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Výstava

Portréty Roberta Wilsona nie 
sú ani fotografie, ani videá. Sú 
to predstavenia, ktoré vznikli 

prienikom klasických a  moderných tech-
nológií. Kurátorka zbierky iných médií 
v Slovenskej národnej galérii Petra Haná-
ková ich charakterizuje ako pozoruhodné 
aktualizácie klasického žánru – „upgrad-
nutím“ cez digitálne technológie. Jeho ex-
travagantný vizuálny štýl bol vždy nasý-
tený, plný impulzov, silne štylizovaný i gý-
čový, svojím spôsobom. Také sú aj jeho vi-
deoportréty. „Je to krása vysoko rozlíšená 
(high definiton), ladne spomalená (slow 
motion) a  ideálne nakalibrovaná. Takúto 
high-tech výstavu sme v SNG ešte nema-
li,“ povedala kurátorka.
R. Wilson je „pôvodným povolaním“ diva-
delný režisér, choreograf, video-umelec, 
dizajnér zvukových a  svetelných inštalá-
cií. Svetové renomé získal aj vďaka spo-
lupráci s  osobnosťami z  rôznych umelec-
kých a  kultúrnych sfér (Allen Ginsberg, 
David Byrne, Tom Waits či Marina Abra-
movičová). V súčasnosti pracuje s popovou 
hviezdou Lady Gaga na projekte Artpop.

DUŠA EXPERIMENTÁTORA. Jeho kariéra 
sa začala v úvode sedemdesiatych rokov, 
keď inscenoval operu Einstein na pláži 
od skladateľa Philipa Glassa. Odvtedy má 

ako režisér na konte mnoho pozoruhod-
ných divadelných diel. Keďže R. Wilson je 
dušou experimentátor, posúva svoju tvor-
bu a významne rozširuje hranice divadla. 
Charakteristickými črtami jeho diel sú vi-
zuálna komplexnosť, extravagancia a širo-
ký multimediálny rozsah. V roku 2004 ho 
krátke pôsobenie v  televíznej brandži in-
špirovalo k  vzniku série Voom Portraits. 
Výber z tohto otvoreného projektu pred-
stavuje teraz Slovenská národná galéria 
až do konca februára 2014.
Videoportréty, ktoré zobrazujú známe 
osobnosti, ako napríklad Brad Pitt, Wino-
na Ryderová, Juliette Binocheová či Dita 
von Teese, sú výsledkom Wilsonovej spo-
lupráce so skladateľom Michaelom Ga-
lassom, módnym návrhárom Kevinom 
Santosom a  svetelným dizajnérom Ur-
som Schönebaumom. Návštevníci aktu-
álnej výstavy majú jedinečnú príležitosť 
zažiť diela v ich 3D podobe, sprevádzané 
svetelnou a akustickou stopou, ktoré ne-
chávajú vyniknúť talent R. Wilsona a  je-
ho presah medzi jednotlivými médiami. 
Výstava Videoportréty je ojedinelá aj svo-
jou technickou inštaláciou, ktorá vyžadu-
je špecifický odstup medzi dielami. V ča-
se Wilsonovej galerijnej premiéry v Brati-
slave bude jeho dielo paralelne uvedené 
aj v parížskom Louvri.

NA SVETOVEJ ÚROVNI. Producent Jozef 
Pavleye upozorňuje na skutočnosť, že in-
štalácia diel R. Wilsona v priestoroch SNG 
akoby voľne nadväzuje na slovenskú vý-
stavnú premiéru amerického fotografa 
a režiséra Davida LaChapella, ktorú agen-
túra Pavleye Art and Culture v spolupráci 
s  J&T Bankou uviedli pred dvoma rokmi. 
Banka sa na financovaní výstavy podieľa 
aj teraz. „Portfólio oboch svetovo uznáva-
ných umelcov citlivo kombinuje portréto-
vú fotografiu s presahom do multimediál-
nej tvorby, divadelnej a  filmovej réžie na 
najvyššej svetovej úrovni,“ povedal. Ilu-
stroval tak filozofiu a koncept agentúry.
Milosh Harajda a Jozef Pavleye sa neuspo-
kojili s klasickou náplňou umeleckej agen-
túry. „Chceme predstaviť to najlepšie, má-
me sny, ktoré sa zdajú nesplniteľné. Keby 
sme volili tradičné spôsoby, výstava R. 
Wilsona by sa na Slovensko dostala mož-
no oveľa neskôr. Povedali sme si, že za 
opýtanie nič nedáme, a  oslovili sme Ro-
berta priamo, bez sprostredkovania. Po-
darilo sa a  potvrdilo sa tiež, že človek si 
dokáže splniť aj tie najväčšie pred-
stavy,“ povedal Profitu M. Harajda.

Štylizovaná  
krása
Do hlavného mesta prišla jedinečná možnosť na 
vlastné oči a uši vidieť a počuť diela amerického 
experimentátora Roberta Wilsona. Na Slovensko 
sa jeho videoportréty dostali najmä vďaka 
skutočnosti, že producenti Jozef Pavleye a Milosh 
Harajda sa nedali zviazať stereotypmi, ktoré 
organizovanie výstav svetovo akceptovaných 
umelcov zvyčajne sprevádzajú.
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