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Posledné týždne roka 2013 prinesú do hlavného mesta Slovenska dva 
fenomenálne umelecké projekty, ktoré spája vizuálny jazyk pohyblivých 
obrázkov. Rezervujte si v diári čas na Roberta Wilsona a Kurta Stallaerta.
Autor: Milosh Harajda, Foto: Robert Wilson a Kurt Stallaert

ROBERT WILSON
VIDEOPORTRAITS
Jediný autentický spôsob, ako zažiť divadlo, je 
podmienený fyzickou prítomnosťou diváka. Ak 
je tento výrok pravdivý, ponúka sa otázka – aké 
dedičstvo zanechá divadelný umelec budúcim 
generáciám?
Video, film a fotografia slúžia ako nástroj na do-
kumentáciu scénických umení, ale nikdy ne-
dosahujú úroveň trojdimenzionálneho zážitku. 
Stráca sa sila zvuku i svetla, ktoré sa rozlieha-
jú hľadiskom a vyprcháva aj sila subtílneho ges-



Symbolickým “predskokanom” Roberta Wilsona 
bude v Galérii mesta Bratislava monografická vý-
stava belgického fotografa Kurta Stallaerta pod ná-
zvom: BECAUSE WINTER LASTS LONGER THAN 
SUMMER, ktorá bude divákom prístupná od 28.11. 
do 16.2. 2014.
Obaja umelci síce pracujú v odlišných umeleckých 
disciplínach, no slovenským divákom sa paralel-
ne predstavujú svojou video tvorbou. Kurt Stalla-
ert v priestoroch Pálffyho paláca predstaví nové vi-
deoprojekcie, doplnené jeho slávnou fotografickou 
sériou “Bodybuilders”. Stallaert, vo svete pôsobia-
ci ako komerčný fotograf, sa vo svojej sérii “mo-
ving stills” posúva od fotografie k videu, pričom 
si zachováva svoj vizuálny rukopis. Technologic-
ky náročný projekt videosnímania, prináša divá-
kovi možnosť pozorovať situáciu spôsobom, akým 
ju ľudské oko nemá kapacitu vnímať. Extrémne 
spomalený záber tak vyvoláva nielen mnohé, ťaž-
ko zodpovedateľné otázky, ale aj unikátny divácky 
zážitok. “Kurt snímanie na HD kameru aplikoval 
aj počas komerčnej produkcie v New Yorku, kde 
sme spoločne pripravovali kampaň pre nový ko-
ňak, ktorý na trh uvádzal spevák Jay Z. Výsledkom 
je portrétová snímka v spomalenom pohybe. Mám 
preto obrovskú radosť, že jeho medzinárodnú tvor-
bu môžeme predstaviť aj divákom na Slovensku,” 
hovorí umelcov agent Jozef Pavleye.

Obe výstavy zatvárajú svoje dvere koncom februára 2014 a Bratislavu na pár mesiacov zapíšu na umeleckú mapu sveta.

ta herca na javisku. Američan Robert Wilson je jedným z mála umelcov, ktorý 
má schopnosť prepájať silu rozličných médií bez toho, aby sa fixoval na jed-
nu metódu. Jeho proces tvorby presahuje možnosti jedného média a tak séria 
videoportrétov, ktorú 12. decembra odhalí Slovenská národná galéria, pozo-
stáva z elementov opery, architektúry, kresby, dizajnu, tanečnej choreografie 
a rytmu sonetu.
Wilson pri tvorbe tejto unikátnej série naplno využíval elementy kreatívnej tvor-
by – svetlo, make-up, kostýmy, gestá, text a hlas protagonistov. Táto dokona-
lá syntéza médií perfektne charakterizuje podstatu Wilsonovej tvorby, klasické 
plátno nahrádza HD obrazovkou a vytvára tak kompromis medzi časovo nároč-
nou kinematografiou a zmrazeným momentom fotografie. Videoportréty zo-
brazujú osobnosti ako napríklad Brad Pitt, Winona Ryder, Juliette Binoche, či 
Dita Von Teese. Do umeleckého sveta boli uvedené v ACE Gallery v Los Angeles 
a v decembri 2013 budú mať vďaka spolupráci J&T BANKy s agentúrou Pavleye 
Art and Culture slovenskú premiéru v priestoroch Slovenskej národnej galérie.

KuRT STALLAERT:
BECAUSE WINTER LASTS LONGER 
THAN SUMMER


