tisková zpráva
Tomáš Rafa — Blokáda extremismu
12. 12. 2019 — 01. 02. 2020

Vernisáž výstavy ve středu 11. 12. 2019 v 18 hodin
Komentovaná prohlídka proběhne v 16.30 hodin

Kurátor výstavy:
Juraj Čarný

Host výstavy:
The Centre for Political Beauty (GER)

“Civil society has made a monument for
Germany’s premiere fear-mongerer. The message
behind it: we will no longer tolerate right-wing
extremism. It is not normal. Racism is not normal.
And this attack on our collective identity as a civilisation
will remain unanswered no longer.”
The Center for Political Beauty (GER)
„V súčasnosti sa deje toľko zaujímavých vecí, že je ťažké
nevnímať ich. Politická situácia sa zhoršuje, rasizmus
a xenofóbia sú na vzostupe, emócie sprevádzajúce
rôzne pouličné udalosti sú stále intenzívnejšie. Myslím
si, že je možné, že toto všetko smeruje k nejakému
veľkému vyvrcholeniu. Koniec koncov, tak to v minulosti
vždy bolo.“ Tomáš Rafa
Žijem v dobe, ktorá ma čoraz viac prekvapuje fatálnym
nepochopením chýb z minulosti. Je neuveriteľné, ale žiaľ
stále reálnejšie, že ľudstvo by mohlo spadnúť do tej istej
pasce, ako už doteraz niekoľkokrát za sebou. Internet
a sociálne siete dali zažiť Warholovských 15 minút slávy
každému, kto o ne stál. Dezinformačné weby majú väčšiu
sledovanosť ako seriózne médiá, konšpirácie a hoaxy
sa šíria rýchlejšie ako správy prinášajúce fakty. Na konci
novembra zverejnili na Slovensku prieskum, ktorý hovorí,
že ak by v budúcoročných voľbách volili iba mladí ľudia
do 30 rokov, jednoznačne by vyhrala strana, ktorá
popiera demokraciu, základné slobody i ľudské práva.
Diskriminuje menšiny, spochybňuje holokaust a oslavuje
zločineckú ideológiu.

Doprovodný program:
14. 12. 2019 / 13—16 hod
Výroba diáře s Reformátem → švýcarská vazba
Workshop vás provede plně vybavenou dílnou i základy
knihařiny a odnesete si z něj diáře, které si sami vyrobíte.
Cena 390 Kč — rezervace na duul@ujep.cz
12. 12. 2019 / 17 hod
Meme – Žabák Pepe a jeho přátelé
Moderovaná diskuze k tématu — Znáte žabáka Pepeho
a jeho partu? Jak souvisí tato postavička s neonacistickou
kulturou a střelbou na amerických školách. Je Mem
kulturní informací v podobě totální ironie? A může se
levice naučit „memovat“? Co na to pan Vandas, je veselý
a netrápí ho chmury?
29. 1. 2020 / 17 hod
Umění o politice
Kurátorka současného umění Lenka Kukurová představí
vybraná díla a výstavy, které se v posledním dvacetiletí
věnovaly politickým tématům v českém a slovenském
prostředí.

„Blokáda extremismu“ je výstava nekompromisne
odhaľujúca pravdu, ktorú by sme asi radšej nechceli
vedieť. A už vôbec nie vidieť na vlastné oči a počuť na
vlastné uši. Kedysi som nechápal, ako to ten Tomáš Rafa
dokáže – chodiť na miesta, kde by sa normálny človek
neodvážil objaviť a vlastne ani nemal žiadnu motiváciu
ísť. Filmovať a verejne šíriť výroky, ktoré by mali zhorieť
na smetisku dejín. Upozorňovať na ľudí, ktorých mená
je lepšie (aj na tomto mieste) nespomínať. Tomáš
Rafa dokumentoval nebezpečné zlo skôr, ako získalo
moc, spoločenskú váhu a desaťtisíce priaznivcov. O to
hrozivejším dokumentom sú jeho diela dnes, keď sa na
ne pozeráme s časovým odstupom a snažíme sa
pochopiť ich obsah.
Tomáš Rafa v Domě umění Ústí nad Labem predstavuje
fotografie, videá a projekt „Česko-rómska vlajka“. Nad
vstupom do galérie sa nachádza víťazná z nominovaných
vlajok – ak ju samozrejme neukradli. Priestoru dominuje
monumentálna fotografia zo srbsko-maďarskej hranice,
ktorá vznikla v čase vrcholiacej utečeneckej krízy
a prepája výstavu s hosťujúcou skupinou The Centre for
Political Beauty. Videá predstavujú Protirómske
(2010-2013), Protiimigrantské (2015-2016) a ProtiLGBT
(2018-2019) protesty, ako aj video z maliarskych
workshopov v Rómskych osádách. Súčasťou výstavy je
aj video, ktoré bolo vystavené v MoMA PS1 v New Yorku.
Česko-rómska vlajka je starší projekt priemérovaný
v spolupráci s kurátorkou Lenkou Kukurovou v Artwall
Gallery v Prahe. Spojenie českej a rómskej vlajky
pochopiteľne vyvolalo vlnu hejtov aj nevôle na oboch
menovaných stranách.
Juraj Čarný — kurátor
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