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Kunsthalle Bratislava s radosťou predstavuje novú výstavu s názvom Ty a ja. Prvá výstava Paula 
Mahekeho na Slovensku sa zameriava na témy vzájomnej závislosti. Maheke inscenuje okolnosti 
formulované fyzickou prítomnosťou predmetov, tvarov, línií, foriem, zvukov, obrazov a predstáv či 
hlúpych zvieracích figúrok. Všetky budujú rezonujúce napätie, vzájomne na seba pôsobia a strhávajú 
pozornosť od jedného k druhému; vťahujú vás dovnútra a naspäť von. Ponúkajú útechu a zároveň 
okamžite prerušujú vaše nádeje. Na tejto výstave je zložitá sieť súvislostí a žiadna z nich nie je 
jednoducho taká alebo onaká, žiadna z nich neexistuje v rámci normalizovaných binárnych vzťahov. 
Všetky sú queer, čo môže znamenať čokoľvek, a to je práve to krásne. 

Výstava Ty a ja predstavuje Mahekeho film Lila, Jim a John (2021), príbeh o rôznych interakciách 
medzi tromi subjektmi. Príbeh založený na moderných mýtoch, starých obavách a úniku z 
nadčasových útlakov. Hoci sa prezentuje v priestore A Black Box, s vlastným oddeleným vstupom od 
zvyšku výstavy, Lila, Jim a John ponúka divákovi*čke interpretačnú optiku, cez ktorú môže vnímať 
zvyšok prítomných diel. 

Priestor A Hall, fungujúci ako ústredné javisko v doslovnom aj prenesenom zmysle, sa stáva miestom 
zmeny a transformácie, procesov viditeľných aj neviditeľných. Séria rastlín rastie podľa vlastného 
tempa pod týmto vysoko zdobeným svetlíkom. Tváre sú zahalené, schodisko je pripravené, svetlá sa 
rozširujú – replikujú a steny dočasne nadobúdajú nové identity. A pre každého je tu oblečenie, 
nemusíte sa obávať. 

Toto nie je len ďalšia queer výstava. Toto je queer výstava v miestnom dome umenia, ktorá vám 
ponúka ne-obmedzujúci priestor na vyjadrenie.  
Toto nie je len ďalšia queer výstava. Je to protest. So všetkou politickou mocou a silou, ktorú môže 
súčasné umenie zhromaždiť.  
Táto queer výstava, ako každá queer výstava, ktorú vám predstavujeme, je oslavou rozmanitosti 
myslenia, vyjadrovania, sexuality, tiel a ich miesta na tomto svete. 
 

Výstavu sprevádza aj online publikácia, ktorej editorkou je Denisa Tomková. Je už štvrtou publikáciou 
v novej edičnej sérii, ktorá prináša ďalšie kritické diskurzívne myslenie v podobe esejí medzinárodných 
mysliteľov*iek a spisovateľov*iek. Texty sú publikované dvojjazyčne: v anglickom origináli a prvýkrát 
aj v slovenskom preklade. Eseje v tejto publikácii kriticky skúmajú vzájomnú závislosť medzi ľuďmi, 
neľudskými živými bytosťami a ich prostredím.  
 
Judith Butler vo svojej eseji „Rodová politika a právo vystupovať“ z knihy Notes Towards a Performative 
Theory of Assembly významne upozorňuje na neisté podmienky, v ktorých žijú rodové a sexuálne 
menšiny. V kontexte tejto výstavy, ako aj nedávnych homofóbnych vrážd na Slovensku táto esej veľmi 
dôležitým spôsobom nabáda k tomu, že si musíme neustále pripomínať otázku, ktorá je na mieste: 
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„Ktorí ľudia sú považovaní za ľudí? Ktorí ľudia sú oprávnení na uznanie v rámci sféry vzhľadu, a ktorí 
nie?“ Butler sa zasadzuje za vzájomnú závislosť a rovnaké právo na vystupovanie pre všetkých, 
vrátane ochrany našich vôd, pôdy a práv zvierat. Vzájomná závislosť a transformácia sú tiež hlavnými 
témami knihy Emanuele Coccia Metamorfózy. Dva vybrané texty z jeho knihy naznačujú, že vzájomná 
závislosť živých bytostí nielenže mení prostredie iných druhov, ale mení aj „osud iných druhov“. 
Publikácia uzatvára svoje teoretické príspevky esejou José Estebana Muñoza „Pocit utópie“ z knihy 
Cruising Utopia, ktorá nielenže žiada čitateľov*ky, aby prehodnotili myšlienky ako nádej a utópia, ale 
tiež nás vyzýva, aby sme uvažovali o „queer kritike z obnoveného a novo oživeného zmyslu pre 
sociálne“. Poviedka Paula Mahekeho Lilavá hodina sprevádza a dopĺňa jeho vystavený film Lila, Jim 
a John. Lilavá hodina je príbeh o formách vzájomnej závislosti a metamorfózy ľudských a neľudských 
živých bytostí.  

Táto publikácia prehodnocuje nádej a nabáda nás uvažovať o formovaní intelektu ako o vzťahovom 
neindividuálnom akte. Nabáda nás analyzovať vzťah našich tiel k iným telám, vplyv jazyka na rodovú 
politiku, vzájomnú závislosť živých bytostí, ktorá ovplyvňuje osud iných, a zároveň navrhuje nádej, 
utópiu a nové potenciality. Publikácia, ktorá sprevádza výstavu Ty a ja, nás vyzýva k zamysleniu sa 
nad tenkou (ak vôbec nejakou) hranicou medzi tebou a mnou. 
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