Kultúra, umenie
Život na Slovensku

Biela noc sa po roku vrátila do Košíc
Redaktor:

Muž č. 1:
Žena č. 1:
Muž č. 2:

Redaktor:

Umelec:
Redaktor:

Umelec:
Muž č. 3:
Žena č. 2:
Muž č. 4:
Žena č. 3:
Moderátor:

Blikajúce práčky, svietiaca húsenica či dáta o klimatickej zmene vo
vizuálnom stvárnení – aj o tom bol začiatok tohtoročnej Bielej noci, ktorá si
vlani musela dať pauzu kvôli pandémii. Tento rok je späť a potrvá nie jeden
večer, ale až tri víkendy.
Je to absolútne super, povedal by som. Boli sme na ..., ako naj... zatiaľ aspoň
mne, čo sa najviac páčilo, je v Kunsthalle.
Len začíname, ale určite svetelné inštalácie a Noc nesklamali.
Ja som zatiaľ videl len tú jednu Erik Binder, tie zozbierané práčky
z bratislavského zberného dvora. Celkom zaujímavé. Najprv som nechápal,
ale keď som si prečítal na stránke, pochopil som, že to má niekoľko
významov.
Niekto v tom môže vidieť pranie špinavých peňazí, iní vznikajúce množstvo
odpadu či neudržateľnosť nášho konzumu. Jedna z expozícií je tvorená
z káblov. A práve estetiku káblov rieši a vníma jeden z jej autorov Radovan
Dranga.
Ono to vyzerá neskutočne prirodzene, že ono je to, aj keď je to veľmi umelý
materiál, tak vyzerá to veľmi, veľmi živo, veľmi prírodne jak keby.
Spolu s Alexom Zelinom vytvorili dielo symbolizujúce hada požierajúceho
samého seba. Symbolizuje cyklickú podstatu vesmíru. Stvorenie zo skazy
a život vznikajúci zo smrti.
Ako keby ľudia, civilizácia zomrela a po nás ten bordel1, čo zostal, tak z toho
povstala príroda. A vlastne príroda prežije vždy.
Pravidelne chodím na tie Biele noci, lebo stále nový rok – nové veci.
Je to určite zaujímavé. Tuná2 sme na prvom mieste. V meste sme ešte neboli,
ale zatiaľ sa nám tu páči.
Celkovo sa mi páči táto téma Bielej noci.
Pre mňa ako naozaj krásne inštalácie, veľmi nápadité. A také príbuzné témy
majú, ale mesto sa mi zdá pusté.
Biela noc v novom pandemickom formáte v Košiciach potrvá až do 24.
októbra. Ondrej Behún, telKE.

telKE, 11. 10. 2021, minutáž: 01:57 min.
(Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=eXIloba-9Ys)
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