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Súčasťou výstavy Osemdesiate. Postmoderna v slovenskom
výtvarnom umení 1985 – 19921 bola samostatná prezentácia
v suterénnych priestoroch Slovenskej národnej galérie
v Bratislave. Rekonštruovala a dokumentovala dnes už
legendárnu výstavu Suterén 89 a naznačovala vývin od objektu
k inštalácii in situ, prípadne umenie site-specific na začiatku
90. rokov 20. storočia. Inštalácia sa stala v tomto období
trendom, doslova až módnou záležitosťou. Označovali sa ňou
i diela, ktoré s týmto problémom nesúviseli. Nie všetko, čo táto
etapa tvorby priniesla, bolo inštaláciou alebo objektom – to
dnes aj mätie a vyžaduje si dôslednejšiu kritiku a názor teórie
umenia.
Suterénne priestory SNG umožnili relatívne dôsledne
realizovať ideu čiastočnej rekonštrukcie Suterénu 89.
Táto podzemná časť Esterházyho paláca je vo vrcholnej
galerijnej inštitúcii vnímaná ako okrajová, takmer bez
znakov reprezentatívnosti. Napriek adaptácii pôsobí
industriálne a negalerijne, čo býva mnohokrát výhodou.
Je to predovšetkým podzemie a aj kvôli tomu je často
medzi výtvarníkmi i kurátormi nepopulárne. Píšem to
z vlastnej skúsenosti, pri prípravách výstav v SNG dostalo už
niekoľkokrát nielen od výtvarníkov hanlivú nálepku, že je
určené pre tých, ktorí nevystavujú v palácových priestoroch
galérie. Možno to chápať ako predsudok, ale tento pocit naďalej
pretrváva. V minulosti predovšetkým pivnica, úkryt, sklad
a dodnes istým spôsobom alternatívny výstavný priestor.
Práve jeho genius loci sme využili so zámerom pripomenúť
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stretnutie výtvarníkov v apríli 1989, ktoré sa uskutočnilo
iba pár mesiacov pred nežnou revolúciou. Suterén 89 akoby
túto zmenu a obrat k slobode predznamenal, a to nielen na
výstavnej a výtvarnej scéne. Ním nastal „zrod“ inštalácie
v zmysle výtvarného diela, ktoré pracuje s priestorom a tiež
špecifickejšie s mimogalerijným priestorom/priestormi
na vystavovanie, i keď predznamenania genézy inštalácie
a objektu v slovenskom umení sa spájajú už s druhou
polovicou 60. rokov 20. storočia.2 Prehistória inštalácie
prebehla v 60. rokoch (Filko, Želibská), jej korene prerástli
do 70. rokov a pokračovali vo svojom raste koncom 80. rokov,
keď vychádzali najmä z podhubia akčného a konceptuálneho
umenia. V rovnomennom katalógu výstavy Osemdesiate vývin
pred Suterénom, po ňom a aj mimo neho u jednotlivých
autorov analyzovala v rozsiahlej štúdii Zora Rusinová.3 Tento
príspevok sa zameriava na rekonštrukciu a dokumentáciu
časti výstavy a mapuje aj históriu prípravy Suterénu 89, ktorá
ešte nebola v súvislosti s danou problematikou publikovaná,
má doplňujúci a dokumentačný charakter. Sústreďuje sa najmä
na okolnosti vzniku a príprav výstavy, tvorby tímu a tiež
na interpretáciu vybraných diel. Rekonštrukcia na výstave
Osemdesiate bola poctou Radislavovi Matuštíkovi (1929 – 2006),4
ktorý sa kurátorsky výraznou mierou spolupodieľal na
koncepcii Suterénu 89 a formoval dianie v slovenskom
výtvarnom umení nielen ako kurátor, kritik, glosátor
a teoretik umenia, ale aj ako jeho „guru“ a aktér, čo dokazuje
i samotný príbeh „suterenistov“.
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Tím „suterenistov“
Dnes chápeme Suterén 89 ako istý medzník, prelomové
stretnutie. K lepšiemu pochopeniu jeho významu
v slovenskom umení je potrebné odkryť spôsob akým
bol tvorený, nazrieť do jeho zákulisia a aj do doposiaľ
nezverejnených faktov a dokumentov, prípadne iných širších
súvislostí s vývojom umenia u nás a vo svete. Hlavným
organizátorom a „motorom“ výstavy bol Peter Meluzin (1946),5
ktorý v spolupráci s Matuštíkom prizvali ďalších autorov,
blízkych Terénu, aby akčne a zároveň aj hmotne a materiálovo
reagovali na dianie na slovenskej scéne a príchod tzv. nových
divých maliarov s tým, že ukážu možnosť inej cesty v umení.
Chceli dokázať, že ako akční umelci sú schopní vytvoriť
artefakt a naštartovať niečo nové, schopné pohybu odlišným
smerom. Na základe počiatočných oslovení a aj z dokumentácie
a povolení Zväzu slovenských výtvarných umelcov (Mestská
organizácia, Bratislava, 27. 10. 1988) je zrejmé, že bol v tíme
i ilustrátor Svetozár Mydlo,6 neskôr ho nahradil Milan
Adamčiak. Ten s nevyhnutnou technickou pomocou ostatných
vytvoril napokon dve akustické inštalácie. Pôvodný termín
realizácie výstavy bol stanovený na december 1988, ale ten
sa z viacerých príčin posúval a menil. Nakoniec náročnosť
prípravy, produkcie a realizácie výstavy spôsobili, že vernisáž
sa uskutočnila až 14. 4. a výstava trvala do 28. 4. 1989. Celých 14
dní jednotliví vystavujúci sami strážili výstavu v podzemnom
priestore obytného domu na Konventnej ulici č. 14 v Bratislave,
ktorý bol otvorený návštevníkom. Diváci mohli priestor vidieť
a byť súčasťou výstavy, na ktorej sa prezentovalo dovedna
22 nových diel (!) s výnimkou jednej už predtým vystavenej
práce.7 Z historického aj z dnešného pohľadu je tento počet
nových diel jednoznačne pozoruhodným faktom.
Pred inštalovaním bolo potrebné vyčistenie a úprava
priestorov aj technické prispôsobenie výkonu elektrickej
siete, keďže väčšina diel rátala s umelým osvetlením. Výpadok
energie priamo na otvorení výstavy hovorí o úskaliach
a náročnosti tejto realizácie svojou vlastnou rečou. Možno
naznačené peripetie vzniku a vývinu jednej výstavnej
akcie nie sú zdanlivo až tak dôležité, ale pomáhajú objasniť
opakujúce sa nejasnosti a dezinterpretácie tejto výstavy.
Meluzin oslovil Matuštíka ako odborného garanta, spoločne
utvorili definitívny osemčlenný viacgeneračný tím autorov
(M. Adamčiak, J. Koller, M. Krén, V. Oravec – M. Pagáč,
P. Rónai, J. Želibská). Autorský tím narastal postupným
oslovovaním. Niekedy pomohla náhoda, priateľská linka, ale
aj intuícia – vzhľadom na blízkosť chápania umenia. Výber
ovplyvnil aj predpoklad istých autorských schopností,
jeho zodpovedného prístupu a zručnosti pri definitívnom
realizovaní priestorového útvaru. I keď takto vytvorený tím
mal len krátkodobé trvanie a nedošlo k systematickejšiemu
pokračovaniu v spoločnej práci, hoci sa o ňom uvažovalo,
vygenerovali sa na pôde Suterénu 89 dve krátkodobé združenia
– Nová vážnosť a Čenkovej deti (neskôr bez M. Kréna skupina
Untitled). Jediným výraznejším pokračovaním bol výstavný
projekt I. poschodie,8 kde spoločne vystavovalo združenie
Čenkovej deti (P. Meluzin, V. Oravec, M. Pagáč, J. Želibská)
a Nová vážnosť (J. Koller, P. Rónai) a hostia (R. Galovský,
L. Pagáč, M. Nicz, M. Kern). Kurátorom vykročenia zo Suterénu
na vyššie poschodie bol opäť Matuštík, vystavovali takmer
všetci „suterenisti“ okrem Adamčiaka a Kréna.
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Suterén 89 už svojím názvom odkazuje na akčné konfrontácie
Terén, ktoré v roku 1982 – 1984 ustanovili J. Koller, R. Matuštík
a P. Meluzin. Suterén je teda logickým vyústením
predchádzajúcich akcií v prírode a exteriéri s postupným
presunom do interiéru a s výsledkom – artefaktom – špeciálne
priestorovou inštaláciou a objektom, avšak ich východiskovým
bodom zostáva akcia. Aj preto môžeme Suterén chápať ako
kolektívnu akciu, posun od pôsobenia vo voľnej krajine,
prírode k dôrazu na ľudský zásah do interiéru, do mestského
spoločenstva a s ním spojeného sveta umenia. „Terén je
– návrh, aby ste uskutočnili Vašu akciu, ktorej realizácia
predpokladá a využíva voľnú krajinu, prírodu i ľudský
zásah v nej, vo vymedzenom časovom úseku a priestore.“9
Existencia Suterénu bola tiež ohraničená časom a priestorom,
ale povaha artefaktov bola dočasná. Suterén teda nadviazal
a obrátil záujem na interiér, „mestskú prírodu“ a ľudský
zásah do nej. Obrátil záujem z exteriéru do interiéru tak, že
rešpektoval určité programové zásady Terénu (1982 – 1987).
Ďalšou zachovanou ideou z Terénov bola ponuka spoločného
priestoru a času na individuálnu realizáciu ľubovoľného typu
akcie alebo na priamu inšpiráciu špecifikom kraja a ročného
obdobia.10 Avšak s tým, že suterénová akcia vyústila do
hmotného artefaktu – objektu alebo inštalácie. „Tvorca Terénu
realizuje svoju akciu organicky zviazanú s voľnou krajinou
kdekoľvek v sektore vymedzenom na priloženej turistickej
mape a kedykoľvek v čase od 1. do 30. 6. 1982.“ Aj v Suteréne
ostalo podmienkou organické zviazanie inštalácie a objektu
s priestorom, tentoraz však so suterénom na Konventnej.
Diela reagovali na priestor v námetoch, vo výbere predmetov
aj v poukazoch na špecifické aspekty a charakteristiky
daného interiéru. Takže po akciách v teréne, prírode,
nešlo len o protipól, ale aj o kontinuitu východiskových
zámerov konceptu a akcie. Výstava síce skončila vytvorením
hmotných artefaktov, ale dočasných, pretože diela dnes de
facto neexistujú, je ich možné len rekonštruovať a nanovo
vyhotoviť.11 Väčšina z nich sa rovnako ako akčné umenie
zachovala vo fotografickej, filmovej a návrhovej dokumentácii.
Efemérne médium akcie nahradil Suterén hmotným, ale
tiež časovo ohraničeným. V katalógu sú diela uvádzané pod
názvami, ktoré tvorili sumár sériovo vyrobených predmetov
a iných materiálov (nájdený objekt, ready made).12 Na jednej
strane ide o priznanie materiálu a spôsobu kreovania
objektov, ale aj o prihlásenie sa k predumeleckej skutočnosti,
a teda aj o umožnenie slobodného čítania konštruovaných
diel z predmetov a rôznorodých materiálov každodenného
používania. Ďalšie názvy inštalácií vznikli alebo boli uvádzané
až dodatočne a len niektorými autormi (napríklad Krén nazýva
inštalácie Dole – studňa, Pyramída – Nefertity; Meluzin Polčas
rozpadu; Želibská Večný kolobeh). Okrem testovania interiéru
autori skúšali aj reakcie publika na „bombovú správu“
o prílete nového umenia. Išlo aj o hru s návratom umeleckého
artefaktu po duchampovskom geste.
Suterén môžeme vlastne chápať ako kolektívnu akciu,
slávnosť, nešlo o typickú výstavu, štandardnú prehliadku
umenia, ale o typ slávnosti hlboko zakotvený v akčnom
umení na Slovensku. Z. Rusinová k tejto problematike píše:
„Pohreb Terénu môžeme zároveň vnímať ako symbolický
skon istej paradigmy – vyčerpanie akčného a konceptuálneho
výtvarného prejavu, ktorý zaznamenávame v celosvetovom
meradle od konca 70. rokov 20. storočia. Hoci sa, prirodzene,
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celkom z výtvarného diania nevytratil, vo všeobecnosti
nasledoval príklon k hmotnému artefaktu a v istom slova
zmysle návrat k tradičným médiám.“13 „Suterenisti“
vychádzajúc z akčného a konceptuálneho umenia týmto
pracovným stretnutím – výstavou, ktorá má povahu
kolektívneho diela s individuálnymi vystúpeniami,
Ročenka SNG v Bratislave – Galéria 2010

istým spôsobom nadviazali aj na ideu 1. otvoreného ateliéru
– kolektívnej výstavy a akcie, ktorá vznikla zo spoločných
diskusií v roku 1970. V oboch prípadoch išlo o pracovné
stretnutia, voľne kreované a svojou formou otvorené, ale
pluralitnejší model tímu ateliéru sa postupne rozrástol do
počtu 18 účastníkov. Identicky išlo aj o autorské výpovede
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mimo vtedy blokovaného či „nepriateľského“ územia
galérií a výstavných siení, ktoré tento druh umenia
nevystavovali. Z iniciatívy výtvarníka R. Sikoru tak vznikla
výstava viacerých médií od akcie až po inštaláciu in situ.
Pôvodne chcela generácia mladých autorov vytvoriť kolektívne
dielo. Narastaním tímu aj o generačne starších účastníkov
neskôr od tejto myšlienky ustúpili a realizovali individuálne
participácie na spoločnom stretnutí – výstave. Na nej sa
stretli aj traja generačne starší „suterenisti“ (M. Adamčiak,
J. Koller, J. Želibská) a medzi týmito časovo odlišnými
akciami tak nachádzame vzájomné paralely a východiská.
Diela boli v oboch prípadoch viazané na prostredie, rodinný
dom poskytoval zároveň možnosť exteriéru aj interiéru.
Niektoré priestorové diela boli skomponované z nájdených,
alebo zo „zvolených“ ready madeov. V oboch prípadoch išlo
o realizácie viazané na špecifické miesto a ich súvis s námetmi
formulovanými pre dané miesto a jeho významy. Spomeňme
napríklad dymovú akciu M. Mudrocha Upriamte pozornosť
na komíny domu alebo Tóthovu Inventarizáciu – spočítanie tehál
na Tehelnej ulici. Podobné väzby a irónie, posuny a prevraty
priestoru a hmotných časovo limitovaných artefaktov
nájdeme aj v inštaláciách a objektoch „suterenistov“. Ale
oproti otvorenosti ateliéru bola akcia Suterén „utajená“,
výlučná a v podstate hermeticky uzavretá. Uzavretosť tímu
súvisí aj so spoločenskými udalosťami a so zámernom
prezentácie „bomby“ ako skutočného zlomu, ktorý sa
v umeleckých programoch väčšiny účastníkov naštartoval
nielen Suterénom, ale aj udalosťami po roku 1989. Jana Geržová
v recenzii Suterénu píše o nadviazaní staršej generácie autorov
(M. Adamčiak, J. Koller, J. Želibská) na ich predchádzajúcu
tvorbu a analyzuje v nej mimo iného aj historickú súvislosť
s Polymúzickým priestorom (1970, Ľ. Kára, Piešťany).
Suterén ako špecifický priestor na realizovanie výstavy
odkazuje na pivničný, podzemný, „undegroundový“ charakter,
ale išlo skôr o polooficiálne stretnutie výtvarníkov, ktoré
prešlo systémom povolení a oficiálnych ohlásení. Niekedy
sa stretnutie označuje ako „ilegálne“ alebo neoficiálne,
ale v podstate takým nebolo. Táto kultúrna aktivita bola
štandardne ako iné výstavy avizovaná napríklad vo Výtvarnom
živote základným informačným oznámením s uvedením
autorov a komisára, i keď bez bližšej špecifikácie.14 Slovenská
televízia pripravila dokumentárny film a spravodajský žurnál,
takže ohlásenie v rôznych oficiálnych médiách bolo pomerne
široké.
Výber priestoru
Definitívny výber priestoru bol určený po obhliadke iných
možností (napríklad rodinného domu P. Rónaia) v novembri
1988. S prípravou priestoru na výstavu súvisel rad povolení
a žiadostí o realizovanie výstavy adresovaných Bytovému
podniku i obyvateľom domu, aj súhlas mestskej organizácie
Zväzu slovenských výtvarných umelcov (zo dňa 27. 10. 1988).15
K žiadostiam existovala i verzia libreta Výstavy 8 výtvarníkov
v jazyku vtedajšej oficiálnej komunikácie na výtvarnej scéne
– to mala „maskovať“ zrozumiteľná a bezpečná forma reči tak,
aby sa realizácia uskutočnila a subverzívny zámer sa podarilo
realizovať. Autorom textu výstavy bol podľa Meluzinovho
svedectva Matuštík, ktorý vo zväzovej hantírke predstavil
projekt kulantným spôsobom:
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„Výstava 8 výtvarníkov (ideový zámer)
Realizácia celospoločenského esteticko-výchovného
programu vyžaduje okrem iného hľadanie nových foriem
prezentácie výtvarných diel, netradičných výtvarných
riešení, neobmedzujúcich sa na stále výstavné siene.
Príspevkom k takto koncipovanému výtvarnému dianiu
v Bratislave, na ktorom musí významne participovať sieť
kultúrno-výchovných zariadení, a iniciatívnym prihlásením
sa 8 výtvarníkov k zámerom estetickej výchovy je aj výstava
ich najnovších trojrozmerných prác. Výstavy sa zúčastňujú:
Július Koller, Matej Krén, Peter Meluzin, Svetozár Mydlo,
Viktor Oravec, Milan Pagáč, Peter Rónai, Jana Želibská.
Prezentujú sa novšie diela vyhotovené v rozličných technikách
(kov, sklo, drevo, tehly, betón, textil, plastické hmoty a i.),
v trojrozmernom riešení, s využitím kombinácie s maľbou
alebo v moderných povrchových úpravách, prípadne so
svetelnou a zvukovou zložkou. Tieto priestorové kreácie
zásadne hľadajú vzťah k architektúre, k prostrediu, v ktorom
budú inštalované. Cieľom výstavy je predstaviť novú tvorbu
autorov, ktorá môže byť v úvahách o estetizácii životného
a pracovného prostredia, nakoľko sa realizuje v nebytových
priestoroch, núkajúcich možnosť prebudovania napr.
na klubovne a kluby mládeže. V tom zmysle prispieva aj
k ďalšiemu prehlbovaniu vzťahov medzi profesionálnymi
umelcami a amatérmi. Súčasťou otvorenia výstavy budú
hudobné projekty známeho muzikológa dr. Milana Adamčiaka,
vedeckého pracovníka Slovenskej akadémie vied, člena Zväzu
slovenských skladateľov. Výstava sa uskutoční v decembri
1988 v nebytových priestoroch domu na Konventnej ulici
č. 14, ktorých majiteľom je Bytový podnik Bratislava I.
Náklady spojené s vyčistením priestorov, inštaláciou a celou
prevádzkou hradia vystavujúci autori. Mestský výbor Zväzu
slovenských výtvarných umelcov súhlasí s usporiadaním
výstavy.“ 16
Text k projektu poukazuje na spôsoby presadzovania sa
alternatívnych aktivít v období neslobody tak, aby prípadné
nesúhlasné či odlišné aspekty boli interpretované ako
výchovné a inovujúce – ako úžitok pre spoločnosť, umenie
a kultúru. Podobnými metódami sa u nás oficializovali
viaceré aktivity alternatívnej scény. Príklad Suterénu a „story“
jeho vzniku koncom 80. rokov je len jedným z príkladov
obchádzania a prispôsobovania sa normám, ktoré po roku 1989
zanikli. So slobodným spoločenským a politickým životom
prišiel aj ten umelecký, keď sa kamufláže, zásterky a masky
odložili, prípadne vymenili. Hoci potreba alternatívnych
priestorov pre umenie či v interiéri alebo v exteriéri, mimo
oficiálnych galerijných inštitúcií nezanikla do súčasnosti.
Koncom 80. rokov, aj v čase istého odmäku a liberalizácie
spoločnosti vďaka perestrojke, sa ešte stále zachovávala
zväzová a byrokratická kultúra. Tento aspekt kultúry
v 80. rokoch podmieňoval aj to, akým spôsobom vznikali
niektoré kolektívne akcie, síce „posvätené“ oficiálne, ale
realizované alternatívne a bez podpory inštitúcií. Ako
potvrdzuje J. Geržová v recenzii výstavy Suterén: „Zdá sa,
že na konci 80. rokov sa ostrie konfliktu medzi oficiálnym
a neoficiálnym umením čiastočne zmiernilo. Súčasné
výtvarné tendencie, reprezentované predovšetkým časťou
mladej generácie, otvorene reagujú na premeny svetovej
výtvarnej scény.“17
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Suterén 89, Bratislava. Kresba
fixkami, perom na papieri. Archív
P. Meluzina

Július Koller: Suterénová
kultúrna situácia č. 1 (U.F.O). 1988.
Návrh inštalácie, realizovaný,
Suterén 89, Bratislava. Kresba
fixkami, perom na papieri. Archív
P. Meluzina

Návrhy inštalácií
Po definitívnom rozhodnutí realizovať akciu na Konventnej
ulici sa uskutočnilo niekoľko pracovných stretnutí, kde
skupina diskutovala o jednotlivých dielach. Niektorí autori
predložili kresbové návrhy, projekty budúcich inštalácií.
Sú pozoruhodnými dokladmi myslenia o objekte, priestore
a možnostiach ich prepájania. Časť z nich ostala len
v projektoch, nie všetky návrhy boli realizované a niektorí
autori ani týmto spôsobom „projektovania“ diela nepracovali
Ročenka SNG v Bratislave – Galéria 2010

(J. Želibská, P. Meluzin). Koller predložil v novembri päť
návrhov Suterénových kultúrnych situácií I. – V. (1988), jeho verzie
inštalácií vychádzali z objektu pingpongového stola a „maľby“
– blind rámov – s napnutým bodkovaným textilom. Z nich
Koller realizoval dve suterénové inštalácie, pričom jedna so
zabetónovaným stredom hracieho stola vyžadovala pomerne
rozsiahlu úpravu interiéru a vytvorenie nových priestorových
priečok. Koller sa absurdne a ironicky pohrával s pamäťou
predmetov, ich funkčnosťou a jej premenou v individuálnej
autorskej mytológii a histórii. Boj abstraktnej maľby
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s „realistickou maľbou“ v druhej inštalácii bol opäť kreovaný
ako pingpongový stôl. Práve sústredenie na jeden predmet
v dvoch realizáciách ho odlišuje od ostatných v Suteréne. Tie sú
pestrou zmesou rôznorodosti, ktorá nastolila heterogénnosť
na úkor čistoty a jednoty prístupu. V jednom z návrhov Koller
použil i zrkadlo a priestorovú ilúziu. Tieto prvky sa viackrát
objavili najmä u Oravca – Pagáča aj u Meluzina. Okrem Kollera
predložili projekty aj Pagáč – Oravec, Rónai a Krén. Želibská
a Meluzin si kresbové návrhy k inštaláciám nepripravovali.
Vychádzali z oslovenia priestorom a z konečnej improvizácie,
keď komponovali segmenty diel priamo na mieste.
V dokumentácii zachovaný, ale nerealizovaný Krénov návrh
Spojenie18 pracuje s červeným svetlom aj s objektom – žltým
rebríkom položeným na zrkadle. Krénov projekt je v porovnaní
s ostatnými technicky a priestorovo podrobne premyslený
a prepracovaný. Oravcove a Pagáčove kresbové projekty zasa
odkazujú na dizajn a výtvarnú estetiku 80. rokov. Napríklad
dekorom kresby aj vybranou farebnosťou, ktoré menili
pomocou svetla a reflexnými vlastnosťami skla priestor na
svetelný, odhmotnený, takmer spirituálny. Rónaiov projekt
inštalácie s televízorom bol určený ešte do priestoru dvora
jeho rodinného domu, o ktorom sa uvažovalo na počiatku. Pre
podzemie vytvoril inú realizáciu vychádzajúcu skôr z „hľadača
motívu“– teda z prázdneho rámu z odpadových plastových
inštalačných trubíc. Názory na inštaláciu majú už v prvotných
návrhoch individuálne odlišnosti, rozvinuté potom
v realizovaných príspevkoch na výstave aj v nasledujúcich
rokoch, ale charakter tvorby uvedených autorov v ďalšom
období je zrejmý už z týchto prvotných návrhov.
Čistý verzus špinavý priestor
Príprave výstavy predchádzala „očista“ nevyužívaného
a čiastočne devastovaného priestoru pracovnou brigádou
autorov, známou z viacerých fotografií, ktoré sme pre
priblíženie atmosféry prezentovali v rekonštrukcii
Suterénu v SNG: umelci čistiaci nánosy prachu a pavučín,
murujúci steny a komponujúci v niektorých prípadoch
pomerne monumentálne, technicky a konštrukčne náročné
diela. Tu je potrebné pripomenúť, že u väčšiny z nich bez
akejkoľvek predchádzajúcej skúsenosti s takouto prácou
s priestorom, architektúrou či interiérom (okrem J. Želibskej
a J. Kollera, ktorí sa venovali objektu a inštalácii už od konca
60. rokov).
Napríklad Ilja Kabakov vnímal priestor pre inštalácie ako
neutrálnu nádobu: „Existence prostoru není na objektech závislá,
ty přicházejí a pomíjejí, ale on sám zůstává jako jakási neutrální
nádoba. Takové místo ovšem musí být čisté, formálně jednoduché, se
světlými stěnami a spíše prostorné, s vysokými stropy, nejlépe zcela
bez oken a velmi dobře osvětlené pokud možno měkkým, rozptýleným
světlem.“19 Ako dokonalý príklad uviedol „príjemnú čistú
kúpeľňu“, ktorú vnímal ako vhodný neutrálny, čistý a svetlý
priestor s optimálne a prehľadne umiestnenými „objektmi“.
Suterén na Konventnej ulici bol, oproti tejto predstave,
tmavý, špinavý, prašný – géniom loci „undegroundu“ a inými
významami poznačený priestor. Kabakov poukazuje aj na
rozdiely „výstavných situácií“ medzi Východom a Západom.
Východný model mal iné znaky ako vývoj v západnom umení,
kde inštalácie mohli byť od začiatku realizované v galériách,
alebo prezentované v alternatívnych kultúrnych priestoroch
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a centrách. V našom vývoji po roku 1989 síce galérie umožnili
prezentáciu tohto média a druhu umenia, ale hľadali
zároveň spôsob ako ho „posuterénčiť“. Akoby bol priestor
poznačený dejinami a tajomstvom vhodnejší pre inštaláciu
a jej tvorbu. Kabakov, zamýšľajúc sa aj nad pozíciou objektu
v spoločnostiach, konštatuje iný vzťah k objektu/objektom
na Východe: „V našem životě věci nehrají tak důležitou roli jako na
Západě. Většinou je to proto, že je téměř nemožné je získat, a když už
je někdo má, jsou obvykle staré, opotřebované a špinavé. Mechanismy
a přístroje nefungují, ale ‚existují‘ jako sběrný kov a oblečení, nábytek
či předměty každodenného života jsou si podobné téměř k nerozeznání,
jedna věc jako druhá...“20
Keby sme chceli bližšie analyzovať veci či predmety inštalácií
v Suteréne, zistíme, že prístupy tiež boli individuálne. Koller
pokračoval vo vlastnej mytológii, Želibská vytvárala svetelné
objekty z neónov a ako jediná aj z prírodnín. Oravec – Pagáč
siahali po zrkadle, skle a jeho rôznych podobách, od tabuľového
skla, neopracovanej skloviny až po sklenené laboratórne
náradie a podobne. U nich to bol predovšetkým záujem
o materiál, nie o predmety ako také, i keď ich akumulovali,
alebo zostavovali v priestore do nových „architektúr“.
Adamčiak vyberal predmety zo svojho privátneho priestoru
(napríklad zo spálne) a tie kombinoval s inými nájdenými
predmetmi od plastových až po textílie. Krén a Meluzin
najviac pracovali s predmetmi „mestskej prírody“ (P. Restany)
či civilizácie: boli tu Krénove kartónové krabice – odpadový
produkt obchodu a trhového mechanizmu aj Meluzinove
nástroje, odpadové koše a iné nájdené veci na smetiskách.
Realizácie zo Suterénu pôsobili vďaka prítmiu a umelému
osvetleniu pomerne expresívne, rovnako ako divoká maľba,
na ktorú razantne odpovedali. Neskrývali údernosť, šok,
hru s ilúziou, zmätenie a zneistenie návštevníka v tmavých
kopkách. I keď v nich „zapadal“ a „vychádzal“ Krénov objekt
– slnko z rebríkov. Hoci autori siahali aj po odpadových
materiáloch, snažili sa podľa Meluzinových slov zakryť
a zamaskovať ošumelosť, zmeniť ich na nové objekty náterom,
farbou a odkryť tak „odpadovú krásu“ novým povrchom
i priestorom, novou konšteláciou. Tak, aby nevznikli spojenia
s umením objektu 60. rokov, predovšetkým z okruhu
Konfrontácií, alebo napríklad alúzie na Knížákove inštalácie
na ulici v rámci akcií zo začiatku 60. rokov. Žiadna hrdza,
žiadne nánosy staroby a pamäte každodenného používania
vecí. Predmety a priestor boli vyčistené a „učesané“. Tak
ako keď pristupujeme k vzácnej veci. Ale v prípade Suterénu
a jeho objektov to všetko opäť platilo – pri podstatnej časti
inštalácií – iba dočasne. Veci znovu očakával návrat do
mimoumeleckej reality. Suterén mal špecifickú atmosféru,
špecifický priestor, ktorý modeloval charakter inštalácií
v súčinnosti so subjektom, ktorý na ňom pracoval. I keď
dohody „suterenistov“ sa odlišovali, išlo v istej fáze a do
istej miery aj o kolektívne dielo, ak chápeme Suterén ako
totálnu inštaláciu (I. Kabakov), v ktorej sa divák ocitá. Z tohto
hľadiska môžeme povedať, že v prípade Suterénu išlo aj o pokus
vytvoriť totálnu inštaláciu zloženú z viacerých samostatných
inštalácií v jednom priestore. Stanislav Kolíbal výstižne
charakterizoval pozíciu inštalácie v umení, keď upozornil na
improvizáciu a jej dočasnosť, na istú efemérnosť tohto média,
ktorá do určitej miery dospela k úpadkovosti, ale ostáva po
nej čin, akcia, gesto a myšlienkové posolstvo zamerané proti
artefaktu v umení.21
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Milan Pagáč – Viktor Oravec:
Návrh inštalácie. 1988.
Realizovaný, Suterén 89,
Bratislava. Kresba fixkami na
papieri. Archív P. Meluzina

Milan Pagáč – Viktor Oravec:
Návrh inštalácie. 1988.
Nerealizovaný. Kresba fixkami,
ceruzou na papieri. Archív
P. Meluzina
Matej Krén: Spojenie. 1988. Návrh
inštalácie, nerealizovaný. Kresba
perom, fixkami a ceruzou. Archív
P. Meluzina

Väzby a záznamy
Suterén 89 výraznou mierou modifikoval nasledujúci vývoj
v individuálnych stratégiách tvorby umenia, ale aj v trendoch
vystavovania na Slovensku. Galérie uvoľnili po roku 1989
priestor tomuto zrazu módnemu druhu umenia. Spomeniem
aspoň Považskú galéria umenia v Žiline a výstavu Genius
loci (1991, K. Rusnáková), ktorá využívala priestor suterénu
v bývalej budove PGU na Mariánskom námestí, ďalej v tej
istej galérii projekt Tajomstvo (1993, K. Rusnáková) realizovaný
Ročenka SNG v Bratislave – Galéria 2010

v podkrovných priestoroch PGU na Štefánikovej ulici. K ďalším
galériám, ktoré rozvíjali stratégie naznačené už v Suteréne 89,
patrí priestor synagógy (Centrum súčasného umenia) v Galérii
Jána Koniarka v Trnave otvorený v roku 1994 výstavou
Cesta od skupiny Untitled, ktorá vznikla zo „suterenistov“.
Tu v kolektívnom diele – inštalácii – vystavovali Meluzin,
Oravec, Pagáč a Želibská. Pre tento priestor pripravovala
J. Geržová cykly výstav Umenie aury (1995 – 1996), na ktorý
v nasledujúcich rokoch nadviazali Pamäť miesta (1997 – 1998)
a Vymedzenie priestoru (1999 – 2000). Tieto projekty v podstate
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pokračovali v tom, čo ako alternatívny priestor pre umenie
predznamenal Suterén 89 a treba dodať, že podobných príkladov
je na slovenskej výtvarnej scéne po roku 1990 omnoho
viac. Spomenula som len exemplárne prípady historickej
a významovej kontinuity tohto druhu umenia a aj spôsobu
jeho prezentovania v alternatívnych priestoroch galérií,
pričom zásadným spôsobom ovplyvnili vývin a expanziu
inštalácie in situ. Pre väčšinu „suterenistov“ bol objekt
a hlavne inštalácia aj v 90. rokoch naďalej médiom, ktorému sa
naplno venovali a niektorí mu ostali „verní“ do dnešných dní
(M. Krén, J. Želibská, V. Oravec, P. Rónai).
Záznam z pracovného či tvorivého stretnutia Suterén 89
dokumentuje – a tým prekonáva jeho prchavosť – Hečkov
film Zo suterénu. Aj preto sa termín výstavy pravdepodobne
menil, aby sa prispôsobil i tomuto spôsobu dokumentácie.
Vo filme, využívajúcom hraný aj dokumentárny žáner, je
záznam aj z vernisáže, kde má Radislav Matuštík otváraciu reč
s nádychom recesie s istou nadintepretáciou, keď „cituje“ iný
fiktívny úvod z Večerníka:
„Včera, 14. apríla, otvorili za masovej účasti prominentného
publika, v ktorom nechýbal nik zo špičkových výtvarníkov,
popredných spisovateľov, slávnych hudobníkov a iných
osobností kultúrneho života Bratislavy, výstavu Suterén. Aj
v búrlivom ruchu výtvarného života tohto veľkomesta stala
sa vernisáž, ktorú nakrúcali najlepší režiséri a kameramani
filmových a televíznych spoločností, ozajstnou udalosťou.
Slávnosť otvorila brilantná interpretácia geniálnej koncertnej
miniatúry. Po nej sa ujal slova najznámejší výtvarný historik,
vo svojom prejave prerušovanom búrlivým potleskom,
výkrikmi a cvakaním fotoaparátov prítomných fotografov
[skutočné prerušovanie potleskom a hvizdotom, pozn.
autorky] svetového mena, okrem iného uviedol: Výstava, ktorú
dnes otvárame, vojde do dejín bratislavského, slovenského,
európskeho a svetového umenia ako vôbec prvá tohto druhu.
Lebo neotváral by ju... [Matuštík mávne rukou]... Pardon.
Možno je všetko inakšie, možno je ešte trochu času hovoriť
vecne a vážnejšie. Našťastie pánske sako má viacero vrecák.
Skúsime z iného konca.
Vážení hostia, milí priatelia. Množina objektov a inštalácií,
ktoré dnes sprístupňujeme, nastoľuje dvojicu problémov,
nad ktorými je hodno sa zamyslieť, aspoň stručne. Problém
historický a problém aktuálny. K problému historickému:
S radosťou, ktorá je pochopiteľná u obchodníka, najmä
u úspešného obchodníka s obrazmi, neospravedlniteľná
u historika umenia. Začalo sa na prelome 70. a 80. rokov,
a u nás, prirodzene, podstatne neskoršie, slávnostne a silácky
a rozlične inakšie vyhlasovať: Už sa opäť maľuje!, alebo: Už sa
konečne opäť maľuje! No a možno dodnes to nie je jasné. Začalo
[neidentifikované slovo] všetko, čo súviselo s koncom 50. a 60.
rokov, ktoré rozlične formovali iné vytváranie kultúry. Opäť
začalo vo svete ísť o fungovanie kultúry. Prirodzene, nech
sa neurazia maliari a ani sochári, venoval som ich tvorbe
štyri desaťročia svojho života, v ktorom je prirodzene maľba
alebo plastika využiteľnejšia. Či už v rovine ideologickej
manipulácie, alebo ekonomickej transakcie. To, prirodzene,
nevylučuje kritiku takéhoto fungovania vlastnými zbraňami,
to znamená novou netradičnou [neidentifikované slová]...
oprávnený pocit, že ten celok, ktorý žil organicky ako celok,
už je tu prítomný iba v rozštvrtených údoch, ktoré síce
reagujú, ktoré bolia, ale svoje pôvodné funkcie strácajú. A tak
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ako sa nikdy neprestalo maľovať, tak nikdy sa neprestal
vytvárať objekt, neprestalo sa pracovať – jednoznačne
prevažoval objekt. Nie je, pravda, v súčasnej podobe nad
tradičnými prejavmi; v praveku, v umení prírodných
národov, v ľudovom umení, tam všade objekt prevažuje,
alebo prelína sa nerozlíšiteľne s inými odvetviami, inými
druhmi. A predovšetkým 20. storočie – povedané s Pierrom
Restanym –, [je] umelecký krst objektu ready madeom Marcela
Duchampa, ktorý podporil cestu novej imaginácie. Nie je
azda treba hovoriť o jednotlivých etapách, o dadaizme. To
všetko uvádzalo, či už priznaním sa k banalite, alebo reflexiou
veci, alebo v tom sochárskom prevedení land artu, alebo
v drobných prácach earthových a arte povera. Dobre, no viete,
čo všetko to má spoločné s dneškom... Nie je to iba tradícia? Je
to azda aj aktuálny problém? Je vymedzená najmä negatívne,
ako postfenomenologická, postexistencionalistická,
postindustriálna, alebo inokedy orientovaná proti racionalite.
Nech, v tejto polemike medzi postmodernou s modernou sa
zjednodušuje nefér spôsobom. [Neidentifikované slová]...
stavia právo subjektu, individuality apod. Ale už pred
polovicou 80. rokov bolo celkom jasné, vo svetovom kontexte,
že obnova mýtickej [neidentifikované slová] s reprodukciou
reprodukcie v situácii sveta, ktorý je prioritne zameraný
na fungovanie. Je možné [neidentifikované slová] ozajstnú
funkčnosť vecí, ale aj toho, čo sa s nimi viaže. Lebo ak my
nesmelo začíname uvažovať, že čím azda aj nás sa táto
problematika dotýka, medzitým kongres AICA rokuje celkom
vážne na tému o situácii umenia a kultúry, artikuluje svoje
problémy. Na niektorých potom je viacej väzieb k minulosti,
o toto všetko sa pokúsili pre vás, pre diskusiu s vami tu
prítomní umelci, ktorým za to ďakujem.“22
Matuštík hovorí o trhu s umením, o zberateľoch a artefakte
– to boli v 80. rokoch aktuálne problémy svetového umenia.
Situácia u nás bola špecifická, trh s umením v nejakej podobe
existoval, i keď v neporovnateľnej forme v konfrontácii so
svetom. Na medzinárodnej umeleckej scéne vznikali viaceré
aktivistické skupiny vystupujúce proti konzervatizmu a trhu
s umením, ale aj proti umeleckým inštitúciám (napríklad
Group Material, 1979 – 1996, New York). Chceli premeniť vzťah
politiky a spoločnosti, skúmajúc súvis umenia a peňazí. U nás
tento problém nastáva až s príchodom voľného trhu s umením
v 90. rokoch.
Matuštík na začiatku z recesie čítal správu z Večerníka
s dátumom nasledujúceho dňa – pokračoval v mystifikačnej
hre o uskutočnení bombastickej akcie v kultúrnom živote
Bratislavy. Irónia tu súvisela so zámernou hyperbolizáciou
tejto výstavnej situácie, ale možno bola aj reakciou na dianie
na svetovej výtvarnej scéne. Napokon, Matuštík inšpiráciu
dianím vo svete otvorene priznáva i v kurátorskom texte
publikovanom v katalógu výstavy.23 Úvodné čítanie správy
zo zajtrajších novín evokuje odkaz na legendárnu výstavu
This is Tommorow (1956, Whitechapel Gallery, Londýn, kurátor
architekt Theo Crosby), na ktorej Independent Group (nezávislá
skupina výtvarníkov, predchodcov britského pop artu) v mene
vyznačenia budúcnosti umenia spájala výtvarné umenie,
architektúru a dizajn v jeden celok kombináciou „vysokého“
a „nízkeho“ umenia bez rozlíšenia hierarchií s cieľom vytvoriť
Gesamtkunstwerk v tímovej multidisciplinárnej spolupráci.
Sochári, maliari a architekti v skupinách tvorili spoločné
diela využívajúce populárne a masové produkty so zámerom
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Peter Rónai: Súkromné
premietanie – šikmá horizontálna
veža. 1988. Návrh inštalácie,
nerealizovaný. Kresba tušom na
fotografii. Archív P. Meluzina

Upratovanie priestorov na
Konventnej. 1989. Zľava doprava:
M. Krén, V. Oravec, P. Meluzin,
M.Pagáč, P. Rónai. Autor
fotografie neznámy. Súkromný
archív
Radislav Matuštík na otvorení
Suterénu 89. Autor fotografie
neznámy. Súkromný archív

demaskovať nástrahy konzumnej spoločnosti. V roku 1987
sa konala v Clocktower Gallery v New York výstava This is
Tommorow today, ktorá predstavila britské hnutie nadväzujúce
na sen moderny iniciovaný pohybom v architektonických
kruhoch. Spojenie Suterénu so spomínanými výstavami je,
okrem Matuštíkovej zrejme nezámernej narážky, rozlíšiteľné
aj v celkovom dizajne výstavy, vrátane špeciálnej pozvánky
a katalógu. Na záver tohto exkurzu do dejín svetového umenia
stačí dodať, že: „Nejdůležitějším odkazem Independent Group je
zřejmě jejich ‚umění‘ diskuse, designu a vystavování.“24
Suterénu išlo aj o kritiku inštitúcií ako sú galérie a múzeá
umenia, ktoré v tom čase nedávali priestor tomuto typu
kreativity. Na pôde oficiálnych galérií nebol podobný projekt
realizovateľný a stál by proti samotnej myšlienke kritiky
stavu umenia a inštitúcií. Nevýhoda bola teda premenená
na výhodu a projekt sa slobodne rozvíjal bez obmedzenia
striktne danými výstavnými sieňami. V západnom umení
od 70. rokov intenzívne narastali aktivity alternatívnych
priestorov pre umenie, ktoré boli paralelne reflektované
a mapované aj dianím v galériách. Spomeniem aspoň príklad
galérie P. S. 1, ktorú v roku 1972 založila Allanna Heiss, keď
hľadala neobývané miesta New Yorku a poskytovala ich
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ako alternatívne priestory výstavám umenia a dočasným
inštaláciám. Dnes sa tento legendárny priestor pre
performancie, inštalácie a interdisciplinárne diela
transformoval na MoMA P. S. 1. Centrum nemá stálu zbierku,
ale spravuje viaceré dlhodobé inštalácie na rôznych miestach
jednej budovy, alebo na interiérových a exteriérových
súčastiach svojho centra (schodisko, suterén, chodba, strecha
apod.). O fungovaní Suterénu ako súkromnej galérie alebo
centra alternatívnej kultúry uvažovali aj jej iniciátori, avšak
bez reálneho pokračovania tejto idey.
Suterén 89 v SNG
Rekonštrukcia Suterénu 89 v SNG bola dokumentom, ale
umožnila aj dočasnú realizáciu autorských rekonštrukcií
vybraných inštalácií (okrem M. Kréna a M. Adamčiaka).25
Pozostávala z fotografickej a filmovej dokumentácie úpravy
negalerijných priestorov Suterénu 89, inštalácie diel, vernisáže
a Kollerových návrhov k inštaláciám. Celý tento komplex
diel a dokumentácia mali prezentovať atmosféru dočasného
stretnutia autorov na konci 80. rokov. Pri oslovovaní
bývalých „suterenistov“, ktorí dodnes tvoria, vyšlo najavo,
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že diela neexistujú, alebo sú zachované len v nepočetných
fragmentoch (Želibská, Rónai). Na jednej strane ich autori
evidentne nemali kde a ako uchovávať, na druhej strane
to poukazuje i na malú dôležitosť fyzických artefaktov. Pri
rekonštrukcii ich bolo potrebné v spolupráci s autormi znovu
vytvoriť pre iný priestor a čas. Tie spôsobili aj ich odlišné
vyznenie. Spolu s nimi boli na výstave v SNG prezentované
aj diela „suterenistov“ po roku 1989. Jedným z nich bola
inštalácia Message Salon (1992) Petra Rónaia, ktorý v Suteréne 89
predstavil inštaláciu zostavenú z nájdených predmetov,
najmenej pracujúcu so svetlom, skôr splývajúcu s daným
prostredím. Pozostávala z rámu z plastových rúrok a zo
zjednocujúceho igelitu, čo pôsobilo skôr nenápadne ako
provokatívne. Tento priestorový „hľadač motívu“ Rónai
namieril na sivú stenu pivnice.
Message salon je už typickým príkladom Rónaiovho
pokračovania tvorby v priestore a s videom v nadväznosti
na Novú vážnosť. Spoločné dielo združenie predstavilo tak,
že ho prekrylo sieťou s tabuľkou a nápisom Nová vážnosť.
A aj jednotlivé komponenty inštalácie odkazujú na staršie
Rónaiove diela i aktivity združenia, napríklad vlnovková
lisovaná plastová plocha – plť pri akcii Novej vážnosti v galérii
Médium Exposition exhibition (1992). Na začiatku 80. rokov
začal Rónai intenzívnejšie pracovať s videom. Z inštalácie
a deinštalácie Message salonu vytvoril časozberné video
postupným pribúdaním alebo miznutím komponovaných
ready madeov.
Problémom pri koncipovaní rekonštrukcie a dokumentu Suterénu
89 v SNG boli repliky predmetov inštalácií. Repliky ready madeov
sú špeciálnou témou, na ktorú už upozornil Marcel Duchamp
pri vytváraní tých svojich stratených. Uvedomil si, že samotné
predmety sa časom menia a dizajnérsky vyvíjajú, že nové
„repliky“ ready madeov sú iné ako pôvodné.
Do rekonštrukcie sme zaradili i nepočetný výber z pôvodných
22 diel – iba tie, ktoré bolo možné na danom mieste a v danom
čase zo spomenutých dôvodov rekonštruovať, aby priblížili
význam a umožnili zhodnotenie Suterénu 89 na slovenskej
výtvarnej scéne.
Na záver pripomínam razanciu a nebývalý entuziazmus
„suterenistov“ pri ich spoločnej práci na udalosti – výstave,
ktorá výraznou mierou ovplyvnila nielen umenie 90. rokov
na Slovensku, ale aj súčasné výtvarné umenie, kde je
dnes inštalácia už etablovaným, rešpektovaným a dodnes
aktuálnym médiom.
Vladimíra Büngerová
Slovenská národná galéria, Bratislava
vladimira.bungerova@sng.sk
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Viktor Oravec – Milan Pagáč: Bez
názvu. 1989 / rekonštrukcia 2009.
Záber z výstavy Osemdesiate
– časť Suterén. Foto: Fotoarchív
SNG v Bratislave

Jana Želibská: Večný kolobeh.
1989. Viktor Oravec – Ladislav
Pagáč: Bez názvu. 1989 /
rekonštrukcia 2009. Záber
z inštalácie výstavy Osemdesiate
– časť Suterén. Foto: Fotoarchív
SNG v Bratislave

Ročenka SNG v Bratislave – Galéria 2010

17

Recapitulation of the Re/construction of Suterén 89
Summary
This text is dedicated to the issues of in situ installation, with
a special orientation on the documenting of the preparations
and course of the already legendary Suterén (Basement) 89
exhibition. Part of the exhibition entitled Osemdesiate.
Postmoderna v slovenskom výtvarnom umení 1985 – 1992 (The
Eighties. Post-Moderna in Slovak Visual Arts 1985 – 1992; SNG
Bratislava, 2009) is comprised of a separate presentation of
the elements of the reconstruction of the exhibition in the
basement of Esterházy Palace which traced the development
from in situ object to in situ installation and site-specific art at
the beginning of the 1990s, when installation became a trend,
literally a matter of fashion.
This contribution focuses on the reconstruction and
documenting of part of the exhibition and maps the history of
the preparations of Suterén 89, which, in connection with the
given issues, has yet to be published; it is of a complementing
and documenting nature and focuses on the circumstances
of the origin and preparation of the exhibition, the forming
of the team and the interpretation of selected works. Peter
Meluzin was the main organizer and “driving force” behind
Suterén. In cooperation with Radislav Matuštík, he invited
other artists (Milan Adamčiak, Július Koller, Matej Krén,
Viktor Oravec – Milan Pagáč, Peter Rónai, Jana Želibská) to
react with action and material to the events on the Slovak
fine art scene and the arrival of new strange artists by
demonstrating the possibilities of another way in art. The title,
Suterén 89 refers to the Terén (Terrain) action confrontations
which were organized by Koller, Matuštík and Meluzin in
1982 – 1984. Suterén is thus the logical unraveling of previous
actions outdoors and in the exterior with a gradual transfer
to the interior and resulting in an artifact and unique spatial
installation and object, with action remaining the baseline
point. This is also why we can comprehend Suterén as
a collective event, a shift from making an impact in an open
landscape, outdoors with an emphasis on human intervention
in the interior, in the urban community and the related world
of art. Through Suterén installation was born in the sense of
visual art which works with space and more specifically with
out-of-gallery space/spaces for exhibiting, despite the fact that
the foreshadowing of the installation and object genesis in
Slovak art are connected with the second half of the 1960s.
The text for the project Výstava 8 výtvarníkov (Exhibition of
8 Artists; author R. Matuštík) which points out the methods
of asserting alternative activities during a time of nonfreedom so that possible disagreements or different aspects
are interpreted as educational and innovative – a benefit to
society, art and culture, is also published in the contribution.
Several activities of the alternative scene were officialized by
similar methods in our country. Suterén and the story of its
origin at the end of the 1980s is only one example of avoiding
and accommodating the norms which perished after 1989.
The analysis of individual approaches to creating installations
(in the section dedicated to the designs of the installations
for Suterén which are noteworthy documents of thinking
about object, space and the possibilities of their linking,
also constitute part of this contribution. Some remained
only as projects; not all of the designs were implemented,
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and certain authors (J. Želibská, P. Meluzin) did not even use
this method of “designing.” In the case of Suterén 89, it also
pertained to a criticism of institutions such as galleries and
art museums, which at that time did not provide any space for
this type of creativity. No similar project was implemented
on the premises of official galleries and it would have stood in
opposition to the idea of the criticism of the state of art and
institutions.
Suterén 89 was markedly modified following its development
in individual strategies of artistic creation and trends of
exhibiting in Slovakia, and after 1989, galleries also made
space for this medium. In addition to the well known facts
in connection with Suterén 89, the publishing of heretofore
unpublicized documents, factual notes, installation
designs and the pointing to parallels and differences in the
development of installations in world art forms another part of
this text.
English by Paul McCullough
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