KUKAČKA 5
NEMÍSTA A PRÁZDNÉ PROSTORY
14. 10. – 16. 11. 2014

Kukačka je ostravská platforma negalerijní prezentace
současného umění, inspirující se hnízdním parazitismem
kukačky obecné. V jeho intencích se snaží vstupovat do
veřejného prostoru města, který si podmaňuje, využívá
jej nebo s ním jen prostě koexistuje. Některé vstupy
jsou nepřehlédnutelné, jiné téměř na hranici lidského
vnímání. Orientaci v terénu proto usnadňuje webová
aplikace poskytující indicie, na základě kterých lze začít
s pátráním podobným dětské hře či urban-artové verzi
geocachingu.
Ústředním tématem 5. ročníku festivalu jsou „Nemísta
a prázdné prostory“. V intencích úvah francouzského
sociologa Marca Augé jsou „nemísty“ rozuměny
především takové prostory, jimž se nedostává žádného
symbolického vyjádření, identity, vztahů či historie.
Při pohledu na dnešní letiště, nádražní haly, obchodní
centra, parkoviště, dálnice, benzínové pumpy, anonymní
hotelové pokoje či veřejnou dopravu se zdá, že tato (ne)
místa si nikdy v dějinách neosobovala tolik prostoru
jako v současnosti. Nemísta potírají veškeré odlišnosti.
Po návštěvníkovi nevyžadují žádné speciální znalosti
a činí jeho úkony z větší míry automatizovanými,
bez hlubšího prožitku. Odlišnosti a autenticita, však
z dnešního veřejného prostoru nemizí jen tím, že jsou
potlačovány (jako je tomu v případě nemíst). Lze je také
učinit neviditelnými, či přesněji, lze zabránit tomu, aby
byly patrné. V tomto jsou velice úspěšné tzv. „prázdné
prostory“, jež jsou podle Jerzyho Kociatkiewicze
a Moniky Kosterové, místy, jimž není přisuzován žádný
význam. Mohou to být městské slamy, stejně jako
rumiště, skládky či nevyužité parcely. Není nutno oddělit
je fyzicky, obehnat je dráty nebo obestavět překážkami.
Nejsou to zakázaná místa, ale skutečně prázdné prostory,
nevyužitelné kvůli své neviditelnosti. Zykmunt Bauman,
jako další autorů, který se tímto fenoménem zabýval,
k tomu podotýká: „Jestliže je pocit, že něco má význam,
aktem zařazení, porozumění, obnovení údivu a vytváření
smyslu, pak do naší zkušenosti prázdných prostor
takovýto pocit nepatří. Prázdné prostory jsou totiž
především a hlavně prázdny významu.“
Pokud je Ostrava v něčem bohatá – kromě černého
uhlí, samozřejmě – tak asi právě ve výskytu „nemíst“
a „prázdných prostorů“. Je přece tím “divným městem
bez baroka a souvislostí” jak o ní hovoří Radovan Lipus,
nebo dokonce ani městem není, maximálně tak místem,
či kusy míst, na kterých se děje „naše pobývání“, jak jí
pro změnu vidí ostravský básník Petr Hruška. Ostrava se
opakovaně potýká s identitou a ani její současný vývoj
nevykazuje významnější konsolidaci. Struktura města,
ať už urbanistická či sociální, nadále zůstává značně
fragmentovaná a je tak trochu otázka, jestli dosáhne
nějakého završení nebo se v nadsázce opět propadne do
původního chaosu.

Na festivalu participují tito umělci
BlackMedia, Lukáš Hájek, H3T, Hynek Chmelař,
Klára Horáčková, Patrik Kriššák, Jan Krtička,
Martin Kubica, Šárka Mikesková, Wendy Oaks (NL),
Eliška Perglerová – Iveta Čermáková, Helmut Smits (NL),
Petr Szyroki, Tereza Šimková, Petr Švolba,
Philip Topolovac (D), Ján Valík – Viktor Fuček (SK),
Eliška Vrbová, Dušan Záhoranský, Pavel Zbořil,
Jan Zdvořák, Michal Zych
ZAHÁJENÍ
14. 10. 2014 V 18:00 BUDOVA BÝVALÉHO HOTELU
PALACE (SMETANOVO NÁMĚSTÍ, OSTRAVA)
VYSTOUPÍ
MY NAME IS ANN! (CZ), THE RECEIVERS (SK/CZ)
+ PREZENTACE TVORBY ZÚČASTNĚNÝCH AUTORŮ
DOPROVODNÝ PROGRAM
22. 10. 2014 V 18:00
KATARÍNA GATIALOVÁ:
PROČ NA ULICI NEVADÍ PRSATÉ ŽENY,
ALE MUŽSKÁ PŘIROZENÍ ANO?
ÚVAHY O SOUČASNÉM PUBLIC ARTU
6. 11. 2014 V 18:00
DIANA MAJDÁKOVÁ – BARBORA NÁCAROVÁ:
NEVIDITEĽNÁ ŠTIAVNICA
12. 11. 2014 V 17:00
DENISA VÁCLAVOVÁ:
MÍSTA ČINU
– O UMĚNÍ VE VEŘEJNÉM PROSTORU
PŘEDNÁŠKY SE KONAJÍ V KLUBU FIDUCIA
NÁDRAŽNÍ 30
OSTRAVA
INFORMACE O DOPROVODNÉM PROGRAMU
A LOKACI JEDNOTLIVÝCH ZÁSAHŮ
WWW.KUKACKA.ORG
INTERVENCE, INFILTRACE, INSTALACE
FESTIVAL UMĚNÍ VE VEŘEJNÉM
PROSTORU OSTRAVA

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory
Ministerstva kultury České republiky
a Statutárního města Ostravy.

