
TLAČOVÁ SPRÁVA, 7. 7. 2020 
Potulná galéria - Blokáda extrémizmu 

“Potulná galéria prináša pod okná a 
balkóny sídlisk v regiónoch Slovenska 
výstavu, performance a koncerty na 
tému Blokáda extrémizmu. Hravou 
formou umeleckých diel a metaforickým 
jazykom umenia upozorňujeme na potrebu kriticky myslieť, hovoríme o extrémizme, 
rasizme, xenofóbii, domácom násilí, susedskom porozumení a tolerancii k 
menšinám.” povedal autor a kurátor projektu Juraj Čarný 

Potulná galéria bude v roku 2020 pôsobiť na balkóne, ktorý na nákladnom aute postavil 
Stano Masár. Predstavenie zaháji akcia Viery Zubalovej a Ľuboša Lorenza, ktorí budú 
galériu omotávať policajnou páskou. Na balkóne predstavíme veľkoformátové karikatúry o 
kritickom myslení od Shootyho, kresby o domácom násilí a susedských nedorozumeniach 
Daniely Krajčovej a fotografie Borisa Németha z koronakrízy v rómskych osadách. 
Komunikáciu s publikom zabezpečia performeri a hudobníci Erik Sikora (Džumelec), 
Matej Tále a Samčo brat dážďoviek. Bezkontaktnú koncepciu galérie naruší inštalácia 
Rolanda Farkaša, ktorý bude divákov individuálne zatvárať do Minútovej karantény. Na 
balkóne Potulnej galérie si limitovaný čas budú môcť zahrať golf s bielymi a čiernymi 
loptičkami. Kundy Crew na spojleri auta predstavia novú výšivku: “Všetkým všetko”. 
Tomáš Rafa predstaví video z extrémistickej demonštrácie v Žiline, Alena Foustková 
pripravila pre divákov antistresové cvičenie -  bublinkovú fóliu na balenie obrazov, ktorú 
budeme rozdávať divákom. Argentínsko-nemecká skupina migrantas.org vytvorila 
plátenú tašku ľudia = ľudia, ktorú budú diváci sami vyfarbovať. Pre deti sme pripravili 
špeciálnu edíciu detského sprievodcu, ktorý budeme distribuovať k bránam panelákov 
spoločne s farebnými náramkami “Byť čestný je cool” a nálepkami od nasledovných 
autorov/autoriek: Dan Perjovski, Aldo Giannotti, Shooty, Ivana Šáteková, Kundy Crew, 
Tomáš Rafa, Boris Németh a Stano Masár. 

Prezentované autorky / autori:

Džumelec (Erik Sikora), Roland Farkaš, Alena Foustková /CZ/, Aldo Giannotti /A/, Danka 
Krajčová, Kundy Crew, Ľuboš Lorenz + Viera Zubalová, Stano Masár, 
www.migrantas.org /ARG-D/, Boris Németh, Dan Perjovschi /RO/, Tomáš Rafa, Samčo - 
brat dážďoviek, Shooty, Ivana Šáteková, Matej Tále


Kurátor: Juraj Čarný

Predpremiéra online: 11. 7., Pohoda in the Air, 16.25-16.30, Letisko Trenčín

Predpremiéra: 11. 7., Synagóga Trenčín, 14.00 - 17.00

Premiéra.: 31. 7. - 1. 8., Festival Atmosféra, Hontianske Nemce

Vernisáž: 3. 8., Kráľovský Chlmec

Finisáž: 15. 9., Dobrý trh, Panenská, Bratislava,


Kontakt: Juraj Čarný, 0905 231187, juraj.carny@gmail.com

Filmový dokument z roku 2019: https://www.youtube.com/watch?v=JeneY8dhXhU 


Ďakujeme za podporu: Ministerstvo spravodlivosti SR, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, 
Fond na podporu umenia, Nadácia mesta Bratislava.
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Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na 
presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám 
diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto 
dokumentu výlučne zodpovedá Curatorial Studies Institute. Realizované s finančnou podporou Fondu na 
podporu kultúry národnostných menšín. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


Texty nálepiek: 


Shooty

“Na hodinách postfaktuálnej výchovy sa naučíme vyhľadávať informácie, ktoré nám 
vyhovujú.”

“Chcel by som si staviť na víťazstvo pravdy a lásky nad lžou a nenávisťou.”

„Niežeby tu tých utečencov bolo viac, ako bývalo, ale teraz sa bojíme ich, lebo 
homosexuáli, židia, scientológovia a Maďari nás už nudili.” 

„Ujo chce, aby sme sa na Slovensku cítili bezpečne”

Karikatúra nacistickej čižmy, drtiacej Banskobystrické múzeum/pamätník SNP, architekta 
D. Kuzmu a sochára J. Jankoviča.

„Kto už počul o holokauste?”


Kundy Crew 

“Všetkým všetko.”

“Čo všetko by mohla byť pravda, ale nie je.”

„Kultúra nie je čierna a biela.”

„Taká bola doba.”

„Nie som rasista ale …”

„Kto nemá chlieb, je chudobný, kto nemá rozum, je ešte chudobnejší.”


Ivana Šáteková  
V krojoch odetí Slováci, vítajú čiernych prisťahovalcov hajlovaním. 

Slovák sediaci za notebookom má na stene zavesené plagáty so symbolmi komunizmu, 
sionizmu, fašizmu a islámu. 


Texty náramkov:  
BYŤ ČESTNÝ JE COOL 

BYŤ EMPATICKÝ JE IN

BYŤ TOLERANTNÝ JE COOL 

BYŤ ZODPOVEDNÝ JE IN


Predbežný program /pracovná verzia/: 


11.7 - Pohoda in the Air + Synagóga Trenčín (Džumelec)
31. 7 - Atmosféra
1.8 - Atmosféra (Matej)
2.8 - Pozitif dej (Džumelec, Samčo)
3.8 - Kráľovský Chlmec (Džumelec)
4.8 - Výmenníky, Poď na dvor Košice (Džumelec)
5.8 - Nerv platforma Humenné (Džumelec, Samčo, Raptor Koch)

7.8 - Banská Štiavnica- sídlisko, festival 4 živly (Samčo)
8.8 - Banská Štiavnica- sídlisko, festival 4 živly (Samčo)
9.8 - Žiar nad Hronom/Prievidza (Matej)



10.8 - Handlová (Matej)
11.8 - Akropola Kremnica (Matej)
12.8 - Trafačka, Hidepark (Nitra)
13.8 - Hlohovec alebo Nové mesto nad Váhom alebo Dubnica nad Váhom (Matej)
14.8 - Hviezdne noci Bytča (Matej)
15.8 - Moc umenia Partizánske (Samčo)
16.8 - Zničohonič fest (Samčo, Raptor Koch)

18.8 - Stará Ľubovňa/Sabinov/Veľký Šariš (Džumelec)
19.8 - Moldava nad Bodvou (Džumelec)
20.8 - KC Kláštor Rožňava (Džumelec)
21.8 - Kulturák Sliač (Džumelec, Samčo)
22.8 - FRAJ Rimavská sobota (Džumelec, Samčo)

25.8 - Púchov (Matej)
26.8 - COOLTAJNER Považská Bystrica (Matej)
27.8 - Pankáči deťom (Matej/Samčo)
28.8 - Pankáči deťom/Skapal pes fest (Samčo) 
29.8 - Skapal pes fest

1.9 - (Matej) 
2.9 - Kysuce (Matej) 
3.9 - Kysuce (Matej) 
4.9 - (Matej) 
5.9 - (Matej) 
6.9 - (Matej) 

9.9 - (Samčo) 
10.9 - Use the city Košice (Samčo) 
11.9 - Use the city 
12.9 - Gelnické iluminácie (Samčo, Džumelec) 
13. 9 - Pentagon, Bratislava (Matej) 
14.9 - Kopčianska, Bratislava (Matej) 
15.9 - Dobrý trh Panenská, Bratislava (Matej) 


