Ilona Németh v spolupráci s Oljou Triaškou Stefanović,
Cukru production a Mariánom Ravaszom: Archív, 2017 – 2018

Jeremy Deller: Mobilný terminál
Motorola WT4000, 2013
(Dielo bude na výstave od
20. apríla 2018)

Videá, fotoarchív, text, variabilné rozmery,
majetok autorky

Plast a elektronika, 10 x 64 x 14 cm, majetok autora
a The Modern Institute Glasgow

Archív predstavuje syntézu dlhodobého
výskumu Ilony Németh zameraného na
dejiny a postupné vytrácanie sa slovenského cukrovarníctva. Od 9. septembra
2017 do 14. marca 2018 umelkyňa so svojimi spolupracovníkmi dôsledne zmapovala a zarchivovala jednotlivé „miesta
činu“ a ich individuálne naratívy. Táto
viacdielna inštalácia mapuje pozostatky
architektúry, od ikonických záberov továrenských veží cez pusté polia a ošarpané konštrukcie až po buržoázne príbytky
odzrkadľujúce niekdajšiu podnikateľskú
kultúru. Zratúva účty kľúčových hráčov,
načrtajúc ich rolu počas ostatnej transformácie, ktorá otriasla základmi výroby
a obchodu s cukrom.

Jeremy Deller: Ahoj, dnes máš
voľno (formulácia textovej správy
zasielanej pracovníkovi s nulovým
hodinovým kontraktom, prostredníctvom ktorej sa dozvedá,
že v konkrétny deň nebude jeho
práca potrebná), 2013
(Dielo bude na výstave od
20. apríla 2018)
Látkový transparent vyrobil Ed Hall, 240 x 180 cm,
majetok umelca a The Modern Institute Glasgow

Ilona Németh v spolupráci s Oljou
Triaškou Stefanović a Mariánom
Ravaszom: Archív, 2017 – 2018
38 C-printov na hliníkových paneloch,
variabilné rozmery, interaktívna
inštalácia, text, 12 m x 2,60 m x
2,60 m, majetok autorky

Foto: Pohľad do inštalácie v tranzitdisplay Praha © Jiří Thýn

Vybrané sekvencie na monitoroch:
1	Auguste a Louis Lumière: La Sortie de l’usine
Lumière à Lyon, 1895, nemé
2	Gabriel Veyre: Sortie de la Briquetterie Meffre et
Bourgoin à Hanoi, 1899, nemé
3	Z Moskovského národného filmového archívu:
neznámy autor, pravdepodobne nakrútené
v Moskve, 1912, nemé
4	David Wark Griffith: Intolerance, 1916, nemé
5 Fritz Lang: Metropolis, 1926, nemé
6	Charles Spencer Chaplin: Modern Times,
1926, nemé
7 Slátan Dudow: Frauenschicksale, 1952, nemecky
8	Michelangelo Antonioni: Il Deserto Rosso, 1964,
taliansky
9	Jacques Willemont: La Reprise du travail aux
usines Wonder, 1968, francúzsky
10	Jean-Marie Straub a Danièle Huillet: Trop tôt, trop
tard, 1981, francúzsky
11 Elkosta: Durchfahrtssperre DSP, 1987, nemecky
12 Lars von Trier: Dancer in the Dark, 2000, anglicky

Harun Farocki: Pracovníci
odchádzajúci z továrne
v jedenástich desaťročiach, 2006

Ilona Németh v spolupráci s Oljou Triaškou Stefanović:
Archív (Sládkovičovo a Pohronský Ruskov), 2017 – 2018,
majetok autorky

Ilona Németh v spolupráci
s Cukru production: Interview
s Dušanom Janíčkom – riaditeľom
pre vonkajšie vzťahy spoločnosti
Slovenské cukrovary, s. r. o.,
Sered’, AGRANA Group, 2017
Jednokanálové farebné video
so zvukom, 14.28 min., majetok
autorky

Jeremy Deller skúma industriálne dedičstvo Veľkej Británie, ktoré sa stáva súčasťou
výstavy od 20. apríla, predstavuje juxtapozíciu kontroverzných aspektov súčasných
pracovných podmienok a ambivalentného
odkazu továrenskej práce v 19. storočí. Veľký čierny transparent visiaci zo stropu znevažujúco prirovnáva odvolanie práce ku dňu
voľna; zrušenie práce je sformulované ako
udelenie dodatočného voľna. Ruka figuríny
má prenosný terminál Motorola WT 4000,
jedno zo zariadení slúžiacich na sledovanie
rýchlosti a efektivity zamestnancov v skladoch Amazonu. Evokovaním odborových
transparentov a zobrazením zvyšujúcej sa
automatizácie a dohľadu nad prácou spája
Deller dve odlišné transformačné obdobia
v histórii práce. Kým prebiehajúca globalizácia a spríležitostňovanie práce so sebou
prinášajú nové výzvy, boj proti metódam
vykorisťujúcim pracovnú silu pokračuje.

12-kanálová videoinštalácia, 36 min. (slučka), ČB
a farebné video so zvukom, ed. 5/5, majetok Harun
Farocki Filmproduktion

Ilona Németh v spolupráci s Cukru
production: Interview s Christianom
Laurom – bývalým členom predstavenstva spoločnosti Eastern Sugar
v rokoch 1993 – 2000, 2018
Jednokanálové farebné video
so zvukom, 16.20 min., majetok
autorky

Ilona Németh:
Juhocukor, 2018
Originálna podlaha z továrne
Juhocukru (neskôr: Eastern Sugar),
Dunajská Streda, 90. roky 20.
storočia, inštalácia, linoleum,
majetok autorky

Ilona Németh: Výroba cukru,
2017 – 2018

Lonnie van Brummelen & Siebren
de Haan: Monument z cukru –
ako uniknúť trhovým bariéram
prostredníctvom umeleckých
prostriedkov, 2007

Manufaktúra s 36 výrobnými stanicami,
formy a nástroje na výrobu homolí, obalový
materiál, zázemie pre pracovníkov*,
majetok autorky

Ilona Németh v spolupráci
s Cukru production: Pohronský
Ruskov, 2018
Nemé jednokanálové video,
3:15 min., majetok autorky

Prevádzkový čas:
Pon, Str – Pia: 12.00 – 19.00 hod.
Návštevníci si môžu na mieste vyskúšať
výrobu cukrových homolí a domov si
odniesť polovičné množstvo balených
homolí, ktoré vyrobili.

16 mm videoesej, 67 min., ČB a farebná, nemá, 1 blok
cukru., majetok autorov
Začiatok premietania: Pon, Uto – Ned: 12.30, 14.30,
17.00, Str: 13.30, 15.30, 18.00 hod.

Harun Farocki patrí k najvytrvalejším analyzátorom práce z hľadiska koncepcie aj
percepcie naprieč jej multiglobálnymi rozmermi. Prostredníctvom 12-kanálovej videoinštalácie Pracovníci odchádzajúci z továrne
v jedenástich desaťročiach (2006) nás autor
pozýva na cestu filmovou históriou, pričom
zdôrazňuje jej pôvodný motív – prvý film
nakrútený bratmi Lumièrovcami La sortie
des usines Lumière. Kým táto sekvencia
zobrazuje pracovníkov továrne, ako kráčajú
v ústrety radostnému voľnu, po niekoľkých
desaťročiach továrne jednoducho vymizli
z plátna. Farockeho slovami, „pokiaľ ide
o sociálny konflikt, zasadenie do prostredia
„pred továrňou“ je mimoriadne pozoruhodné; pokiaľ ide o súkromie filmových postáv,
ktoré sa skutočne začína až po práci, továreň ustupuje do úzadia. Továrne – a celá
téma práce – sú na okraji filmovej histórie.“
(Farocki, 2006) Odlišné kapitoly z dejín kinematografie, nasledujúce za sebou, umožňujú divákovi navyknúť si na panoramatický
záber, ktorý ukazuje vývoj za ostatné desaťročia, a ktorý napokon vedie k vymiznutiu
priemyselnej práce.

Výskumný projekt holandských umelcov
Lonnie van Brummelen & Siebren de Haan
vychádza z myšlienky preskúmania a napokon „dobehnutia“ európskeho dotovaného
obchodu s cukrom, pričom umelci súčasne
odkrývajú jeho koloniálne dôsledky. V roku
2007 stále platili európske obchodné obmedzenia na dovoz cukru, ktoré mali chrániť miestnych výrobcov pred záplavou lacného tovaru. Po nákupe veľkého množstva
cukru v Nigérii sa umelci rozhodli vytvoriť
in-situ monument, ktorý je možné podľa
zákona č. 9703 Jednotného obchodného
zákonníka kategorizovať ako originálne
umelecké dielo a doviezť do EÚ. Materiálnym výsledkom výskumu je 304 cukrových
blokov, z ktorých polovica pochádza z Nigérie a druhá z Francúzska. V Kunsthalle
Bratislava je vystavený blok cukru z Nigérie,
ktorý v Monumente zosobňuje devastáciu
a pominuteľnosť prírody a krehkosť materiálu. 16 mm videoesej zobrazuje prekážky,
s ktorými sa umelci stretli, ako aj zistenia,
ku ktorým na svojej ceste dospeli.

MÚZEUM CUKRU
sklad
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Hostia:

Jeremy Deller
Harun Farocki
Lonnie van Brummelen
& Siebren de Haan

Kurator: Miroslav Eliáš
Architekti: PLURAL

OTVORENÉ
Pon: 12:00 – 19:00 hod.
Uto: zatvorené

Pozýva Mestské múzeum Šurany, ktoré svoju
zbierku špecializuje na históriu cukrovarníctva
na Slovensku, aby sa zhostilo časti výstavného
priestoru a vôbec po prvý krát prezentovalo
svoje zameranie v ucelenej forme muzeálnej
expozície.

* zázemie pre
pracovníkov

Str: 13:00 – 20:00 hod.
Štv – Ned: 12:00 – 19:00 hod.
Vstup voľný

Mestské múzeum Šurany už viac ako osem rokov
zhromažďuje a dokumentuje zbierkové predmety k bývalému miestnemu cukrovaru, ktorý bol
jedným z najslávnejších v krajine. Od roku 2014
múzeum nadviazalo na predchádzajúcu vedecko-výskumnú činnosť a začalo sa zameriavať na
dokumentáciu cukrovarníctva na Slovensku.
Vzniku Múzea cukru dopomáha aj fakt, že
šuriansky cukrovar bol najdlhšie fungujúcim
slovenským cukrovarom, stála tu prvá rafinéria
cukru v Uhorsku, a bol zároveň zodpovedný za
školenie odborných pracovníkov, ktorí si svoje
vedomosti následne priniesli do ďalších tovární.
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Kurátorka: Nina Vrbanová

Skladník cukru v cuk-

rovare Nitra, okolo 1970,
archív Mestské múzeum

Asistentka kurátorky: Krisztina Hunya

Šurany
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Esej: Maja & Reuben Fowkes

Erwin Pendl: Cukrovar

Záhorská Ves, tlačená

Fotoesej: Olja Triaška Stefanović
Architekti: PLURAL, Marián Ravasz
Video: Cukru production

Texty o autoroch: Krisztina Hunya Edičné aktivity:

reprodukcia obrazu, prvá

Foto: Pohľad do inštalácie v Kunsthalle Bratislava

Katarína Trnovská Grafický dizajn: Eva Kašáková

tretina 20. storočia, majetok

© Peter Gáll, 2018

Produkcia a inštalácia: Magdaléna Fábryová,
Marcel Mališ, GUTENART, Roman Bicek, Branislav
Kunsthalle Bratislava

OTVORENIE

TRVANIE VÝSTAVY

12. apríl 2018 od 18:00 do 20:00 hod.

13. apríl – 15. júl 2018

Ilona Németh v rámci výstavy
Eastern Sugar iniciuje pilotnú
realizáciu nateraz neexistujúcej
inštitúcie Múzea cukru.

Nám. SNP 12, 811 06 Bratislava
Slovenská republika
www.kunsthallebratislava.sk

Višpel, Andrej Remeník, Viktor Karel Vzdelávacie
programy: Daniela Čarná, Lucia Kotvanová

obce Záhorská Ves
3

Expozícia v Kunsthalle Bratislava pozostáva
z viacerých prvkov vznikajúceho múzea, ktoré
vychádzajú z rozsiahleho archívneho výskumu,
vrátane zbierkových predmetov, historických
malieb a foto-dokumentácie.

Robotníci v cukrovare

Pohronský Ruskov, začiatok
20. storočia, archív Mestské
múzeum Šurany

Sprievodné programy: Krisztina Hunya, Darina
Šabová Médiá / PR: Marek Kuchár Administrácia:
Jana Babušiaková
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www.surany.sk

Eastern Sugar:
Prestavba reality v čase

Skladanie sladkotrpkého svedectva
pre budúce generácie

Nina Vrbanová

Maja a Reuben Fowkes

Na začiatku úvah a rozhovorov s autorkou o výstave stála dilema, ako konštruovať jej nateraz najrozsiahlejšiu a azda aj najvýznamnejšiu umeleckú
prezentáciu. Ponúkali sa viaceré alternatívy – modely výstav, ktoré by jej
vizuálnu dráhu zhodnocovali v podobe retrospektívy a situovali by ju do
širšieho kontextu (stredo)európskeho umenia, alebo by reflektovali aktuálne fenomény umenia s akcentom na jeho socio-politický potenciál. Bolo
to v čase prebiehajúceho La Biennale di Venezia 2017, kde za najlepšiu
národnú participáciu získala ocenenie nemecká autorka Anne Imhof, radikálne redefinujúca architektúru pavilónu do podoby mentálno-performatívneho priestoru.
Ďalším z faktorov, ktorý určil povahu aktuálneho výstavného projektu,
bolo aj vedomie, že retrospektíva autorky by bola nielen predčasnou, ale aj
nie celkom adekvátnou vo vzťahu ku galerijnému priestoru a jeho kontextu.
Zhodli sme sa v názore, že súčasné umenie i jeho inštitúcie (štátne predovšetkým) sú nositeľmi spoločenskej zodpovednosti. O to viac v aktuálnom
čase, kedy občania nielen na Slovensku vychádzajú do ulíc a formou opakovaných masových protestov, azda rozsiahlejších než v roku 1989, bojujú
za návrat hodnôt do verejného života – za slušnosť a čestnosť s hlbokým
presvedčením, že štát nie je súkromným majetkom a že na stave vecí verejných záleží.
Prirodzene sme vtedy neočakávali, čo sa bude v našej spoločnosti,
politike i kultúre aktuálne diať. V tvorbe Ilony Németh však takýto záujem
predstavuje dlhodobý program – trvalú hodnotu angažovanosti s cieľom
vážnej spoločenskej a kultúrnej sebareflexie. Prakticky v celej šírke svojej vizuálnej produkcie autorka kriticky reflektuje aktuálne socio-kultúrne
a socio-politické fenomény, ktoré odrážajú hodnotový status spoločnosti,
a ruka v ruke s ňou aj súdobej individuality. Jej diela, výstavy či projekty
spravidla nesú apelatívnu správu o tom, kto sme, akí sme boli, akí by sme
mohli byť, čo nás formuje, ako my sami formujeme svoje prostredie a reflektujeme vlastné dejiny.
Németh pred nás nekladie všeobecné tézy, hoci jej diela a výstavy ich
implikujú. Jej východisko býva často konkrétne, lokálne a osobné. Osobný
priestor a históriu však vizualizuje v občianskom zmysle ako súčasť či bázu
verejného teritória. Tieto sféry sú v jej myslení a umení vzájomne prepojené.
Rovnako aj aktuálna výstava Eastern Sugar vychádza z jej vlastnej skúsenosti
a poznania, ktoré razantne rezonuje ako echo našej spoločnej situácie – „výpredaja“ vlastných hodnôt. Obracia sa k silnému, no akosi málo viditeľnému
príbehu cukrovarov na Slovensku, pôvodne štátnych a prosperujúcich, postupne privatizovaných a tunelovaných, dnes nenávratne zničených.
Názov Eastern Sugar získal najväčší slovenský cukrovar Juhocukor,
sídliaci v Dunajskej Strede, po vstupe majoritného zahraničného akcionára v roku 1993. V tomto redizajne, ktorý sľuboval investície, revitalizáciu,
medzinárodné zapojenie a celkový rozmach produkcie cukru na Slovensku, fabrika vydržala len do roku 2007, kedy bolo ohlásené jej definitívne
zatvorenie, ukončenie výroby a formulovaná potreba kompenzácie dopytu
dovozom. Vecná a v istom zmysle lakonická výpožička názvu sprivatizovanej firmy s jasným koncom tu funguje pars pro toto – krátky osud dunajskostredského cukrovaru po privatizácii bol len jedným z mnohých.
Názov výstavy nesie trefnú, hoc čiastočne ironicko-kritickú jazykovú
metaforu, kedy sa „naše – domáce – slovenské“ predajom transformovalo
na „cudzie – externé – zahraničné“ a tým fakticky zaniklo. Odkazuje nielen na masívne mečiarovské privatizačné procesy v 90-tych rokoch a tiež
začiatkom milénia, ale aj na istú formu vyvlastnenia štátu voči občanom
a spoločnosti. Zo sociálneho hľadiska tu bola výsledkom de facto tvrdá konfiškácia práce, zázemia, vzťahov a s tým spojených hodnôt v mene finančného profitu tzv. investorov. Azda samo za seba povie, že cukrovar v Dunajskej Strede bol postavený v 60-tych rokoch 20. storočia a mnohé ďalšie na
našom území ešte pred 1. svetovou vojnou.
Fokus Németh na históriu a súčasnosť cukrovarov na Slovensku je mimoriadne humánny a sociálne involvovaný. Výstava rekonštruuje pamäť cez
fundamentálnu ľudskú aktivitu, ktorou je práca. V centrálnej sále galérie
autorka navodzuje samotný výrobný priestor. Buduje rozmernú inštaláciu
v strohom potravinárskom dizajne, ktorá je určená nielen manuálnej práci,
ale aj mentálnej participácii (vrstvy spomínania, vciťovania, stotožnenia
a pod.). Do manufaktúry cukrových homolí, ktoré si možno vlastnoručne
vyrobiť a odniesť ako istý pamäťový objekt či „artefakt“, zapája ľudí s osobným príbehom, ale aj bežných návštevníkov. Pracovníkov pritom oslovuje
prostredníctvom úradu práce a ponúka im reálnu možnosť i podmienky
uplatnenia sa.
Manufaktúra v zmysle „otvorenej dielne“ je koncipovaná ako participatívna inštalácia. Sprítomňuje minulosť, aktivizuje výrobu a prácu, ktorú
stratili tisíce zamestnancov zaniknutých cukrovarov. Práve funkciám i výrazovej skladbe tohto segmentu výstavy je zásadne uspôsobená architektúra
priestoru. Tá nanovo konštruuje nielen pôvodnú dispozíciu galérie, ale
prehodnocuje aj jej nové vnímanie. Vôbec po prvý krát dochádza k tak radikálnej adaptácii priestoru v prospech jedinečného, site-specific výstavného
projektu, ktorý sa tým stáva bezozbytku neprenosným. Významnou autorskou mierou sa na priestorových úpravách pritom podieľalo architektonické
štúdio Plural.
Centrálna sála, reprezentujúca stratenú minulosť, sa fakticky i významovo otvára a expanduje do okolitého priestoru ochodze galérie, ktorá
ponúka naopak pohľad na súčasný stav cukrovarov vo viacerých médiách.
Čas prítomnosti autorka uchopuje a dosahuje formou interaktívneho posuvného archívu muzeálneho typu. V jeho vrstvách, ktoré možno symbolicky „vyťahovať z pamäte“, sú inštalované aktuálne fotografické „portréty“
takmer všetkých fabrík (ich skeletov) na našom území. Aj na tejto časti
výstavy Németh spolupracovala s výtvarníčkou Oljou Triaškou Stefanović,
ktorú zapojila do výskumu jednotlivých miest ako fotografku architektúry,
ako aj s architektom Mariánom Ravaszom.
Kým gro výstavy aktivizuje históriu dočasnou prácou a participáciou,
súčasnosť a tristný stav cukrovarov dnes sa stávajú predmetom výskumu
a archivácie, teda paradoxne metód spoznávania a uchovávania pamäte.
Garde je obrátené v odkaze na autorskú rekonštrukciu či prestavbu reality
v čase. Okrem archívu Németh narába aj s nástrojmi orálnej histórie a kontext problému obohacuje o viaceré video-dokumenty. Obzvlášť informačne ťažiskovými sú rozhovory s Dušanom Janíčkom – riaditeľom pre vonkajšie vzťahy cukrovaru v Seredi, ktorý dodnes funguje v prevádzke ako
jeden z posledných dvoch, ako aj s Christianom Laurom – bývalým členom

V niekdajšej hrejivej atmosfére po revolúciách v roku 1989 sa zdalo, že rozvratné dejiny dvadsiateho storočia dospeli k svojmu definitívnemu koncu.
Vyhliadky na pluralitnú demokraciu a znovuzrodenie občianskej spoločnosti poskytli priaznivý vietor kultúrnej a ekonomickej globalizácii, ktorá
mala čoskoro zmeniť svet ešte zásadnejším spôsobom než dlhé desaťročia
studenej vojny. Vzostupná trajektória dosiahla nové progresívne pozície
vďaka zdanlivo priateľskému rozširovaniu Európskej únie smerom na východ, nastavujúc tak kurz ekonomickej integrácie, konvergencie životnej
úrovne a konsolidácie demokratických noriem. Dnes však túto optimistickú
víziu suplujú dystopickejšie vyhliadky poznačené stúpajúcou emigráciou,
pretrvávajúcimi nepriateľstvami z histórie, znepokojujúcou vlnou populizmu, opakom liberalizmu a xenofóbie. V projekte Eastern Sugar skúma Ilona
Németh patológie tohto prerodu, pričom odhaľuje ich korene v pokrivenom
mechanizme privatizácie zakotvenej v uzurpovaní majetku a systémovom
protežovaní, ktoré sa dialo počas obdobia strmhlavého behu od neskorého
socializmu smerom k vzdorovitosti divokého kapitalizmu.
Spoločne s výzvami na prijatie voľného obchodu a otvorených trhov
prišli praktiky protekcionizmu, tarify a obchodné obmedzenia, ktoré narúšali univerzálne podmienky idealizované neoliberálnou globalizáciou.
Výstava Eastern Sugar osvetľuje fakt, že do týchto protichodných procesov
bola zapletená aj nedávna história slovenského cukrovarníctva. Lokálna
produkcia cukru skrachovala v deväťdesiatych rokoch 20. storočia nie
len vďaka zdedeným technologickým a finančným nevýhodám, ale aj pre
exklúziu zo spoločného trhu. Rafinérie vybudované za komunizmu získali
šikovní investori zo západu prakticky za facku. Po roku 2004 sa situácia
otočila, slovenský cukrovarnícky priemysel, vo vlastníctve zahraničných
spoločností, získal nárok na európske dotácie a taktiež ochranu formou taríf
za konkurenciu z globálneho juhu, ktorá spracováva cukrovú trstinu. Ďalší
zvrat predstavovali desiatky miliónov eur v podobe kompenzácií vyplatených multinárodným konzorciám ako odmena za zrušenie výroby cukru
v ich slovenských závodoch, čo viedlo k fyzickému rozkladu len nedávno
modernizovaných cukrovarov. K tomuto zvratu došlo po zavedení reforiem
týkajúcich sa európskeho cukrovarníckeho priemyslu, ktorých cieľom bolo
zredukovať nadprodukciu. Tieto reformy boli zavedené na základe rozhodnutia Svetovej obchodnej organizácie, podľa ktorého systém kvót a obmedzení na dovoz cukru v EÚ nespravodlivo obmedzil voľný globálny obchod. A práve sladkotrpké emocionálne, sociálne a materiálne pozostatky
drsných finančných kalkulácií vypracovaných v odosobnených tabuľkách
zhmotnila Ilona Németh v rámci svojho výstavného projektu.
Voľba cukru ako optiky, cez ktorú môžno skúmať viacnásobné zvraty
odohrávajúce sa počas posledných troch dekád so sebou prináša hlbšie
historické asociácie, ktoré smerujú priamo do srdca projektu modernity.
Práve obchod s cukrom postavený na zotročení vyše 12 miliónov Afričanov
od 17. do 19. storočia vygeneroval väčšinu západného kapitálu, ktorý slúžil
ako hybná sila priemyselnej revolúcie a formovania národných štátov. Ako
podotkol antropológ Walter D. Mignolo, západná modernita mala aj svoju
temnejšiu stránku. Tá vychádzala z imperiálnej nespravodlivosti a vykorisťovania, ako aj z koloniálnych síl prenikajúcich aj do osvietenských vízií
moderného sveta. Výstižnou metaforou pretkávania koloniálneho dedičstva
a modernej kultúry môže byť aj fakt, že londýnska Tate Gallery bola založená s finančnou podporou a darom zbierky umenia cukrového baróna.
A práve spoločnosť Tate & Lyle spoluvlastnila firmu Eastern Sugar na Slovensku, čo viedlo k otázke neokolonialistického rozmeru prevzatia bývalých
socialistických odvetví priemyslu. Projekt Ilony Németh sa však neuberá
v líniách populistického programu antiglobalizácie, ktorý v ostatnom čase
zamoril politické štruktúry vo východnej Európe. Naopak – stavia sa kriticky
voči faktu, že ekonomický prerod podliehal elitným záujmom, kľúčovým
nebol prospech rádových občanov.
Výstava Eastern Sugar dokazuje, že jednotlivé umelecké prístupy
môžu fungovať ako prostriedky na preniknutie do ekonomických abstrakcií finančného inžinierstva a osvetliť tak vplyv spomínaných zmien
na osobné skúsenosti a život komunít. Zároveň Ilona Németh prostredníctvom rozhovorov s manažérmi a výkonnými pracovníkmi upriamuje
pozornosť na rolu skutočných ľudí než generických inštitúcií, ktorí stáli
za kľúčovými rozhodnutiami s trvalým dopadom na sociálne tkanivo. Na
rozdiel od socialistickej nostalgie podfarbenej túžbou po bezpečnosti
a niekdajších istotách starého režimu znamenala nostalgia pôvodne túžbu
za domovinou, psychickú záťaž spôsobenú vykorenením a vysťahovaním. Komunity postihnuté zatváraním cukrovarov zasiahol podobný pocit
straty spôsobený vyhladením a zavrhnutím priemyselnej krajiny, ktorú
kedysi tvorila známa panoráma. Úzkosť vyvolanú vymiznutím hmatateľného spôsobu hospodárenia, ktorý vyžadoval tvrdú prácu a fyzický kontakt
s pôdou a rastlinami, prehlbovala aj neprítomnosť zvukov a pachov továrne a aj absencia rytmov sezónnych prác, ktoré kedysi ohraničovali chvíle
odpočinku a osláv.
V kontexte výstavy je ako protilátka na sociálne následky deindustrializácie a na odobratie odmien za manuálnu prácu zvolená možnosť
participovať na výrobe tradičných cukrových homolí. Pretvorením ústredného priestoru galérie na výrobnú a baliarenskú manufaktúru ponúka
umelkyňa návštevníkom výnimočnú šancu – vyskúšať si výrobný proces
sladkých homolí, čím sa súčasne delí o radosť zo začatia a splenia jednoduchej manuálnej úlohy. Zároveň má táto manufaktúra priamy dosah na
jednotlivcov trpiacich chronickou nezamestnanosťou spôsobenou analogickým ekonomickým procesom. Týmto ľudom prináša dočasnú úľavu
a platenú prácu, pričom im poskytuje aj spôsob, ako si poradiť s pocitom
anómie v komplexne technologizovanom svete ovládanom automatizáciou a vzostupom umelej inteligencie. Výstava je jasným varovaním pred
násilnými zásahmi do pracovných životov, o ktorých svedčia technologické vymoženosti smerujúce k ešte vyspelejšiemu spôsobu vyradenia
ľudského faktora z výrobného procesu. Ďalším inkluzívnym gestom zo
strany Ilony Németh je začlenenie komparatívnych pohľadov spriaznených
umelcov (Jeremy Deller, Harun Farocki, Lonnie van Brummelen a Siebren
de Haan), ktorí tematizujú továrenské rituáli, transformáciu práce a ďalekosiahly vplyv manipulácie s globálnym obchodom.
Alternatívny vstup na výstavu Eastern Sugar vedie cez autonómne
Múzeum cukru, ktoré zhromažďuje pozostatky bohatej sociálnej a technologickej histórie dnes už uzavretej kapitoly slovenskej industriálnej minulosti. Kým pocity radosti sprevádzali na začiatku deväťdesiatych rokov

Ilona Németh v spolupráci s Cukru production: Interview
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Ilona Németh v spolupráci s Cukru production: Interview
s Dušanom Janíčkom, 2017, video still, majetok autorky

správnej rady Eastern Sugar. Kolekciu videí uvádza sugestívna vizuálna
esej, prostredníctvom dronu mapujúca architektúru aj exteriér cukrovaru
v Pohronskom Ruskove. Na tvorbe videí spolupracovala Martina Slováková
a Cukru production.
V širšom rámci tvorby autorky nepochybne zaujme aj ready made pôvodného linolea, ktoré tvorilo podlahu vstupnej haly cukrovaru Juhocukor
v Dunajskej Strede. Nájdený objekt formálne nadväzuje na početnú sériu
podlahových realizácií Németh a v kontexte výstavy graduje moment stotožnenia a zapamätávania. Sám osebe, vo svojej autentickej podobe a štruktúre, pôsobí ako paradoxná archivália so všetkými sedimentmi minulosti.
V priestore galérie objekt linolea, ktorým divák musí nutne prejsť a zanechať
vlastnú stopu, priam ideálne komunikuje s hosťujúcim dielom – dvanásťkanálovou videoinštaláciou nemeckého filmára Haruna Farockeho s názvom
Workers Leaving the Factory in 11 Decades, ktorá sa zameriava na premeny
prítomnosti a percepcie továrenských pracovníkov v kinematografii.
Výstava zahrnula aj diela britského autora Jeremyho Dellera a holandskej dvojice Lonnie van Brummelen & Siebren de Haan, ktorí prostredníctvom svojej tvorby rozširujú pole reflexie témy práce v súčasnom umení.
Nachádzame tu priamy odkaz na postindustriálny stav a (neo)koloniálne
obchodné vzťahy medzi EÚ a zvyškom sveta. Ich výberom a zapojením
do koncepcie výstavy, kde sa ponúka komparácia geopolitických rámcov
témy, prispela predovšetkým historička umenia a kurátorka Krisztina Hunya.
Okrem prizvaných hostí je potešujúcim fakt, že autorská výstava Németh je
ako celok novým dielom, šitým na mieru galérie, ktoré vedome vynecháva
prezentáciu jej starších diel.
Autorka sčasti preberá rolu kurátorky a v rámci projektu iniciuje pilotnú realizáciu nateraz neexistujúcej inštitúcie Múzea cukru. Pozýva preto
Mestské múzeum Šurany, ktoré svoju zbierku špecializuje na históriu cukrovarníctva na Slovensku, aby sa zhostilo časti výstavného priestoru a vôbec
po prvý krát prezentovalo svoje zameranie v ucelenej forme muzeálnej
expozície. Zo strany Németh ide o iniciatívu s reálnou ambíciou položenia
základov budúcej inštitúcie. V kontexte celku výstavy Múzeum cukru predstavuje hosťujúci „projekt v projekte”, ktorý rozširuje možnosti poznania
a reflexie témy na báze muzeológie a muzeálnej prezentácie.
Výstava ponúka komplexný, vrstevnatý pohľad na osud jedného segmentu potravinárskeho priemyslu s rozptylom do širších súvislostí nedávnej histórie Európy. Príbeh cukrovarov je kľúčovo spojený s fenoménom
práce a hodnôt, ktoré sme stratili, ktoré sme doslova rozpredali. Je kritikou
spoločenského postoja k veci a poukazom na následky našich rozhodnutí,
ktoré sú sugestívne sprítomnené v torzách fabrík ako absurdných reliktov
„divokých“ časov kapitalizácie a privatizácie v duchu vyprázdneného hesla
„that’s life!“. Ambíciou Németh je pritom ponúknuť autentické a kritické
poznanie, ktoré ako jediné môže viesť k prehodnoteniu, ako aj poučeniu sa
z chýb, ktoré sme urobili.
Z umeleckého hľadiska výstava radikálne reštrukturalizuje fyzický
priestor galérie a spolu s ním aj mentálne či pamäťové vrstvy témy. Divákom ponúka paralelne viaceré trasy kritickej reflexie ako ciest poznania, kde
práca respektíve manuálna aktivita, zdanlivo obyčajná chôdza či informované vedomie, sprostredkované buď na báze orálnej histórie alebo formou
muzeálnych exponátov, môžu byť nástrojmi empatie. Napokon, o silne sociálne angažovanej povahe tvorby autorky svedčí nielen participatívny rozmer výstavy ako takej, ale aj samotná metóda jej prípravy a realizácie, ktorá
v našom prostredí predstavuje len sporadicky videný fenomén kolektívnej
kreatívnej práce.

20. storočia otvorenie prvých prevádzok Mc Donald’s alebo pobočiek
IKEA – symbolov kapitalistickej budúcnosti naprieč východnou Európou,
dnes dedičstvo tohto prerodu presnejšie vystihujú opustené továrne
a chudobné provinčné mestá. V tejto súvislosti Némethino poňatie historizácie postkomunistickej transformácie nadobúda formu antimonumentu, ktorú možno vnímať cez architektonické fragmenty spustnutých tovární či pozostatkov linolea z podlahy recepčnej budovy niekdajšieho cukrovaru v rodnom meste umelkyne – v Dunajskej Strede. Zároveň sú tieto
materiálne pozostatky na výstave sprítomnené prostredníctvom rozhovorov, spoločných spomienok a kolektívnej práce, ktoré pomáhajú dokresľovať pochybné dedičstvo spoločnosti Eastern Sugar. Osvetlenie sociálnych
dôsledkov politických a finančných rozhodnutí nevyhnutne vedie k otázke
zodpovednosti, a hoci projekt stanovuje presvedčivú diagnózu koreňov
súčasnej krízykoreňov súčasnej krízy, jeho ďalším zámerom je aj skúmanie
možností predchádzania podobným procesom v budúcnosti.
preklad: Martina Petáková

Jeremy Deller: Ahoj, dnes máš voľno (formulácia textovej
správy zasielanej pracovníkovi s nulovým hodinovým
kontraktom, prostredníctvom ktorej sa dozvedá, že
v konkrétny deň nebude jeho práca potrebná), 2013,
majetok umelca a The Modern Institute Glasgow

Harun Farocki: Pracovníci odchádzajúci z továrne v jedenástich
desaťročiach, 2006, video still, majetok Harun Farocki
Filmproduktion

ILONA NÉMETH

(1963, Dunajská Streda) je slovenská výtvarníčka,
organizátorka a kurátorka.

Ilona Németh: Výroba cukru, 2017 – 2018, pohľad do inštalácie
v Karlín Sutidos, Praha, majetok autorky

Vystavovala v mnohých uznávaných galériách, doma
i v zahraničí, vrátane Karlín Studios, Praha (sólo,
2017); Galérie Miloša Alexandra Bazovského, Trenčín, (sólo, 2017); Zachęta – National Gallery of Art,
Varšava (2016); Mestna galerija, Ljubljana (2015);
Kunsthalle, Bratislava (2016, 2014); Tranzit Gallery
Bratislava (sólo, 2014); Museum of Contemporary Art,
Bukurešť (2013); Východoslovenskej galérie, Košice
(sólo, 2012); Domu Umění, Brno (sólo, 2012); Ernst
Museum, Budapešť (sólo, 2011), MUMOK, Viedeň
(2009), Prague Biennale (2005, 2007, 2011); ako aj
v Pavilóne Českej a Slovenskej republiky na Bienále
umenia v Benátkach (spoločne s Jiřím Surůvkom,
2001), a v mnohých ďalších.
Bola spolu-kurátorkou série výstav Universal Hospitality v rámci City Festival of Wiener Festwochen
(2016), MeetFactory and FUTURA, Praha (2017);
a projektu The Private Nationalism, prezentovanom
v Budapešti, Bratislave, Krakove, Drážďanoch, Pecsci,
Košiciach a Prahe (2015). Pôsobí ako profesorka na
Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde
vedie ateliér IN a medzinárodný vzdelávací program
Open Studio na Katedre intermédií VŠVU v Bratislave.
Jej diela sú zastúpené vo viacerých zbierkach,
vrátane the Ludwig Museum Budapest, National
Centre for Contemporary Art, Moskva; Linea
Collection, Bratislava; Zbierky Prvej slovenskej
investičnej skupiny (PSIS), Bratislava; Galérie mesta
Bratislavy; Slovenskej národnej galérie, Bratislava;
a v mnohých ďalších.
www.ilonanemeth.sk

Ilona Németh v spolupráci s Oljou Triaškou Stefanović:
Archív (Pohronský Ruskov a Rimavská Sobota), 2017 – 2018,
majetok autorky

