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Reflexie súčasného vizuálneho umenia v Bruseli 

 

Peter JAKUBO 

 

     Prečo množstvo umelcov vyhľadáva belgické hlavné mesto ? Je to lacný nájom a trpký, 

cynický humor ? Poklady secesného umenia, povojnová architektúra znepokojujúca na prvý 

dojem príjmateľa, alebo fakt, že krajina sa prebrodila väčšinou roka 2007 bez vládnucej 

politickej strany. 

 

  Ak sa filozofi dnešných čias zmieňujú o komunite slovami ako „tí, ktorí unikajú 

konvenčnosti“, „ nekompatibilný “, „bez vlastnej štruktúry“, alebo „ komunita v stálom 

príchode“, myslím, že prinajmenšom vystihujú pátos mesta, aký nám Brusel sprostredkúva. 

„Je to formula nášho možného úniku“: ako Wystan Huch Auden (americý  poet) raz povedal. 

Byrokratický, izolovaný kapitál spojenej Európy, neisté centrum lingvisticky rozdelenej 

krajiny ( keďže Belgičania používajú flámsky a zároveň francúzsky úradný jazyk), príklad 

cudzieho, čudáckeho elementu bez príslušnosti k belgickému štátu. Viac ako polovica 

obyvateľov narodená v zahraničí, urbanizmus mesta v črtách vidieku, pompézne koloniálne 

pozostatky.  

 

  Pokiaľ množstvo belgických umelcov emigrovalo do zahraničia budovať svoju kariéru, (ako 

napr. Pierre Alechinsky, Chantal Akerman, Georges Simenon …), v súčasných rokoch 

rokoch, (čo je viac ako pozoruhodné) zahraniční umelci v hojných počtoch vyhľadávajú túto 

metropolu. Pre menovanie najznámejších, ako Pierre Bismuth, Gabriel Lester, Kendell Geers, 

Gabriel Kuri, Manon de Boer, Beat Streuli Aglaia Konrad... Čo je lákadlom ? Pri porovnaní 

bruselských cien realít s nehnuteľnosťami v Berlíne, ktoré cenovo oscilujú v tej istej 

kategórií, na rozdiel od snobského štrukturalizmu, ktorý je miestami podľa kritikov badateľný 

v niektorých nemeckých metropolách, sa gro súčasnej umeleckej, vizuálnej scény sústreďuje 

práve v Bruseli. Prevládajúca tichá anarchia, núdza o silné, globálne zosumarizovanie, ktorá 

stojí v kontraste s Francúzskom, to vystupuje ako príklad inštitucionalizácie a fungujúcej 

spoločensky - sociálnej hierarchie. Jednoducho povedané, Brusel nám podkladá pandorínu 

skrinku, ako nástroj na úlet z konvenčnej, rezistentne -nablýskanej scény. Citujúc Tracy 

Emin: „Prvá vec ktorú potrebujete vedieť o bruselskom umeleckom svete je fakt, že nikto 

nechce vytvoriť scénu“. Je to mesto bez synteticky tvorených sociálnych blán, naklonené 
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náhodným, osobným stretnutiam, individuálnosti ako takej, čo je následok tichej 

dezorganizácie ako i lacnej komodity s nehnuteľnosťami, pri porovnaní s inými mestami.  

 

Bruselské galérie súčasného umenia nie sú centralizované v jednej časti. Galérie sú 

umiestnené v rozsahu celého mesta. Ako kurátorka galérie LOCUSLUX, Jodie Hruby  

povedala „ Najbizarnejšie ale najtrefnejšie je rozdeliť bruselské galérie tohto typu umenia 

podľa poštového, smerového čísla, na takzvané „uptown“ a „downtown“ galérie Tieto 

„uptown“ galérie sú vo všeobecnosti výrazne viac favorizované, vystupujú so zvučnejšími 

menami vystavovaných umelcov a extrémne úspešnými recenziami v medzinárodnom 

kontexte. Taktiež majú vyšší rozpočet.“ ako Jodie ešte dodala: „Je príkladné spomenúť dve 

galérie, ktoré najviac rezonujú vo svetových kontextoch. Galéria Jan Mot, orientovaná na 

obzvlášť vyhrotenú tvorbu, prezentovali sa tam špecifické talenty konceptuálneho umenia od 

meditatívnych filmov Deimantasa Narkeviciusa, cez metafyzické kreácie autora Maria Garciu 

Torresa, konverzácie Iana Wilsona, až po performance Tina Sehgala. Na jeseň minulého roku 

žoviálne triumfovala prezentácia sérií koláží Pierra Bismutha s názvom „ Today is The 

Tomorrow of yesterday“. 

Za zmienku stoja aj malebné, veľkolepé priestory( nie len rozlohou ), kurátorky, umelkyne 

Erny Hécey. Tá v roku 2005 po deviatich rokoch v Luxembursku osadila svojim pôsobením 

Brusel. Jej najlepšia expozícia zahŕňa diela autorov ako: Eleanor Antin, Beat Streuli a Olaf 

Nicolai. V domácej vizuálnej tvorbe hranice posunula autorka Lili Dujourie svojou sólovou 

exibíciou v roku 2008 alebo Jef Geysa svojim viac ročným projektom. 

 

Na progrese meste majú nemalú zásluhu aj umelecké centrá, ktoré reflektujú súčasnú situáciu. 

Stará „Wielemans-Ceuppens“ sladovňa je v súčasnosti pretvorená na bruselskú, prvú 

„Kunsthalle“ s názvom „Wiels“. Ako keby keramicky pretvorenú industriálnu architektúru 

tridsiatych rokov dvadsiateho storočia, dopĺňali svojim kontrastom dizajnersky vkusne 

zakomponované pivné sudy. Pri druhej exhibícií, japonská, undergroundová legenda, 

koncepčný umelec Yayoi Kusama vyzdobil všetky plochy psychadelickými, gigantickými, 

prepichnutými balónmi. Malá, ale hlboká exhibícia „Expats/Clandestines“ ktorá bola 

uvádzaná ešte v dobe renovácií sladovne, plnokrvne renomovala urobila reklamu tomúto 

centru kontroverzným verejným diskurzom s témou „imigrácia v súčasnosti ako problém 

veľkých metropol“. Exibícia mala prekvapivú odozvu v Bruseli, kde tieto tenzie medzi dvomi 

lingvisticky a kultúrne odlišnými komunitami (Walónmi a flámmi) sa snažili objasniť 

tvorivým spôsobom túto rozpoluplnú tému.   Argos, je mediálny archív, viacúčelové centrum  
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pre audio-vizuálne umenie. Centrum organizuje exhibície, premietanie filmov, konferencie 

a každoročný agrofestival, znovuzrodený vďaka novému umeleckému riaditeľovi Katerine 

Gregos. 

„Anachronizmus“ projekt ktorého kurátorom je Elena Filipovič. Zoskupuje skupinu umelcov, 

ktorí tvoria na platforme histórie, nostalgie a zosvätšenia, implicitne reflektujúci kontroverzné 

témi mesta od roku 2008. „Etablissement“ je malé, inovatívne umelecké centrum.  Medzi 

obľúbené expozície patrí mohutná, trojhlasná kompilácia verejných prejavov Jacques Chiraca, 

mapujúca 300 hodín nahrávok, ako poctu rétorickému nadaniu bývalého francúzskeho 

exprezidenta. „Nadine“, je pracovný priestor postavený na kreatívnej platforme, orientujúc sa 

na formu „performance“ a „nové médium“. Prakticky každí pohybujúc sa na scéne 

„performance“ predkladá svoju tvorbu, stretáva sa s týmto viac dimenzionálnym priestorom.   

 

Vláčnym, kritickým prístupom sa čelnou stranou stavia k belgickej scéne magazín „ The 

Prior“, ktorý kritickým spôsobom predostruje individuá z pomedzi belgických umelcov ako aj 

konkrétne projekty. „CODE“ voľne dostupný, nezávislý, umelecký magazín, publikovaný dva 

krát ročne, formovaný pre citlivú vnímavosť mladej, rodiacej sa umeleckej scény oboch 

belgických komunít, ako aj zahraničnú tvorbu. Za počatie vďačí kolektívu piatich, mladých 

kurátorov ktorých poznáme pod pseudonymom „exhibition on paper“, CODE takisto 

s veľkým entuziazmom pravidelne mapuje umelecké dianie v jednotlivých častiach mesta 

a následne túto aktivitu mesta aj medzi sebou porovnáva.  

 

V nasledujúcej časti mojej prezentácie som sa rozhodol orientovať na konkrétny projekt, 

ktorý chcem predostrieť prostredníctvom špecifického umelca a konkrétnej galérie, na ktorej 

chode budem v lete participovať.  

 

LOCUSLUX gallery, založená v januári roku 2008 Marcom Strijbosom, momentálne funguje 

na hlbokom vklade kurátorky Jodie Hruby. Locuslux galéria je oddaná najmä exhíbíciam 

príjemne neobvyklých, vynárajúcich sa autorov doteraz neprofanovaných vo veľkej miere. 

Exhibíciach orientovaných na začatie ich kariéry, kde najväčšou satisfakciou je následný 

rozkvet daného umelca. Alex Marcob, predstaviteľ „The Saatchi gallery“ v Londýne, sa na 

adresu galérie vyjadril „V umeleckom priemysle, kde sa dôraz kladie aj na dlho-trvajúci 

vzťah medzi galériou a umelcom. Táto veľká investícia sa prináša patrične do umelcovho 

vývoja tak ako aj má veľký vklad do národnéj aj medzinárodnej propagácie autorovej 

celostnej tvorby...“. Je to galéria so záujmom vo vzájomné presadzovanie na báze kreatívnej 
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výmeny. Galéria, ktorá sa snaží preklenúť konvenčné, zaužívané hranice súčasnej vizuálnej 

kultúry. Exhibície a projekty majú mnoho aspektov a sú odlišné od„naturálneho 

“konvenčného poňatia najmä svojou snahou o participáciu iných elementov, či už inštitúcií, 

projektov, kurátorov.  Na základe tejto dynamickej snahy „priblížiť sa“,  je galéria v stálom 

progrese, neupadá do inštitucionalizovaného stereotypu.  

    

Galéria participuje v období od 16. do 21. Júna v medzinárodnom projekte s názvom „ The 

Solo Project“, kde plánuje predostrieť tvorbu švajčiarskeho umelca Pascala Danza pri procese 

hľadania odpovede na otázku „Pokiaľ je umenie vedomosť, môže byť súčasne vedomosť 

umením ?“ 

 

„Solo project“ vznikol ako nápad Paul Kusseneersa a za pomoci etablovaných galérií 

v Antwerpách. Projekt má adresnú myšlienku poukázať na niektoré kľúčové kvality, ktoré 

chýbajú v súčasnej, medzinárodnej, umeleckej agende. Férovo predstaviť prácu popredných 

autorov. Prezentovať ich pod záštitom, pedantne vyberanýh skupín medzinárodných galérií.  

Projekt prichádza s príležitosťou obohatiť zážitok vnímateľa, chronologickým náhľadom na 

tvorbu konkrétneho autora, namiesto fragmentálne mapujúceho projektu. Záživnosť projektu 

obohacuje variabilné striedanie kurátorov z pomedzi zvolených galérií.  

       Galéria LOCUSLUX bude prezentovať v tomto projekte tvorbu umelca Pascala Danza, 

ktorá sa vyznačuje latentnou, driemajúcou expresiou. Diela sú zvodné a zároveň 

znepokojujúce, hĺbavo romantické a veľmi aktuálne. Východiskovým bodom pre jeho prácu s 

obrazom sú fotografie pochádzajúce z Internetu, ktoré následne pretvára. Jeho vizuálne 

hľadanie je poháňané nepokojom. Veľmi často vyberá obrazy, predlohy z rôznych 

mediálnych zdrojov, ktoré považuje za kontroverzné a dráždivé. Práve kvôli ich pochybnej 

kvalite, preexponovaniu alebo surovému umiestneniu špecifickej predlohy v rámci kontextu 

volí jednotlivé fotografie. Autorov záujem je podnietený práve touto pochybnou povahou 

obrazov, ktorých platnosť sa však prevrátením údajnej objektivity ruší. Zásahom autora sú 

transformované do iného prostredia vnímania, čo má za následok že korešpondujú s inou 

výpovednou hodnotou. Maliarsky proces autora odporuje vedomému výberu vychodzieho 

obrazu. Danz si musí privlasniť, to čo vníma ako poškodené, objektívne ,,zlé,, a následne 

objekt pretvorí na subjektívne ,,dobrý-správny,,. Ďalšia črta jeho tvorbý je energicky – 

impulzívne výžívanie. Sebauspokojovanie sa vo farbe, miešanie farebných škvŕn do krajín, 

interiérov a skulptúr. 

Pascal Danza, narodený 1961 v Bangui, Stredoafrická republika, žije a pracuje v Zürichu. 
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Rôzne ocenenia, ako je švajčiarska štátna cena, umelecké granty a pobyty v Paríži a v 

Londýne mu vyniesli veľký ohlas. K nedávnym sólovým výstavam patria USED at Blancpain 

Art contemporain, Ženeva (2009) a Blank out v Zürichu (2008). Jeho práce boli zaradené do 

rôznych skupinových výstav, v poslednej dobe napr. NOLEFTOVERS Kunsthalle Bern 

(2008), Ausgezeichnet v Breisagu (2007). Tento rok sa zúčastní výstavy Timewarp at Crac 

v Berlíne. 

V tvorbe Pascala Danza môžeme zpozorovať nadmernú prepojenosť, asociatívnosť s tvorbou 

Caspara Davida Friedricha (nemeckého, romantického maliara krajiniek). No nič 

nenasvedčuje, že náš predpoklad je správny. V Danzovej práci nevystupuje do popredia 

otázka romantizmu alebo idealizmu. V jeho tvorbe človek nezasadá do paralely enviromentu. 

Je pravda že človek tu vystupujeje ako pozorovateľ, no vo význame svedka. 

Nezainteresovanej postavy prizerajúcej sa na apokalypsu a tento fakt vystupuje do kontrastu 

s Friedrichovou tvorbou. Pohľad pozorovateľa na chod veci je zosobnény svetlom a 

konštaláciou farieb, aké autor používa. Nie romantické svetlo spojenectva a slávy ako zvykol 

používať používať napr. William Turner (romantický anglický maliar krajiniek). Ale naopak,         

Danz siaha po svetle dotvárajúcom úpadok, nukleárnu explóziu a následnu totálnu deštrukciu. 

Na tento podvedomý strach  je možné postrehnúť adekvátnu reakciu, prejavujúcu sa v jeho 

obrazoch: vystrihnuté okraje, monochromatické roviny alebo pási dominujúce v obraze, 

obrovské plochy svetla presvetľujúce hornatú krajinu. To je jedna z tém jeho poslednej 

tvorby. Krajine v tomto prípade prikladá menšiu dôležitosť, hra svetla je tu pre neho to, čo 

presahuje, ruší zažité pravidlá. Svetlo chápe ako vzniknuté z ľudskej intervencie. Pascal Danz 

je jeden z tých autorov ktorý chápe svet ako realitu stlačiteľnosti do nestlačiteľného priestoru 

a v tejto rozpínavosti, nestlačiteľnosti priestoru sa prejavuje monochromatickosť s ktorou sa 

Danz pohráva. Vše zahrňujúca monochromatickosť, ktorá môže byť pochopená iba ľudskou 

rasou. Monochromatickosť v ktorej môžu byť nájdené všetky možné obrazce, no podmienkou 

je vedieť operovať tlačidlo tým správnym stimulom. 
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