeuristický, tak
zpovědní.
Tina b. prostřednictvím intenzivní, intimní a interaktivní prezentace
uměleckých děl naznačuje, že hranici mezi pornografií a uměním
lze nejlépe pochopit přímým vnímáním smysly, spíše než nějakou
vágní, politizovanou a všude odlišnou představou o „společenských
normách“.
Mimi Fronczak Rogers
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ATTILA RICHARD LUKACZ – CANADA

KAREL BALCAR – CZECH REPUBLIC

18+, 2006
In collaboration with Phil Jackson
Video triptych

Diana Amor, 2002
Oil on Canvas, 187 x 174 cm
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FIONA BANNER – UK

VERONIKA BROMOVA – CZECH REPUBLIC

“Striptease”, 2003
Ink on paper
270 x 160 cm
Courtesy Of Galerie Barbara Thumm

From the series VIEWS, 1997
C-print, digitally altered
140 x 270 cm
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BUBU DE LA MADELEINE – JAPAN

JIRI CHMELAR – CZECH REPBULIC

Whore’s Diary, 2000
“Pornography made by me and my customer”
DVD, 20 min, 24 sec

Golden Fish 2004
28.5 x 40.5 x 6 cm
Polyester components
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DANIEL GONZALES – ARGENTINA

ANNA JERMOLAEWA – RUSSIA

D.G. - Clothes Project
Strip Tradition Aguante Gringo Carajo
Trucker Hat, 2006, Unique Piece

“On/Off”, 1999
15 sec, loop
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KRISTOF KINTERA – CZECH REPUBLIC

MARTIN MAINER – CZECH REPUBLIC

Coitus Bizzarus, 2004
Chip-controlled, electro-mechanical sculpture

From the series Godessis Games, 2000
Comb technique (painted porno magazines)
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JEANETTE MUNKEJORD – NORWAY

SUZANNE PASTOR – USA

Pain Killer, 2006
11,000 Ibuprofen tablets

Untitled, 1980
Black and white photograph
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MINNA PYYHKALA – FINLAND/USA

THOMAS RUFF – GERMANY

Ambition, 2004
Color Photograph
Image courtesy of the artist

nudes lac15, 2000
laserchrome and diasec
framed 151.1 x 110.2 cm
150 x 110 cm, 59 x 43 1/4 in
59 x 43 3/8 in
Edition of 5
Image courtesy of the artist and David Zwirner, New York
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SUSANNA SAMANEK – CANADA/CZECH REPUBLIC

DEAN SELBY – USA

From the series Tailor Mades, 2003-2006
Debutante 1 chicken wire, silicon, chicken skin, resin, oil paint
Mix and Match-Bottom #3, 1 chicken wire, silicon, chicken skin, resin, oil paint

Please Send Me Some, 2006
Mixed Media
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ANDRE SERRANO – USA

ANNE-MIE VAN KERCKHOVEN – BELGIUM

History of sex (The Kiss), 1996
Cibachrome, silicone, plexiglass, wood frame
164 x 138 cm

From the series Zweibahnstrasze
Mixed media on computer print
Courtesy of Galerie Barbara Thumy

History of sex (Helene), 1996
Cibachrome, silicone, plexiglass, wood frame
164 x 138 cm
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RICHARD WIESNER – CZECH REPUBLIC

SHIMADA YOSHIKO – JAPAN

Naďa, 2006
Video

Secret Desires – Bones in Tansu, 2004-5
Mixed media installation/dimension variable
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OY/EH

COORDINATED BY ANNEKE MCGUIRE AND KIRSIMARIA TORONEN-RIPATI

OY/EH

COORDINATED BY ANNEKE MCGUIRE AND KIRSIMARIA TORONEN-RIPATI
A map of Canada

MAPA KANADY

What is recognized by certain individuals, as bittersweet memory
of a very potentially embarrassing yet minor history on a global
scale is the legacy that is left to each Canadian to decipher as
their own ? The result is intricate in execution, yet very deep and
dear to each Canadian Individual as their own. Artistically, the
delicate political play that is inherent in most Canadians as needful is much overlooked by the world at large. As a foreground for
idealism within contemporary art, Canada’s relative youth as a
nation leaves a certain arrogance aside,
With a perceived title as a master member of the western world,
yet sovereign in most manners, Canada remains enigmatic in many
realms. It is possible for Canadians to breach the advertised notion as ancillary participant in a global sense, without losing the
International identity of pleasant and cooperative.
Canadian artists at large do present an honesty that is warped in
the falsification of ownership of being Canadian.... how can one
be an owner of a historically pillaged nation populated by other
nations? At which point is ancestry abandoned in favour of geography as identity?
EH purports to examine the notion of the Canadian Artist as an
explorer of realms that have been previously disregarded or passed
over. Dissection of the possibly mundane and lengthy contemplation upon themes of memory and wistfulness leave room for a
healthy desire for personal exploration.

Někteří jednotlivci vnímají kanadské dějiny jako hořkosladkou
vzpomínku na potenciálně trapné, z globálního hlediska však málo
významné události. Jedná se snad o odkaz, který si musí každý
Kanaďan sám za sebe rozluštit a přivlastnit? Výsledek tohoto snažení
je sice spletitý, ale hluboký a každému Kanaďanovi drahý a vlastní. Z uměleckého hlediska je tato delikátní politická hra, kterou si
většina Kanaďanů přivlastňuje každý po svém, přehlížena většinou
světové veřejnosti. Relativní mládí Kanady jako státu znamená,
že se současné kanadské umění vyhýbá arogantnosti a stává se
platformou pro určitý idealismus.
Kanada je zařazena mezi základní členy západního světa a v mnoha ohledech se chová suverénně, ale v některých doménách její
postoj zůstává enigmatický. Existuje však šance, aby Kanaďané
prolomili proklamovanou představu vedlejšího účastníka v globálním dění, aniž by ztratili mezinárodní identitu příjemných a kooperativních lidí.
Kanadští výtvarníci většinou přicházejí s upřímným projevem, který
je však pokřivený falešným vlastnictvím kanadské identity. Jak je
možné, aby si někdo přivlastnil území, jehož původní obyvatelé
byli vykořistěni a vypleněni jinými národy, které jej obsadily? V jaký
okamžik se musíme zříci svého původu ve prospěch zeměpisu jako
definice své identity?
Výstava EH má za cíl prezentovat kanadské výtvarníky, kteří se
vydali do oblastí, které byly v minulosti přehlíženy nebo opomíjeny.
Přestože se zabývají pitváním pozemského a zdlouhavou kontemplací témat paměti a nostalgie, dávají průchod i zdravému subjektivnímu bádání.

BRAINWORKS – project room
“Between us and faith, faith in something beyond us, there is often
a deep abyss, as deep as it is difficult to get to know ourselves. It is
a return to the consecration labyrinth, to the touch of eternal light,
which we carry inside us.”
Kirsimaria E. Törönen-Ripatti and Jan Pohribný are both fascinated
by the brain’s capacity and ability of storing and processing images. In their respective works they analyse the semiotics of this
phenomena. Brainworks - project room conjugates ancient symbols
and allegories into a joint presentation for TINA B.
Calligraphy, mosaics and Islamic art were an important part of
Kirsimaria E. Törönen-Ripatti’s childhood in the Middle-East. A childhood in an environment of foreign symbols has sculpted a firm belief
in the power of images. A picture is never just a picture, void of
potential. Omnipotent and present - line, curve, dot, smudge and
intaglio marks the present. Drawing is a form of writing just as art is
a journey, seldom an answer.
Törönen – Ripatti asks the audience to participate in “deconstructing” the maze of Medina by following the paths of this drawing with

their fingers, thus piercing the aura of the “untouchable”, sterile
and holy sphere of art.
The Brainworks labyrinth is a logic link to other creative activities of
Jan Pohribny and his deep interest for ancient cultures and sacred
ritual places all around the Europe. You can follow in his footsteps
into the center of a labyrinth, which might be a symbolic path
through your own brain to the point which you are maybe looking for... After your discovery, there is also the adventurous and
demanding way back.

materiálů od klasických olejových barev až po včelí vosk. Všichni
zde prezentovaní výtvarníci žijí i pracují zavedeným způsobem.
Liší se sice ve svých přístupech, ale zajímavě se doplňují. V dílech
je značně patrná osobnost a touha každého z nich, proto název
„hluboce osobní“. Konec konců, osobnost umělce vždy byla hnací
silou v umění, bez ohledu na instituční či historický kontext. Umění
je vždy odrazem osobnosti.

HLUBOCE OSOBNÍ
Z globálního hlediska se současné finské umění nestřetává s žádnými
otázkami či problémy, které by se daly popsat jako „národnostní“
nebo charakteristicky regionální, a ani je neřeší. Obecně se u finských umělců jedná spíše o menšinu, která se pohybuje ve světě
globálního umění. V tomto smyslu konfrontuje současné finské umění
stejné otázky jako umění české či kanadské.
Finská scéna současného umění zažívá od konce druhé světové
války pomalé oživení. Typické bylo opětovné vzplanutí zájmu o nová
umělecká hnutí. Od doby zásadních průlomů, například formalismu,
však již uběhlo několik desetiletí. Dnes jsou současní umělci ve Finsku
vysoce vzdělaní, soutěživí a pracují v kontextu globální umělecké
scény. Často jsou ale zařazeni do scény „severské“, ačkoli i zde je
jejich postavení vnímáno jako poněkud odlišné.
Výstava OY prezentuje čtyři finské výtvarníky, v jednom případě
se jedná
o spolupráci finského umělce s českým fotografem. Pro tyto tvůrce
je charakteristická konceptuální a dovedná práce se širokou škálou
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GARY EVANS – CANADA

DYLAN CREE – CANADA

Column #2, 2005
Oil on Canvas 183 x 122 cm

Vulgar…Incomplete ‘n yet whole, 1999
16 mm, 19 min
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ANDREW HARWOOD– CANADA

ELI LANGER – CANADA

“Vintage Canadian Train”, 2003
Sequins on colour photocopy, 28 x 36 cm

Untitled, 2005
Oil on Canvas 97 x 97 cm
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LORI MCGILLIVARY – CANADA

MAISA TIKKANEN – FINLAND

Not untitled
Rubber latex, acrylic pigment
41 x 46 x 46 cm (height x width x depth)

Grisaille #2, 2005
Ash, soot, acrylic 60 x 60 x 6 cm
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KIRSIMARIA E. TÖRÖNEN-RIPATTI – FINLAND

ESA TUOMIRANTA – FINLAND

Medina, 2004
Ink and pencli 39.5 x 32.5 cm

Young Girl, 2006
Oil on Canvas 46 x 35 cm
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CHRISTOPH RUNNE – CANADA

RITVA-LIISA VIRTANEN – FINLAND

The Blair/Bush Project-Revisited, 2006
Collaboration with Faith Moosang
Three film projectors, three hand-processed and speed, manipulated film loops, rotating screen, metal pole, motor

Wax Cake 2005
Beewax and metal
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ETIENNE ZACK – CANADA
In the family, 2006
Acrylic and oil on canvas, 54 x 60 cm
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DREAM.GIRLS
CURATED BY DREAM.GIRLS

DREAM.GIRLS
CURATED BY DREAM.GIRLS
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NINA BJORKMAN – FINLAND

RENA DEL PIEVE GOBBI – CANADA

From Diary Series, 2003 - 2005
Acrylic on canavas

Degradation, 2002
Fruit and fruit fly larva on 35 mm film
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KIRSTEN KEMPFER – USA

YUKI KIMURAI – JAPAN

The Dorothy Complex, 2005
Polaroid

About the table, 2005
3 c–prints mounted on aluminum with wooden materials
2 wood panels
Edition of 5, 13 x 18 cm each
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LIZZY LE QUESNE – UK/AUSTRALIA

MASAKO NAKAHIRA – JAPAN

Untitled, 2004
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ANNEKE MCGUIRE – CANADA

KEIKO MIYAJI – JAPAN

Stonehenge Picnic
Sublimation photograph on textile, 2005
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JEANETTE MUNKEJORD – NORWAY

STEPANKA PETERKOVA – CZECH REPUBLIC/USA

Hotel Administration
Photograph, 2005

I cut myself, 2005
Color Photograph
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MINNA PYYHKALA – FINLAND/USA

SARAH ROBERTSON-GLASGOW – UK/AUSTRALIA

The Dead Bunny, 2005
From the series HI DIE
Color Photograph 100 x 100 cm
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NADJA ROVDEROVA – CZECH REPUBLIC/SLOVAK REPUBLIC

AUDREY SCOTT – USA
Supergirl gets ready, 2005
Color photograph
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DEBORAH THACKERAY – UK

MARTINA ZSCHOCKE – GERMANY

Dream I, 2005
Black and white photograph

I wanna be your boyfriend, 2005
Color photograph
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LARGE AND DIGITAL
CURATED BY TINA B

LARGE AND DIGITAL
CURATED BY TINA B

DANIEL GONZALES – ARGENTINA

GUMA GUAR

Daniel Gonzalez / D.G. - Clothes Project
Performance Strip Tradition Aguante Gringo Carajo By Maco 2006

Untitled, 2006
Groupe Guma Guar
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MILAN HOUSER – CZECH REPUBLIC

ANGE LECCIA – FRANCE

Untitled, 2006
Acrylic pearl paint on plexiglass, 12 plexiglass panels, 205 x 305 x 0,2 cm

Arrangement, Le Baiser, 2004
2 projecteurs type cinéma
Dimension Variable Courtesy Gallery Almine Rech, Paris
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PETR PISARIK – CZECH REPUBLIC

SEAN ROGG – SWEDEN
Wood
Still from DVD
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SEMP–USA/FRANCE

MICHEL SKODA – CZECH REPUBLIC

“Bicycle Your Life-part two”, 2006
Mixed Media
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MARIELIS SEYLER – AUSTRIA

JEAN-LUC VILMOUNTH – FRANCE

“No Chance”, 2006
Trample Picture
b/w photograph
6x9m

Jungle Science, 1997
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IN A SILENT WAY
CURATED BY DANIELE BALIT

based on EVP (Electronic Voice Phenomena) research, opens
doors for the receiving of voices from the other world.
If, with Hausswolff, the sound waves welcome the possibility of
other-world perceptions, with Sonic-object : Zizkov, by Mark Bain,
they originate from the micro-reality of vibrations running through
matter, made audible by a network of seismological sensors, accelerometers and contact microphones that Bain applies to the
architectonic surfaces of the highest and most well known tower
in Prague, the Zizkov Radio Tower. Bain transforms the tower into
a sonic object and establishes a link between tower and monument, where sounds are transmitted via laser and amplified by an
audio system.
The Music Box Installation by Petteri Nisunen and Tommi Grönlund
consists of a spatial experience that relies on the sense of hearing.
Darkness envelops a soundproof room built by the two Finnish artists.
The points of reference are in continuous evolution in relation to the
acoustic trajectory defined by the turning of a small mechanical
box in the centre of the room that plays a slowed down version of
“Internationale”, the old Soviet anthem.
The new work by Semiconductor, Acousticity, transforms Gottwald’s room into a place where the complex sonorous fabric of
the city of Prague is made visible and audible in a direct relation
between images and sounds that distinguishes each soundvideo
of the British duo.
Susan Philipsz uses the voice in her works, maintaining a slight distance from the musical execution and transforming existing songs
into entities that inhabit and remodel space through subjectivities
that come into contact there. In Rosa, the installation at the Zizkov
monument, Philipsz uses a song about Rosa Luxemburg and Karl
Liebknecht, the revolutionary leaders assassinated in Germany in
1919.
Paolo Piscitelli works with recording and reproduction technologies
to dislocate an entire sound environment, the Grotto of Bossea.
With Second intention / pink volume he invests the architecture
of an internal staircase of the monument with sound, whereby he
“sculpts” the volume levels of the sound landscape of the grotto
to create a journey in crescendo, from the sound of small drops of
water to the powerful roar of the waterfall.
Yuji Oshima departs from the historic period of the monument’s
construction - between the two world wars - and the state of development of the era’s sound technologies. The great significance
given to the sense of hearing is proven by the use for war purposes
of directional audio systems to locate approaching aircraft, before
the invention of radar made sight more prevalent. In his new work,
2000X, Oshima appropriates today’s directional speaker technology
in order to evoke mysterious sensations by listening to an indefinite
sound source.
The work of Martin Janicek Inside Vitkov Hill also relates to the site’s
history, but the bond is made still stronger by the symbolic values
of the monument for whom, like Janicek, was born and raised in
Prague. An event in the months preceding the exhibition thus becomes the object of Janicek’s attention: the perforation of Vitkov
mountain in order to build a tunnel under the mausoleum. Janicek
establishes a relationship between the spaces of the monument
and the subterranean spaces of the tunnel, presenting to the public

IN A SILENT WAY
CURATED BY DANIELE BALIT

Seen from the outside, the Zizkov monument, with its square marble
walls and enormous equestrian statue, is not very different from the
usual commemorative buildings that make up our urban landscape.
But inside, the complexity of the place makes itself apparent. The
imposing architecture, coloured marble, mosaics and sculptural
ornaments, rooms that open up grandly or hide themselves in the
darkness of intimate spaces, just slightly open a very particular dimension to the visitor, fruit of an infinite series of transformations and
appropriations from political doctrines, each very different from the
other: from the nationalism of the 1800s that informed the original
concept, to liberalism, fascism, the prevailing communism, and arriving finally to the capitalism of the 1990s that wanted to transform
the monument into a hotel and entertainment complex.
These historical sedimentations, however, do not appear to have
left impressions of well-defined identities, but rather the formation
of an indistinguishable whole. It almost seems as if, of the historical
upheavals, only the forms remain. Forms in negative that - while
empty - conserve the memory of a presence, like a single large
mould sculpted by history. In the spaces of the monument thus
co-inhabit presence and absence and the visitor is asked to cross
the boundary zone, or threshold, to confront this paradox.¹ (Note:
a good essay on the Zizkov monument was written by Matthew
S. Witkovsky: Tales of an Absent Monument - Views of the Monument to National Liberation in Prague, Harvard Design Magazine,
Winter/Spring 2001, Number 13.) An example of this is the room of
Gottwald; while it no longer stores the embalmed corpse of the
first Communist president, it remains inhabited by the value of its
historic function.
The exhibition In a Silent Way was born from a site-specific approach
to the context of the Zizkov monument. It explores the dynamics of
the location and establishes strong ties by using works made with
sound. Sound, in fact, has an inherent interactive quality with a
place and establishes a dialectic between presence and absence.
Just think of how contemporary sound opened with a caesura
– the invention of the phonograph at the end of the 1800s, which
separated sound from its source. In the absence of its origin, the
sound experience acquires autonomy and force and becomes
the sound object of which Pierre Schaeffer, the father of concrete
music, speaks.
In a Silent Way, in which were invited to participate a selection of
international artists that utilise the most current research in sound,
can be seen as the creation of a series of sound waves, in resonance with the monument, that alter the visitor’s perception by
continually reshaping space and sense.
One of the monument’s most suggestive environments - the empty
mausoleum located on the lower level - is crossed by sound flows
of electrical frequencies and sinusoidal waves coming from 13
loudspeakers. The artist, Carl Michael von Hausswolff, is known for
his interventions aimed at subverting the logical order of things. With
SPIRIPORT, Hausswolff creates a system that, utilising instruments
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a recorded mix of sounds captured during the course of the work
to provoke subversive and enigmatic meanings.
And yet, In a Silent Way, above any other sound, brings silence
into the monument. That silence that John Cage translated into
concert, turning the musical relationships upside down and creating the space, the circumstances, to gather every sound of the
world. Tacet.

PORT Hausswolff vytváří systém, který použitím nástrojů založených
na EVP (Electronic Voice Phenomena – Jev elektronických hlasů)
otevírá dveře k příjímání hlasů z jiného světa.
Zatímco u Hausswolffa vítají zvukové vlny vjemy z jiného světa,
u instalace Sonic-object: Zizkov od Marka Baina akustické vlny
vznikají z mikroskopických vibrací, které se šíří hmotou a stávají se
slyšitelnými prostřednictvím sítě seismických senzorů, akceleračních
snímačů a kontaktních mikrofonů. Ty Bain napojuje na architektonické povrchy nejvyšší a nejznámější věže v Praze, telekomunikační
věže na Žižkově. Bain věž přetváří na sonický objekt a zakládá
vazbu mezi ní a památníkem přenosem zvuků laserovými paprsky
a jejich zesílením audiosystémem.
Dílo Music Box Installation od finských umělců Petteriho Nisunena
a Tommiho Grönlunda přináší prostorový zážitek závislý na sluchu.
Spočívá v zatemněné zvukotěsné místnosti, kde se neustále vyvíjejí
referenční body ve vztahu k dráze zvuku, která se mění otáčením
malé mechanické krabičky v jejím středu. Krabička hraje zpomalenou verzi „Internacionály“, staré sovětské hymny.
Acousticity, nové dílo britské dvojice Semiconductor, přetváří Gottwaldovu místnost na prostor, kde se zviditelňuje a ozývá zvučné
pletivo města Prahy. Přímé vazby mezi obrazy a zvuky činí každé
soundvideo (audiovideo) této dvojice jedinečným zážitkem.
Suzana Philipsz ve svých dílech používá hlas, udržujíc jen nepatrnou
vzdálenost od hudební produkce, a přeměňuje existující písně na
entity, které obývají prostor a přetvářejí ho subjektivními prvky, se
kterými se setkávají. V instalaci v Národním památníku s názvem
Rosa používá Philipsz píseň o dvojici revolučních vůdců Rose Luxembourgové a Karlu Liebknechtovi, kteří se stali oběťmi atentátu
v Německu v roce 1919.
Paolo Piscitelli použil nahrávací a reprodukční techniku k přenesení
celistvého akustického prostředí jeskyně Bossea. V díle Second
intention/ pink volume zahaluje vnitřní schodiště památníku do
zvuku, přičemž „modeluje“ úrovně hlasitosti zvukové krajiny jeskyně
a vytváří cestu zesilujícím se zvukem, od zvuku malých kapek až
k silnému burácení vodopádu.
Yuji Oshima vychází z historického období, kdy byl památník
postaven – mezi dvěma světovými válkami – a ze stavu vývoje
zvukových technologií tehdejší éry. Velký význam sluchových vjemů
v tehdejší době dokazuje užívání směrových audiosystémů pro
válečné účely - k nacházení letadel. S pozdějším vynálezem radaru
byl však v tomto případě upřednostněn zrak. Oshima si přivlastňuje
dnešní technologii směrových reproduktorů, aby vyvolával záhadné
dojmy při naslouchání neurčitému zdroji zvuku.
Práce Martina Janíčka také odkazuje na dějiny památníku, ale vazba na jeho hodnoty je zde o to silnější, že se tvůrce narodil a vyrůstal
v Praze. Janíčkova pozornost se zaměřuje na událost, která se odehrála několik měsíců před otevřením instalace: prorážení Vítkova za
účelem výstavby tunelu pod mauzoleem. Janíček zakládá vztah
mezi prostory památníku a podzemními prostory tunelu a veřejnosti
předkládá nahraný mix zvuků zachycených v průběhu prací, čímž
podněcuje a nalézá rozvratné a enigmatické významy.

Při pohledu zvenku se Národní památník na Vítkově se svými
hranatými mramorovými zdmi a obří jezdeckou sochou nejeví jako
příliš odlišný od jiných památných budov v naší městské krajině.
Komplikovanost tohoto místa však vyniká v jeho interiéru. Impozantní
architektura, barevný mramor, mozaiky a plastické ozdoby, místnosti, které návštěvníky honosně vítají anebo před nimi své intimní
prostory skrývají v temnotách, dávajíce jim jen malinko nahlédnout do velmi zvláštní dimenze, to vše jsou plody nekonečné série
transformací a přivlastňování politických doktrín. Každá z nich byla
velmi odlišná od ostatních: od vlastenectví 19. století, které přineslo
původní koncept památníku, přes liberalismus, fašismus, dominantní
komunismus až k příchodu kapitalismu v 90. letech minulého století,
který chtěl z památníku udělat hotel a zábavní komplex.
Nezdá se ovšem, že by tyto historické sedimentace po sobě zanechaly otisky jednoznačně definovaných identit, spíše vytvořily jednolitý
celek. Je to téměř jako kdyby po historických převratech zbyly jen
formy. Formy v negativech, které ačkoli jsou prázdné, zachovávají
paměť jakési přítomnosti, cosi jako jednu velkou formu vytvarovanou dějinami. Prostory monumentu tak společně obývá přítomnost
i absence a návštěvník je vyzýván, aby překročil hraniční pásmo či
práh a mohl se tak střetnout s tímto paradoxem. (Pozn.: Dobrý text
o Národním památníku na Vítkově napsal Matthew S. Witkovsky:
Tales of an Absent Monument - Views of the Monument to National
Liberation in Prague, Harvard Design Magazine, Winter/Spring,
Number 13.) Příkladem je místnost Klementa Gottwalda. Ačkoli
v ní již není uložena balzamovaná mrtvola prvního komunistického
prezidenta, zůstává obydlena hodnotou své historické funkce.
Instalace In a Silent Way (Tiše) se zrodila z místně specifického
přístupu ke kontextu Národního památníku na Vítkově. Zkoumá
dynamiku místa a navazuje na něj silné vazby prostřednictvím zvukových uměleckých děl. Zvuk má vlastně inherentní interaktivní
kvalitu a v každém místě zprostředkovává dialektiku mezi přítomností
a absencí. Jen pomyslete na to, že zvuk naší doby vznikl césurou
– vynálezem fonografu na konci 19. století, který oddělil zvuk od
jeho zdroje. Za nepřítomnosti svého původního zdroje získává zvukový zážitek autonomii a sílu a stává se oním zvukovým objektem,
o němž mluví Pierre Schaeffer, otec konkrétní hudby.
Instalaci In a Silent Way (Tiše), které se účastní několik vybraných
mezinárodních umělců, navazujících ve svých dílech na nejnovější
výzkumy v oblasti akustiky, lze vnímat jako sérii zvukových vln rezonujících s památníkem, které budou měnit návštěvníkovo vnímání
neustálým přetvářením prostoru a působením na smysly.
Carl Michael von Hausswolff je znám svými uměleckými zásahy,
které mají za cíl rozvrátit logický řád věcí. Jeho instalace v jedné z
nejsmyslnějších prostor památníku, v prázdném mauzoleu v přízemí,
spočívá v křižujících se tocích zvukových vln, změti elektrických
kmitočtů a sinusoid vysílaných z třinácti reproduktorů. S dílem SPIRI-

Více než jakýkoli zvuk však výstava In a Silent Way (Tiše) přináší do
památníku ticho. Jedná se o to ticho, z něhož John Cage vytvořil
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koncertní provedení, čímž postavil vztahy v hudbě „na hlavu“ a
vytvořil prostor i podmínky pro shromáždění všech zvuků na Zemi.
Tacet
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MARK BAIN – USA/NETHERLAND

MARTIN JANICEK – CZECH REPUBLIC

Sonic-object: Zizkov

Inside Vitkov Hill
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TOMMI GRÖNLUND / PETTERI NISUEN – FINLAND

YUJI OSHIMA – JAPAN

Music Box Installation

2000X, 2006
Directional Sound Systems + Beam Lights + Motors + Tripods + Robotic Arm + CD Player + PC
Wearable acoustic navigation device. Source unknown
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SUSAN PHILIPSZ – SCOTLAND

PAOLO PISCITELLI – ITALY

Stay With Me, Santa Crux Church, Rivoli, 2006
Turin Triennale
Sound
Photo credit: Isabella Bortolozzi

Second Intention / pink volume
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SEMICONDUCTOR – UK

CARL MICHAEL VON HAUSSWOLFF – SWEDEN

Acousticity

Spiriport, 2006
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OUR GENERATION
CURATED BY ROGER SZMULEWICZ

to navigate our understanding of the erotic and the very nature
of desire and what it means to be desired.
Chun Kyungwoo’s portraits also command a significant amount
of time from the sitter. Whereas Carucci’s performer ‘dances’ the
portrait over a period of time, Chun’s portrait requires simply time.
The artist’s method is predicated upon an extremely long exposure time (often the exposure lasts the subject’s age in minutes – a
fifty-year old photographed with a fifty minute exposure). Identity becomes amplified as likeness is lost; it becomes an ethereal,
phantasmagoric shadow that is all that remains of the relation
between artist and subject. Chun’s portraits are not so much images of being as of becoming. These shadows of self are beautifully
captured in Tim Davis’ Illuminations. By photographing shadows
cast by antique sculptures Davis reveals how the past literally casts
its shadow on the present, and, by extension, how light becomes
the visual vocabulary with which we attempt to understand these
shadows. These Illuminations essentially become conclusions on
the mechanics of looking.
Charles Freger’s extraordinary body of photographs, Rikishi, catalogues young Japanese sumo wrestlers. Rather than depicting
them in action, he photographs them rather seriously, posing as if
they were already the stars they yearn to become. It is a portrait
of youth, albeit a specific type, as well as a snippet of how the
concept of nationality manifests itself. The calm, hieratic exterior
of these portraits are in contradistinction to the hormonally-fuelled
youthful dreams that fizz through each of these young men’s minds.
As such, desire lubricates their reality in much the same way that
Katy Grannan’s sitters occupy the space between fact and fiction.
More than any other artist of her generation, Grannan’s poetic, dark
creative vision reveals the human figure as a vestibule of desire. As
such, the politics of the gaze are thus confronted by Grannan in
her dialogue with her model and the final advent of their ‘pose’.
The strangeness of their poses, their gazes and the liminal spaces
which they inhabit, off the beaten track, lend an uncanny air to
their portraits.
Kerry Skarbakka, like Grannan, shifts the dynamic between the
comprehensible and the incomprehensible. As such, his falling
figure, like Yves Klein’s Leap into the Void, is a portrait of the abandoned self, captured between states of being and non-being. This
extreme abandon confronts the viewer with issues of control, the
precarious equilibrium we all maintain between self and other. In
much the same way, Alix Smith creates images that she considers
to be ‘constructed identities’; portraits of sitters who are familiar
and in some cases related to her. Yet the thrust of her portrait is
not the likeness, nor the familiarity, but the manner in which identity (the bedrock of portraiture) can be willfully constructed. Alec
Soth’s most recent project, NIAGARA, can be seen as a portrait
of a place that has, for over a century, been inextricably linked
to notions of love, marriage and desire. Thus Soth records several
images of the Niagara Falls as well as facades of motels, nude
couples, love letters and dreamy-eyed teenagers that all evince
the desire for the ‘happily ever after’, yet confront us with our ultimate disillusionment of it.

OUR GENERATION
CURATED BY ROGER SZMULEWICZ

Portraying Identities: the Contemporary Photograph and its relation to the Portrait
Six years into the third millennium and the two hundred-year old
praxis and lexis of photography continues to ask of its protagonists
the same questions, all of them centered on the trinity of image,
index and process. Whilst the practice of photography remains
essentially the same, (point, shoot, process), the aesthetic and,
especially, conceptual boundaries by which the medium has been
historically confined have been deconstructed by a younger generation. Today, many artists using photography negotiate the annals of tradition (be they formal or technical), making work that
clearly speaks of itself as landscape, still life or portrait. It is not so
much a postmodern expansion of means that makes these forays
back into traditional subject matter interesting, but rather the journey from tradition, through several different strategies of meaning
and making and then back to the traditional form that enriches
contemporary photography and, specifically, the contemporary
photographic ‘portrait’.
The ability to capture a likeness, and to do so very quickly, contributes to what one might consider photography’s fetishizing of the
portrait genre. The camera transformed the language or typology
of the portrait format and its structure. In some cases, it manipulated
the need or desire for portraiture. Portraits have always engaged us
with the binary antagonisms of self and other; viewer and viewed,
and led us into wider discussions concerning the politics of the gaze.
The structure of a ‘likeness’ now became less subjective, given that
the camera never ‘lied’. The question now is one of identity, so
that photographic portraiture gains relevance today in its ability
to (de)construct the human condition, and not necessarily through
capturing images of the human body. Ironically, today one comes
to poetry and not prose for a better interdisciplinary appreciation
of the portrait photograph (as if understanding the mechanics
of abstract painting prepares us better than comprehending the
nature of figurative art). It is as if in the past portraiture sought to
define veritable truths inherent to the sitter. Today, it is the opposite:
possibly true, possibly false elements coalesce into identity.
Carlos Aires’ installation In a glass darkly immediately disrupts any
preconceived notion of the ‘portrait’ as a single object of a single
sitter. Rather, Aires’ invitation to step through a closet and into a
magical dark space inhabited by hundreds of black and white
images of laughing anonymous sitters purloined from the media
in tacky black plastic frames seems as much a portrait of a collective consciousness as anything else. Elinor Carucci’s Diary of
a belly dancer also documents the meeting between self and
other in the eroticized ritual of the belly dancer and her audience.
Again, the ‘act’ associated with this particular woman becomes
the subject of the portrait. It is the portrait of the erotic itself; the
dancing woman as both the subject and object that we employ
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I would like to thank Louise Neri and Emilie Trice for their invaluable
help with this text.
Matt Carey-Williams
Gagosian Gallery
April 2006
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CARLOS AIRES – SPAIN

ELINOR CARUCCI – USA

In a Glass Darkly ,2005
Lambda prints with polyurethane frames
Dimensions variable

Untitled from the series “diary of a belly dancer”, 2000 - 2003
Chromogenic print
25 x 50 cm
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KYUNGWOO CHUN – KOREA

TIM DAVIS – USA

Pseudonym, 2004
Color print
100 X 126 cm

Winged Victory
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CHARLES FREGER – FRANCE

KATY GRANNAN – USA

Rikishi , 2002-2003
C-print
58 x 45 cm

Jamie, b.1970, 2004
Archival pigment print
72,5 x 87 cm
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KERRY SKARBAKKA – USA

ALIX SMITH – USA

Stairs, 2002
color print
200 x 300 cm

Constructed Identities 12 , 2003
digital c-print
77,5 x 92 cm
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ALEC SOTH – USA
Melissa, 2005
Chromogenic print
60 x 75 cm
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SIDE PROJECTS

OPEN SOURCE
Adam Vackar

The building of former Palmovka synagogue will host an installation of videos by Adam Vackar. The ensemble of video projections
will present fragments of Jewish rituals, which are significant by its
performative character.
Adam Vackar observes human behavior. In his films and video installation in Palmovka synagogue, Vackar investigates the subtleties
of human expression and its relation to history of religion and consumption culture. He designs his videos like studies, performatively
tracing uniform actions in austerely formal arrangements. In the
minimalist movements of his film figures, he succeeds in bringing
out their sculptural and performative character. The name of the
exhibition was taken from computer language, where the term
“Open Source” means a situation, when the system is not closed
for innovations and can be further developed and reinterpreted.
Palmovka Synagogue is not serving its original purpose anymore, it
was partly destroyed during the communist period and since the
90ties, it became a crossroad of diverse significant cultural activities
of contemporary art, theatre and dance.
Vackar’s work explores the crossovers between social and political phenomena and art. Born in Prague (1979), Vackar now lives
and works in Paris. Recent exhibitions include the “Notre Histoire”
at Palais de Tokyo, Paris (2006) and “French Artists”, Centre Pompidou, Paris (2006).
Adam Vačkář je pozorovatelem lidského chování. V instalaci
filmů a videí v Synagoze na Palmovce zkoumá jemnosti lidského
vyjadřování ve vztahu k dějinám náboženství a kultuře konzumu.
Svoje videa navrhuje jako studie, formou pohybu sleduje obrysy akcí
ve stroze formálních úpravách. Minimalistickými pohyby se mu daří
odhalovat plastický a pohybový charakter jeho filmových postav.
Jméno výstavy pochází z počítačové terminologie, ve které termín
„otevřený zdroj“ popisuje stav systému, který je otevřený inovacím
a může být dále vyvíjen a přetvářen.
Synagoga na Palmovce již neslouží svému původnímu účelu.
Byla částečně zničena během komunistického režimu a v 90. letech
minulého století se stala křižovatkou pro nejrůznější kulturní činnosti
v oblasti současného umění, divadla a tance.
Díla Vačkáře prozkoumávají rozhraní mezi společenskými a politickými jevy a uměním. Vačkář se narodil v Praze (1979), nyní žije
a pracuje v Paříži. Mezi jeho poslední výstavy patří „Notre Histoire“
v pařížském Palais de Tokyo (2006) a „French Artists“ v pařížském
Centre Pompidou (2006).

LET LOVE RULE

APOLLO MIXED MEDIA COLLECTIVE

Daniel Gonzalez / D.G. - Clothes Project
Performance Strip Tradition Aguante Gringo Carajo By Maco 2006

Susanna Kolehmainen – Finland
Matti Makkonen - Finland
Susanna Mieskonen-Makkonen– Finland
Jan Pohribny - Czech Republic
Kirsimaria E. Törönen-Ripatti – Finland
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NUIT BLANCHE
Anri Sala Dammi i colori, 2003
Vidéo couleur, 15min 24, Courtesy Of Gallerie Chantal Crousel
Valérie Mréjen Blue Bar, 2000
2min47, PAL, couleur, son, Courtesy Of Gallerie cent8, Serge le Borgne
Melik Ohanian Nightsnow, 2001
Vidéo couleur. 5min, Courtesy Of Gallerie Chantal Crousel
Olivier Dollinger Over Drive, 2003
Vidéo couleur, 6min, Courtesy Of Gallerie Chez Valentin
Laurent Grasso Mes actrices, 1999,
Vidéo couleur, 6min30, Courtesy Of Gallerie Chez Valentin
Joël Bartoloméo Lili m’a dit, 1997,
16min30, PAL, couleur, son, courtesy Centre Georges Pomidou
Pierre Jos Air de Paris
Brice Dellsperger Body double 2, 1995
31s, monobande / couleur / son, d’après “Body Double” de Brian de Palma
Courtesy Of Gallerie Air de Paris
Fabien Rigobert Station 2, 2002.
DVD couleurs. 2 min 15, Courtesy Of Gallerie Anne de Villepoix
Frank Scurty Trottoirs gris, murs blancs,
15min, PAL, couleur, son, Courtesy Of Gallerie Anne de Villepoix
Sandy Amerio Apprendre en s’amusant, 1999
2min30, Production du Fresnoy
Ange Leccia Adolescence, 2000
13min, PAL, couleur, son, Courtesy Of Gallerie Almine Rech
Adel Abdessemed Zen, 2000
Vidéo couleur, 1min33’’, Courtesy Of Gallerie Kamel Mennour
Cecile Paris Luck or Love,
Vidéo couleur, 2min30’’, Courtesy Of Gallerie Eric Dupont
Mircea Cantor The right man at the right place
Vidéo couleur, 2min30’’, Courtesy Of Gallerie Yvon Lambert
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ADVERTISING

Tina B would like to extend very special thanks to all who have aided in our journey to realize Tina B
2006: The Prague Contemporary Art Festival
Petr Vlasak / Catherine Cabaniss / Roger Jourdan / Serge Borenstien / Hana Samuelova / DINITZ The Tina bar / Dani Kolski / IFP / IFA /
Prague Magistrat / Royal Embassy of the Netherlands / Moderna Museet / City of Paris / Embassy of Canada Prague / Embassy of the
United States Prague / Embassy of Finland Prague / Carole Prat / Nuit blanche / Prague 7 Magistrat / Prague 3 Magistrat / Prague 8 Magistrat / Metrostav / Blue Medium / Ćerný Magistrat / Gabriele Guzzo / Karlický / Samuel Keller / Christoph Girarde / Jean Pierre van Lander
/ Alexander Horky / Nikita / Jarmila Migelova / Branka Jocic / Jason Cahill / Mac Gigov / Fil Barta / Jefe Twinkles Brown / Hana Samuelova
/ Camille Hunt / Kacha Kasner / Vladimira Davidsen / Lenka K / Barbara Thumm / Cameron Shaw / Marcus Boemer / Daniel Caha / Karla
Cahova / Jan Pisarek / All the artists and galleries / Anna Rodriguez / Tereza Vitochova / Aurora Gonzalez / Daniela Leonard / Isabell Renner / Pascal Beausse / Daniele Balit / Yohannes Schmidt / Roger Szmulewicz / Adam Vackar / Kirsimaria Toronen-Ripati / Anneke McGuire
/ Lori McGillivary / Dani Kolski / Minna Pyyhkala / Pavel Hluchy and Jan Micka / Marek Dostal / Marek Tomin / Vera Germann / Olivier Kloes
/ Patti Wotherspoon / Mary Barone / Eva Pivodova / Desanka Timkovska / Ladi Kolsky / Jana Kleinova / Tihana Voda / Rena Del Pieve
Gobbi / Yukiko (Tabo Takahashi) / Amalia Balsa / Ken Ganfield / Pan Prof. Kočvar / Mišo Roháč / Martin Kolerus / Eva Poštůlková / Helena
Jiskrová / And all from 06G1 / Velotrixi / Zoran And Karolina Idrisi / Alin Oniga / Daniel Penet / Orco Hotel Group / Ruth Sparrow / Attila
Papai / Krystina Heinzova / Vladimira Davidsen / Display Gallery Prague / Marketa Syrova / Pavel Slaby / Herbert and Mareilis Kejda / Vittorio Matricialdi / Ivan and Michal / Blaguna Paskela / Valentin Gescher / Hilde Jansen / Rene Beauchamps / Lucie Cermakova / Paul
Petro / Rosemary Heather
There are many more thanks that we apologize for not listing here, but do know that you are in our hearts and minds as true patrons of
contemporary art and foever have our gratitude.

čez
pražská plynárenská
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