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14/09 — 31/10/2022
Kurátor: Julius PristauzA  B L A C K  B OX

A  W I N D O W
A  H A L L

NIEČO HORÍ
Jürgen Baldiga, Mina Bonakdar, Selin Davasse, Živa Drvarič, 
Luki Essender, Samuel Linus Gromann, Gross Module, Nadia 
Markiewicz, Jack O’Brien, Johanna Odersky & François Pisapia, 
Michael Ray-Von, Anna Rimmel, Nelson Sullivan, Sophie Thun, 
Philipp Timischl

Kurátor:  
Julius Pristauz

Dizajn výstavy: 
Sophia Stemshorn  
& Julius Pristauz 

Edičné aktivity 
a preklad: Denisa 
Tomková 

Program pre verejnosť: 
Jelisaveta Rapaić

Produkcia:  
Martina Kotláriková

Produkcia  
a inštalácia výstavy:  
Tím pod vedením  
Filipa Kruteka

Grafický dizajn:  
Lukáš Kollár 

TÍM KUNSTHALLE 
BRATISLAVA:

Riaditeľ: 
Jen Kratochvil 

Kurátorka programov 
pre verejnosť a PR: 
Jelisaveta Rapaić

Kurátorka: 
Lýdia Pribišová

Kurátorka edičného 
programu: 
Denisa Tomková, PhD.

Manažérka produkcie 
a prevádzky: 
Martina Kotláriková

Manažér produkcie 
výstav: 
Filip Krutek

Hlavná ekonómka: 
Denisa Zlatá

Asistentka: 
Janette Flaškayová

Personalista a mzdár:  
Anton Švanda

Výkonný grafický 
dizajnér: 
Lukáš Kollár

Zriaďovateľ  
/ Founder

Partner výstavy  
/ Exhibition partner

Mediálni partneri  
/ Media partners

Kurátor by chcel vyjadriť svoju vďaku Aronovi Neubertovi a Múzeu Schwules v Berlíne; Archívu a špeciálnym 
zbierkam na Newyorskej univerzite a spoločnosti Good Dog Blackout, LLC; ako aj Lunovi Micanovi, Paulovi 
Ebhartovi a všetkým svojim priateľom za ich neustálu podporu.

Nám. SNP 12, 811 06 Bratislava  

Otváracie hodiny:  
Pon-Ned:  
12:00 –15:00 _ 15:30 –19:00  
Uto: zatvorené 

FACEBOOK, INSTAGRAM, YOUTUBE /
Kunsthallebratislava
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→ vstup z prvého poschodia budovy

↓ vstup z ulice
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→ vstup z prvého poschodia budovy

Philipp Timischl, No countdown could  
prepare you for that moment, 2022,  
HD video, 03:00 min.  

Nadia Markiewicz, Birdcage ladder, 2021, 
suché biliardové gule, rybársky vlasec

Gross Module, Money (Remake), 2020,  
audio, 0:34 min (slučka)

Mina Bonakdar, Fail better, 2021,  
látky (vlna, polyester a koža).

Jürgen Baldiga, Kind an der Leine 
a Selbstporträt (mit Pfleger), obe okolo roku 
1991, čiernobiela tlač (zarámované).

Jürgen Baldiga, Auf der Klappe 
a Überfalltelefon, okolo roku 1985 / 1991, 
čiernobiela tlač (zarámované).

Anna Rimmel, Beyond A River Is An Ocean, 
2022, HD video, 08:03 min

Michael Ray-Von, In Excess of Playtime (2), 
2022, animatronika, 10:00 min

Samuel Linus Gromann, Prime Time, 2022, 
noviny, hodvábny papier, polyuretánová živica, 
MDF drevo, jadeitová guľa, besconové kocky, 
guľôčkové ložisko, hardvér a taxidermia kobyliek

Živa Drvarič, Balance (daily reminder), 2020, 
pár kožených topánok s reliéfnymi vložkami

Nelson Sullivan, Christina in a Good Mood 
& RuPaul being “wonderfully glamorous” at 
the Pyramid Club in 1985, videá, 12:02 min 
a 02:11 min

Jack O’Brien, Ring II, 2022, vysoké podpätky, 
pohár na víno, závitová tyč, drôtené pletivo, 
páska

Sophie Thun, Orientalischer Hamam a Sauna 
E-Fit, 18.07.2019, FL, 2019, fotogram na 
barytovom papieri v autorskom ráme.

Johanna Odersky & François Pisapia,  
Iku a FAUN TV present: The Itch (Teaser),  
2022, video, 09:30 min. 

Selin Davasse, Homo Economicus, 2021, 
performance video, 06:47 min.

Luki Essender, Veľký kľúč, smiešny klobúk 
a šlapka od Cartiera, 2022, jednokanálová 
audio inštalácia, 19:09 min (Voiceover: 
Camille Wood / Zvuková technika: Veronika 
Muráriková)
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Jürgen Baldiga (*bio napísal umelec v roku 
1992). V roku 1959 sa narodil ako silný 
osem-librovník. Syn baníka. V roku 1979 sa 
presťahoval do Berlína - zamestnania kuchár/
barman/milenec/prostitút/príležitostný 
pracovník. Od roku 1980 prvé kroky k krásnemu 
umeniu poézia/hudba/film/performancia. 
1984 zmyslové získanie imunitného deficitu. 
Od roku 1985 fotografický samouk. Od roku 
1989 úplný (klinický) obraz, alebo skôr: nikdy 
neodkladaj na zajtra to, čo môžeš urobiť dnes.
 
Mina Bonakdar žije v Berlíne a študovala 
módny dizajn na Umeleckej univerzite 
v Berlíne. V centre jej práce je skúmanie 
semiotickej zložky v odeve a analýza toho, akú 
úlohu zohráva odev v kontexte spoločnosti. 
Na tento účel využíva svoje návrhy ako 
prostriedok na kladenie a zodpovedanie 
otázok vyplývajúcich z verejnej sféry.
 
Selin Davasse sa narodila v Ankare, žije 
a pracuje v Berlíne. Vo svojej performatívnej 
praxi založenej na výskume opätovne využíva 
rôznorodé textové a performatívne techniky na 
konceptualizáciu a kolektívne stvárnenie etiky 
alternatívnych súčasností a špekulatívnych 
budúcností. Jej práca, zložená z naratívnych 
a zvukových textúr, kondenzuje myšlienkové 
systémy do intímnych ženských prejavov 
a nadobúda podobu hovorených a spievaných 
performancií s hravými a participatívnymi 
vrstvami, ktoré vytvárajú heterogénne 
pohostinné vzťahy s publikom. Medzi nedávne 
miesta jej performance patria: Galéria Škuc, 
Ľubľana (2022); BJCEM - Biennale des Jeunes 
Créateurs de l’Europe et de la Méditerranée, 
Procida (2022); Centrale Fies, Dro (2022); 
Wiener Festwochen, Viedeň (2022); a ďalšie. 
 
Živa Drvarič žije a pracuje vo Frankfurte, kde 
v roku 2020 ukončila štúdium výtvarného 
umenia u Judith Hopf na Städelschule. Predtým 
študovala u Brigitte Kowanz na Vysokej škole 
úžitkového umenia vo Viedni a u Žiga Kariža na 
Akadémii výtvarných umení a dizajnu v Ľubľane. 
Jej práca je založená na poetickom pozorovaní 
objektov, myšlienkových systémov, gest, jazyka 
a každodenných procesov a bola vystavená 
na medzinárodných výstavách, vrátane 
Laurenz, Parallel, Ve.Sch a Krinzinger Projekte 
vo Viedni, Mglc a Ulay foundation v Ľubľane, 
SUMO v Prahe, Spoiler v Berlíne, Lovaas 
Projects v Mníchove a Portikus vo Frankfurte.
 
Luki Essender žije a pracuje v Štokholme. 
Využíva médiá sochy, inštalácie, performance 
a textu na reflexiu queer skúsenosti 
a konfrontácie queer tiel s verejným 
a súkromným priestorom. Študoval*a na Fakulte 
výtvarných umení VUT v Brne a na Konstfack 
v Štokholme. Vystavoval*a na rôznych miestach 
vrátane Kunsthalle Bratislava, Karlin Studios 
Praha alebo Konsthall C a Mint Konsthall 
v Štokholme. V roku 2021 sa dostal*a do 
užšieho výberu na Cenu Oskára Čepana 
a v roku 2022 získal*a štipendium Švédskej 
kráľovskej akadémie výtvarných umení. 
 
Samuel Linus Gromann žije a pracuje vo 
Frankfurte nad Mohanom (DE). V súčasnosti 
dokončuje štúdium Meisterschüler na 
Städelschule, Staatliche Hochschule für 
Bildende Künste. Jeho diela boli vystavené 
na medzinárodných výstavách, okrem 
iného 40 Pest Street, Alyssa Davis Gallery, 
New York (USA); Of Flytraps and Viennese 
Freedom, Heiligenkreuzerhof, Viedeň (AT); 
Valar, Kettelvik Stenmuseum, Gotland (SE); 
Verveine at Medium P., Frankfurt am Main (DE); 
a Emozionale, Via Cesare Balbo, Miláno (IT).
 
Nadia Markiewicz je absolventkou 
magisterského štúdia Mirosław Bałka Studio 
Of Spatial Activities na Katedre mediálneho 
umenia Akadémie výtvarných umení vo Varšave 
(2020) a predtým absolvovala Gerrit Rietveld 
Academie v Amsterdame (2010-2011). 
Markiewicz sa zaoberá slovníkom času, 
zábavy a telesne postihnutých osôb, pričom 
využíva video, inštaláciu a performance. 
Nadia sa zúčastnila na Studio of Performance 
(2021) pod vedením Julie Bény a Jakuba 
Jansy v Brne a na Kem School (2021) vo 
Varšave. Medzi predchádzajúce výstavy 
a performancie patria: samostatná výstava 
Spiral and Fall v Sto Lat Gallery v New Yorku 
(2022), Hook performance v Národnej galérii 
umenia Zachęta vo Varšave (2021), cowgirls 
performance v BWA Warszawa (2021) a ďalšie. 
 
Gross Module (založený v roku 2021) 
je spolupráca rôznych meniacich sa 
účastníkov*čiek vystupujúcich v oblasti zvuku. 
Medzi predchádzajúcich prispievateľov*ky 
patria Leonard Prochazka, Simon Heidemann, 
Christopher Schulz, Raphael Reichl a Paul 
Ebhart. V minulosti vystúpili na festivale unsafe 
+ sounds (Viedeň) a Spettro (Brescia).
 
Johanna Odersky je vizuálna umelkyňa 
a hudobníčka žijúca v Berlíne, známa 
pod pseudonymom Iku. Je absolventkou 
Städelschule vo Frankfurte nad Mohanom, 
kde študovala v triede Judith Hopf 
a absolvovala výmenný semester na The 
Cooper Union School of Art v New Yorku. 
Vo svojom multidisciplinárnom prístupe je 
aktívnou osobnosťou na výtvarnej aj hudobnej 
scéne, pričom tvrdí, že tieto dva postupy 
sa navzájom dopĺňajú. Jej zvukové dielo 
vrství a starostlivo splieta asociatívne vzorky 
do komplexného spletenca emocionálne 
nabitých zvukov, čím vytvára zmyslovú sieť 
hypnagogických klavírnych postupov, zvukov 
mimozemského hmyzu a zvukových scén 

z hororových filmov. Jej diela boli vystavené 
na festivaloch, v galériách a umeleckých 
priestoroch v Európe, Japonsku, Mexiku a USA.
 
François Pisapia je umelec a filmár žijúci 
a pracujúci v Berlíne. Jeho umelecká prax sa 
pohybuje na pomedzí sochárstva, inštalácie, 
fotografie, performance a videa, pričom 
využíva amatérske a zberateľské postupy 
na rámovanie túžob do filmových obrazov 
lásky a rozkladu. Pisapia ukončil bakalárske 
štúdium dizajnu na Concordia University 
a absolvoval filmovú triedu Douglasa Gordona 
na Städelschule, pričom študoval aj u Laure 
Prouvost, Gerarda Byrnea a Wu Tsanga. Jeho 
práce boli premietané a vystavené v Centre 
súčasného umenia (Glasgow), Staedel 
Museum (Frankfurt), Echo Correspondence 
(Viedeň), Palais de Tokyo (Paríž), Českom 
centre (New York) a Centre Clark (Montréal).
 
Michael Ray-Von je umelec a softvérový 
inžinier. Získal bakalársky titul na CalArts 
(2012) a magisterský titul na Institut Kunst 
Basel (2021). Žije a pracuje v Bazileji.
 
Anna Rimmel sa narodila v Severnom Írsku, 
pracuje a žije vo Viedni. Rimmel využíva 
video, performance a inštalácie na skúmanie 
konštrukcie túžby. Pohrávajúc sa s pop-kultúrou, 
historickými odkazmi a autobiografiou, Rimmel 
vytvára atemporálne negatívne priestory, 
v ktorých naratívy, formy a citlivosti začínajú 
narážať jedna do druhej, kde sa materiál obrazov 
a jazyka začína oslabovať a preformulovávať. 
Jej atmosférické a zároveň rušivé diela často 
nadobúdajú psychologickú kvalitu a aktivizujú 
predstavivosť, aby sledovala spôsoby, akými sa 
snažíme pochopiť, zažiť a vyčleniť význam sveta.
 
Nelson Sullivan bol americký videotvorca, ktorý 
od roku 1983 až do svojej smrti zaznamenával 
život na umeleckej a klubovej scéne v centre 
Manhattanu. Podľa Larryho Teeho Sullivanove 
videá dokumentujú ”generáciu zabudnutých 
drag queens, umeleckých hviezd, performerov, 
kultúrnych revolucionárov a miestny 
kolorit vtedajšieho New Yorku“. Sullivanove 
videozáznamy jeho života predstavujú pred-
internetovú formu vlogovania, pričom ním často 
používaná technika otáčania kamery tvárou 
k sebe samému jasne anticipuje moderné selfie. 
V roku 2012 bol Sullivenov videoarchív darovaný 
knižnici Fales Library & Special Collections na 
Newyorskej univerzite. Výber zo zbierky videí 
Nelsona Sullivana je na tejto výstave použitý so 
súhlasom spoločnosti Good Dog Blackout, LLC.
 
Sophie Thun vyrastala vo Varšave, magisterské 
štúdium absolvovala na akadémiách výtvarného 
umenia vo Viedni (2017, Martin Guttmann 
a Daniel Richter) a v Krakove (2010). Thun sa 
zaoberá predovšetkým technikami analógovej 
fotografie, jej priestormi, procesmi, ako aj 
podmienkami produkcie a vystavovania. Medzi 
jej posledné samostatné výstavy a výstavy 
dvoch osôb patria napríklad: „Trails and 
Tributes“, Kunstverein Hildesheim (2022); 
„Merge Layers“, SOPHIE TAPPEINER, Viedeň; 
„SHIFTS (RAL5014)“ (2021). Medzi vybrané 
skupinové výstavy patria: „Homesick“, Shivers 
Only, Paris; „Friedl Kubelka vom Gröller: 
POLYPHONY Songs of Experience“, Museo 
MACRO, Rome; „After the Revolution“, SOPHIE 
TAPPEINER, Vienna (2021); „Elisabeth Wild“, 
Karma International, Zurich (2020), a ďalšie. 
 
Philipp Timischl študoval na Städelschule vo 
Frankfurte a absolvoval Akadémiu výtvarných 
umení vo Viedni. Jeho rozsiahle multimediálne 
inštalácie kombinujú nájdené a vlastnoručne 
vyrobené materiály na budovanie naratívnych 
štruktúr. Balansujú medzi dokumentáciou 
a fikciou, medzi súkromnou a verejnou sférou, 
pohrávajú sa s intimitou a auto-referenciou. 
Dominantnými témami v jeho tvorbe sú trvalý 
vplyv našich koreňov, vylúčenie a queernosť 
vo vzťahu k spoločenským triedam, ako aj 
mocenská dynamika medzi umením, umelcom 
a publikom. Nedávno mal samostatné výstavy 
v Heidelberger Kunstverein, Secession, Viedeň; 
Halle für Kunst, Lüneburg; Galerie Emanuel 
Layr, Viedeň a okrem iného sa predstavil na 
skupinových výstavách v Kunsthalle Bern; 
Dortmunder Kunstverein; Belvedere 21, Viedeň. 

 
Kurátor a architektka výstavy: 

Julius Pristauz žije a pracuje vo Viedni. 
Okrem svojej umeleckej práce pôsobí ako 
nezávislý kurátor a spisovateľ v oblasti súčasnej 
kultúry. Pristauz študoval transmediálne 
umenie na Univerzite úžitkového umenia 
vo Viedni a performanciu na Fakulte 
výtvarných umení FaVU v Brne. Pristauz 
nedávno kurátoroval výstavy v EXILE počas 
galerijného festivalu Curated by, ako aj v UA26 
(Viedeň) a Kunstverein Kärnten (Klagenfurt). 
Za svoj umeleckú diplomovú prácu získal 
ocenenie Kunsthalle Viedeň za rok 2022.
 
Sophia Stemshorn pracuje na rozhraní 
výtvarného umenia a architektúry. Jej 
architektonická tvorba zahŕňa teoretické 
a dizajnérske skúmanie túžby v najširšom 
zmysle slova. Pritom si kladie nielen otázky 
o nerovnostiach v rámci priestorovej štruktúry 
moci, ale pokúša sa aj o vývoj architektonických 
stratégií a nástrojov na ich identifikáciu 
a riešenie práve v umelom priestore.

Kurátorský text*

Skupinová výstava SOMETHING IS BURNING sa zaoberá aspektmi 
budovania identity v kontexte ekonomického a individuálneho 
blahobytu. Výstava sleduje rôzne skutočnosti a trajektórie 
reprezentácie v priebehu času a jej cieľom je zmapovať rôzne telá 
- z ktorých mnohé boli vystavené procesom inakosti - a umiestniť 
ich do, vo svojej podstate, komodifikovaného priestoru. Táto výstava 
ilustruje vnímanie súčasného momentu - vychádzajúc z pozorovania 
súčasnej kultúry, jej produkcie a s ňou súvisiacich napätí – 
zhromažďujúc ho vo forme vzťahového prehľadu. Výstava sa zamýšľa 
nad vyčerpanosťou a rýchlosťou v osobnom ako aj profesionálnom 
zmysle a uvažuje o tom, ako sú v týchto úvahách situované queer 
subjekty. Zamýšľa sa nad tým, či súčasné čítanie queer v západnom 
globalizovanom kontexte môže vôbec slúžiť ako dostatočná 
stratégia na rozvrátenie binárnych predstáv a normatívnych 
konceptov času a jeho využívania. Výstava, ktorá je do istej miery 
aj spochybnením výstavného formátu v čase rastúcej ekonomickej 
krízy a všeobecne neistých pracovných podmienok v umení, 
by mohla byť aj svedectvom o seba vykorisťovaní a rastúcich 
korporátnych tendenciách v tejto oblasti. Súčasne však poukazuje 
aj na „to dáme“ postoj a kritickosť, ktoré sú vlastné umeleckej 
práci - v tomto prípade najmä v rámci postupov informovaných 
queer-feministickým myslením. Ctí odpor a zároveň spochybňuje 
poslušnosť - jej cieľom je vypočuť, akokoľvek vedome či nevedome 
nasledujeme určité myšlienkové a obrazové prúdy. Diskutuje o napätí 
medzi rôznymi oblasťami, ideológiami a kritickým skúmaním 
kategórií a vecí, ktoré sa berú ako dané či vnímané ako fakt. 

Prezentované diela využívajú rôzne média od sochárstva, fotografie 
a módy až po používanie jazyka, zvuku a pohyblivého obrazu, 
spochybňujú predstavy o normativite a zobrazujú neustále sa 
meniacu a čoraz viac spochybňovanú ideu ducha doby (zeitgeist). 
Zatiaľ čo niektoré z diel sa zaoberajú otázkami performancie 
a performatívnosti, iné sa zaoberajú rámcami, ako aj medzerami 
regulovane riadených sociálnych štruktúr.

Výstava, ktorá vznikla v spolupráci s umelkyňou a architektkou 
Sophiou Stemshorn, vychádza z výskumu teórií týkajúcich sa queer 
priestoru/-ov a ich histórie v oblasti architektúry a priestorových 
intervencií. Inšpirujúc sa „bielou kockou“, ako aj inými tendenčnými 
fenoménmi, sa dizajn výstavy prispôsobuje podobným binárnym 
víziám a umožňuje ich subverziu. Vychádzajúc z histórie umeleckých 
a kurátorských projektov, ktoré sa zaoberajú rôznymi druhmi queer 
pohybu v (polo)verejnom priestore, ako je cruising, molly culture a iné 
formy subkultúrneho (queer) života, sme chceli vytvoriť architektúru, 
ktorá sa môže cítiť ako čudné vákuum a zároveň ako javisko.

Skúmanie ľudskej skúsenosti môže byť empirické, ale nikdy nie 
objektívne. Môžeme sa porovnávať, nasledovať určité trópy alebo im 
oponovať. Pri kolektívnom skúšaní foriem vyjadrovania a spôsobov 
čítania SOMETHING IS BURNING naráža na hybridné a nebinárne 
stavy vo vzťahu k sociálnemu prostrediu. Vizualizujú sa pohyby okolo 
sociálnych kódov a vzorov. Prezentované diela buď mapujú vnímané 
kategórie, alebo potvrdzujú určitú otvorenosť. Zároveň jasne ilustrujú 
konštrukciu, štruktúru, ktorá - v kombinácii jednotlivých častí - môže 
naznačovať problémy v širšom meradle. Výstava, ktorá v konečnom 
dôsledku lokalizuje jednotlivca ako súčasť vopred určeného 
poriadku, identifikuje moment reorganizácie a preskupenia.

Okrem prezentácie vo výstavných priestoroch Kunsthalle Bratislava 
je súčasťou výstavy SOMETHING IS BURNING aj výber performancií, 
premietanie a klubová noc. 

Julius Pristauz

* Úplná verzia kurátorského textu je publikovaná v online publikácii k výstave, ktorá je dostupná na 
webstránke Kunsthalle Bratislava prostredníctvom QR kódu v tomto letáku.


