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Společná expozice
arabských zemí

Arab Countries
Collective Exposition

Ahmed Rezzak:
Those Who Go Down,
Gahawy Theatre
Ahras, Algeria, 2013,
director, scenographer: Ahmed Rezzak

Politics

kurátor / curator:
Hazem Shebl

Jde o první společnou výstavu scénografů z různých
arabských zemí.

This is the first collective exhibition of stage designers
from different Arab countries.

výtvarné řešení /
designer of exhibition:
Hazem Shebl

Expozice představuje díla scénografů různých generací.
Výtvarné návrhy zkoumají hlavní stylové trendy a ukazují vznik a vývoj nových nápadů při tvorbě dramatické
atmosféry divadelních inscenací v arabských zemích.

The Exhibition presents the works of stage designers
of various generations. The designs explore the main
style trends and show the initiation and development
of new ideas in the creation of the dramatic atmosphere
of the performance in Arab countries.

další spolupracovníci /
other collabolators:
Omar El-Moutaz
Bel‘lah,
Mohamed Saad
(spoludesignéři /
co-designers)
sponzoruje / sponsored
by: Arabský divadelní
ústav (Šardžá, Spojené
arabské emiráty) / The
Arab Theatre Institute
(Sharjah, United Arab
Emirates)

Srbsko

Serbia

(Bez)moc –
Odpověd(nost)

Power(less) –
Response(ability)

Žijeme ve světě neustálého válčení vykonstruovaného
za účelem zvýšení zisků. Pojmy jako rovnost, právo
na zdravotní péči či vzdělání existují jen v odborných
studiích a v rámci hnutí Occupy. Vše ostatní je pouze
nepřetržitým bojem o peníze, hmotné statky, osoby.
Z politiky se stal obchod bez ideologického smyslu.
V takovém světě je nejsilnějším odporem svoboda.
Svoboda nespočívá ve vlastnictví. Svoboda je moc nesouhlasit. Odejít. Promluvit. Svoboda je politická volba.
Budeme-li vycházet z Brechtovy teze, že ti, kteří se
označují za apolitické, ve skutečnosti souhlasí s prováděnou politikou, pak je každé rozhodnutí politické,
stejně jako umělecká performance. Skrze umění dochází k akci. Jelikož umění bylo v 60. letech 20. století
značně důležité, zejména pro svůj společenský význam,
přivlastnila si ho politika tím, že ho zařadila mezi
„svobody“, čímž ho odtrhla od ostatních oblastí života
a vzbudila představu, že osvobození od odpovědnosti
a důsledků znamená také osvobození od zasahování
do dění. Dnes je však i tato minimální svoboda politicky
nepřijatelná, což paradoxně obnovuje vliv umění na
život. Z tohoto důvodu se srbská účast na PQ'15 zaměřuje na teoretický a praktický význam politiky, stejně
tak jako na její procesy.

We live in a world of continuous warfare fabricated
to increase profit. Ideas such as equality, the right to
health care or education exist only in academic papers
and in the Occupy movements. Everything else is a
constant race for possession: money, material goods,
people. Politics has become a business, devoid of all
ideological meaning. In this world, the greatest resistance is to be free. Freedom doesn’t lie in ownership.
Freedom is the power to disagree. To leave. To speak
up. Freedom is a political choice. If you adopt Brecht’s
thesis that those who identify themselves as apolitical
actually agree on the policies that are implemented
over them, then every decision is political, as is artistic
performance. Art is a medium of operation. Faced
with the significance of art in the 1960s, when it had
specific social importance, politics appropriated it by
moving it into the field of “freedom”, separating it from
other areas of life, creating the belief that freedom
from responsibility and consequences would also mean
freedom from interference. Today, however, even this
minimal freedom is no longer politically acceptable,
paradoxically renewing the influence of art on life. This
is why the Serbian participation in the 2015 Prague
Quadrennial explores the theoretical and practical
meaning of politics, as well as its processes.

Process, or What
DOES Matter to Me,
Students section,
The Beginning of the
process: shots from
the self-recorded
interviews, design:
Dragana Pilipović

Politika

Sekce zemí a regionů /
Section of Countries
and Regions
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Arabský prostor nám nabízí skvělou příležitost pro
vytvoření atmosféry, která odráží arabskou solidaritu,
zejména za současné politické situace v arabském
regionu.
Vybraná díla z oboru scénografie, kostýmního
a světelného designu z některých arabských zemí:
Maroka, Kuvajtu, Iráku, Alžírska, Spojených arabských
emirátů, Jordánska, Palestiny, Egypta, Libanonu,
Tuniska a dalších.

The Arab space offers us a great opportunity to create
an atmosphere which reflects Arab solidarity especially
in the current political situation in the Arab region.
Selected Stage, Costume and Lighting designs from
some Arab countries: Morocco, Kuwait, Iraq, Algeria,
United Arab Emirates, Jordan, Palestine, Egypt,
Lebanon, Tunisia and other.

Sekce zemí a regionů /
Section of Countries
and Regions
kurátor / curator:
Mia David

Srbská národní výstava na PQ'15 se inspiruje pozicí
a důležitostí politiky v současné společnosti, vztahem,
který si politika vytváří k umění a kultuře, a procesy,
které se v tomto kontextu vytvářejí. S pojmy pracujeme
v jejich nejširším smyslu a v kontextu současného umění a kultury (primárně v oblasti divadla a múzických

The Serbian national exhibition at the 2015 Prague
Quadrennial is inspired by the position and importance
of politics in contemporary society, the relationship
that politics establishes to art and culture, and the
processes created within this context. The terms are
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umění). Výstava se zabývá také politikou a procesy,
které určují společenský, politický, ekonomický a ideologický profil dnešního světa, zvláště pak Srbska.

considered in their broadest sense within the context
of contemporary art and culture (primarily in theatre
and performing arts). The exposition also explores the
policies and processes that define the social, political,
economic and ideological character of today’s world,
and particularly Serbia.

Umístění výstavy v Kafkově domě bylo záměrné, odpovídá metafoře, kterou Kafka a jeho tvorba v dnešní
době představuje, což dále znesnadňuje význam toho,
co se vystaví, předvede a vyjeví divákům. Vybraní
umělci se ocitnou mimo svůj osobní prostor; před zraky
pozorovatelů, kolemjdoucích a diváků, kam budou
přemístěni. Při práci v Kafkově domě, veřejném prostoru s bezpečnostními kamerami, budou muset spoléhat
jeden na druhého. Umělci se od sebe budou muset učit
a pokoušet se změnit politiku skrze umělecký proces.
Budou zkoumat osobní hranice a navzájem se posilovat. Budou tvořit umění, které se nás týká. Budou
měnit svět, který se nás již netýká.

Draško Adžić
* 1979

Karkatag

Diaprojektor

Kafka’s House was consciously selected as the exhibition space, in accordance with the metaphors that he
and his work signify today, further complicating the
meaning of what will be displayed, performed and
exhibited. The artists selected will find themselves out
of place; in front of observers, passers-by, an audience,
relocated from their personal space. They will rely on
each other while working in Kafka’s House – in a public
space, before security cameras. The artists will have
to learn from each other while attempting to change
policies through artistic processes. They will have to
examine personal boundaries and reinforce each other.
To make art that concerns us. To change a world that
does not concern us.

—— skladatel, pedagog, klavírista, zpěvák, performer
Napsal hudbu k mnoha hrám, krátkým dokumentům
a celovečerním filmům, televizním programům, výstavám a performancím; vyhrál několik cen, např. Sterijino
Pozorje Prize za originální hudbu.
Instituce
Jakou roli plní církev v liberálním kapitalismu? Diváci
představují umělce i pozorovatele, stejně jako v případě
chrámu / kostela chápaném v náboženském kontextu.
Návštěvníci kostela provádějí rituální praktiky v „posvátném chrámu“, a svým chováním tak odhalují
postoje vůči specifickému kanonizovanému kontextu.

——composer, teacher, pianist, singer, performer
He has written music for a number of plays, short documentary and feature films, television programmes,
exhibitions and performances; he is the winner of
several awards, including the Sterijino Pozorje Prize for
original music.
Institution
What is the role of the Church in liberal capitalism?
The audience represents the performer and the viewer
just as in the religious context of the institution of temple / church. Church visitors perform a ritual practice
in a “Holy Temple”, with their behaviour revealing their
attitudes towards a particular canonized context.

Karkatag (Bělehrad, 2009) je umělecký spolek, který
pracuje s interaktivními a autonomními instalacemi,
sociálním výzkumem a veřejným prostorem coby
městskou scenérií. Skupina působí v Německu, Polsku,
Chorvatsku, Švýcarsku, Černé Hoře a Srbsku.
Od bezpečnosti kam?
Bezpečnost a jistota jsou v současné politice velkými
slovy, co se ale stane, když budeme všechny bezpečnostní předpisy kompletně ignorovat v rámci simulace
zmatečné a nebezpečné situace, navození chaosu,
biologicky nepředvídatelných pohybů, absence vědomí
a přítomnosti sil, které chaos doprovází?

Karkatag (Belgrade, 2009) is an artist collective that
works with interactive and autonomous installations,
social research, and the public space as urban scenery.
The group has performed in Germany, Poland, Croatia,
Switzerland, Montenegro, and Serbia.
From Safety to Where?
Safety and security are big words in contemporary political speech, but what happens if we are completely
ignorant of all safety protocols within a simulation of a
chaotic and unsafe situation, the emergence of chaos,
biologically unpredictable movement, the absence of
consciousness and the forces that accompany chaos?

Diaprojektor je architektonické studio, které založily
Ana Martina Bakić a Ivana Knez; pole působnosti:
architektura, interiérový design, design výstav a scénografie; autorka mnoha instalací a divadelních dekorací.
Sdílený prostor – Prostor vyjednávání
Nejpřekvapivější moment v průběhu vzniku divadelní
scény je okamžik, kdy se na jevišti setká holá myšlenka
s ostatními herci a vstoupí společně do dialogu. Vzniká
společný prostor – sdílený prostor – prostor k vyjedná-

Diaprojektor is an architectural studio founded by
Ana Martina Bakić and Ivana Knez; fields of action:
architecture, interior design, exhibition design and
scenography; authors of many installed objects and
theatrical sceneries.
Shared Space – Space of Negotiations
The most intriguing moment in the process of designing the theatre set is when one bare thought of the
stage engages in dialogue with other actors in the play.
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vání, prostor s potenciálem, vztahy, politikou, střety
zájmů, ve kterém již neexistuje jediný autor.

A common space is then established – a shared space –
a space of negotiations, potential, relations, politics,
conflicts of interests, when the absolute author no
longer exists.

Tijana DjuriĊić
* 1983

—— umělecká manažerka, teatroložka, novinářka, pedagožka, mediální umělkyně, zvuková umělkyně, operní
pěvkyně – sopranistka
Více než 150 skupinových a sólových koncertů po celém
světě; experimentuje s oblastmi tělo-prostor-hlas; odborná asistentka na Nova Akademija Umetnosti, Bělehrad.
„Šaty (ne) dělají člověka“ lepším
Říká se, že šaty nedělají člověka, ve skutečnosti je ale
vzhled to, podle čeho nás druzí hodnotí. Co se stane,
když naše šaty promluví? Nevyřčená slova a skryté
emoce (vztek, radost, smutek, strach, láska) promlouvají, když se oblékneme. Dílo se inspiruje postupy
J. Cage a B. Maubreye a zkoumá problematiku identity
skrze zvuk.

——art manager, theatre theoretician, journalist, teacher,
media artist, sound artist, opera singer – soprano
Over 150 group and solo concerts worldwide; experiments
in the field of body-space-voice; assistant professor at
Nova Akademija Umetnosti, Belgrade.
“Clothes do (not) make the (wo)man” better
It is said that clothes do not make a man, but we are
all actually being evaluated based on looks. What
happens when our clothes speak? Unspoken words
and inhibited emotions (anger, joy, sadness, fear, love)
speak out when we get dressed. Based on the practices
of J. Cage and B. Maubrey, the work deals with the
issue of identity through sound.

Dalia Dukanac
* 1989
Ivana Jelić
* 1989

—— architektky
Zabývají se praktickými i teoretickými oblastmi architektury, vizuálním uměním, designem a scénografií.
Získaly několik cen na architektonických soutěžích.
Bělehrad v pokoji
Proces vytváření městské scenérie v jednom pokoji není
žádná politická inovace. Autoři se domnívají, že město
a debatování o prostoru patří všem. Když dojde na
městské plánování, je na místě občanský aktivismus.
Posilují své "vlastnictví pouličního prostoru" a vyzývají
ostatní, aby udělali totéž.

——architects
Architects interested in the practical and theoretical
fields of architecture, visual arts, design and stage
design. They are the winners of several awards at
architectural competitions.
Belgrade in the Room
The process of creating urban scenarios in one room is
not a political innovation. The authors suggest that the
City and deliberation about space belong to everyone.
Civic activism is necessary when it comes to urban policy. They reaffirm their “ownership of the street space”
and invite others to do the same.

Oliver Frljić
* 1976

—— režisér, autor, scénograf
Jeden z nejvýraznějších divadelních režisérů v Chorvatsku a v bývalé Jugoslávii, je znám svým talentem,
který mu umožňuje zabývat se velkolepými tématy
a velmi citlivými společenskými problémy, a to důkladným a nelítostným způsobem.
Zrádce
V souvislosti s budováním národní identity v bývalé
Jugoslávii, jehož součástí byla negace čehokoliv Jiného,
upevňuje Frljić postavení zrádce – je to někdo, kdo je
ochoten vstoupit do prostoru, který je již obsazen a vytyčen určitou identitou.

——director, author, set designer
One of the most prominent theatre directors in Croatia
and the former Yugoslavia, Frljić is known for his talent
in dealing with the most spectacular performance
issues and most sensitive social problems, which he
addresses profoundly and remorselessly.
The Traitor
In the context of the construction of national identities in the former Yugoslavia, which has involved the
negation of the Other without exception, Frljić affirms
the position of the traitor – someone who is willing to
enter a space that is already occupied and defined by
identity.

Siniša Ilić
* 1977

—— autor, scénograf, vizuální umělec, performer
Žije v Bělehradu. Jako umělec a performer dekonstruuje
násilí (od heteronormativního až po nacionalistické)
a spojuje různé oblasti říše kultury, umění a aktivismu.
Jeho umělecké aktivity se vždy silně zaměřují na týmovou nebo skupinovou spolupráci. Je spoluzakladatelem
TkH (Chodící teorie), nezávislé performativní a teoretické platformy v Bělehradu a časopisu TkH.
Prostor, který se nenechá sledovat
Prostor i čas je plný věcných a sémiotických informací,
jež je téměř nemožné zachytit, protože u nich již došlo
k nasycení. I kdyby divák mohl vidět "vše", nemá dosta-

——author, scenographer, visual artist, performer
He is based in Belgrade. An artist and performer, he
deconstructs violence (from heteronormative to nationalist) and is a connector between different spaces
within the realm of culture, art and activism. His artistic
activities are always strongly oriented towards team
or group collaboration. He is a co-founder and member of
TkH (Walking Theory), an independent performance art
and theory platform in Belgrade, and of TkH magazine.
Space disobedient to monitoring
Space and time are full of material and semiotic information that is almost impossible to perceive because it has
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tek času ani kapacity na zpracování tak heterogenních
údajů, signálů, falešných či pravých stop a drah nahromaděného materiálu.

reached the saturation point. Even if the viewer could see
it “all”, he has neither the time nor the capacity to process such heterogeneous data, signals, or the false or true
traces and trajectories of the accumulated material.

—— režisér, dramatik, herec, autor, pedagog, scénograf,
teatroterapeut
Účastnil se mezinárodních festivalů v Evropě, Rusku,
Spojených Státech a bývalé Jugoslávii. Získal řadu
ocenění, včetně cen za scénografii.
3.2m2
Jaký postoj máme zaujmout k minulosti a k tomu, co
teprve přijde? Co to znamená zničit / uchovat vše, co tu
již existuje? A co to znamená odejít a se vším souhlasit?
Co mohu jako host dostat, jak mohu podstatně (či
nezbytně) přispět (tvořit)? Jak o nás a našich stopách
budou hovořit ti, co přijdou po nás?

——director, dramatist, actor, author, teacher, set designer, psychodrama psychotherapist
He has participated in festivals in Europe, Russia, the
United States and the former Yugoslavia. He has received
numerous awards, including awards for stage design.
3.2m2
What attitude to take towards the past and towards
things yet to come? What does it mean to destroy /
shelter everything that is already there? And what does
it mean to leave and agree to all? What can I get as a
guest, how can I essentially (or necessarily) contribute
(create)? How will those coming after us refer to us
and the traces we have left behind?

Katja Legin
* 1985

—— choreografka, dramatička
Umělkyně, která studovala různé aspekty múzických
umění (herecké dovednosti, analýza / drama a hraní)
ve spolupráci s No!Training Lab.
3.2m2
Jaký postoj máme zaujmout k minulosti a k tomu, co
teprve přijde? Co to znamená zničit / uchovat vše, co tu
již existuje? A co to znamená odejít a se vším souhlasit?
Co mohu jako host dostat, jak mohu podstatně (či
nezbytně) přispět (tvořit)? Jak o nás a našich stopách
budou hovořit ti, co přijdou po nás?

——choreographer, playwright
She is an artist, who studies various aspects of the
performing arts (performative skills, analysis / drama
and staging) in cooperation with the No!Training Lab.
3.2m2
What attitude to take towards the past and towards
things yet to come? What does it mean to destroy /
shelter everything that is already there? On the other
hand, what does it mean to leave and agree to all?
What can I get as a guest, how can I essentially (or necessarily) contribute (create)? How will those coming
after us refer to us and the traces we have left behind?

Darinka Mihajlović
* 1988

—— scénická a kostýmní výtvarnice
Vytvořila kostýmy k mnoha inscenacím a filmům
a účastnila se mnoha skupinových výstav a workshopů jak doma, tak v zahraničí. Získala cenu Aleksandar
Tomašević Award.
Instituce
Jakou roli plní církev v liberálním kapitalismu? Diváci
představují umělce i pozorovatele, stejně jako v případě
chrámu / kostela chápaném v náboženském kontextu.
Návštěvníci kostela provádějí rituální praktiky
v „posvátném chrámu“, a svým chováním tak odhalují
postoje vůči specifickému kanonizovanému kontextu.

——set and costume designer
She has made costumes for several plays and movies
and has participated in a number of group exhibitions
and workshops at home and abroad. She is a recipient
of Aleksandar Tomašević Award.
Institution
What is the role of the Church in liberal capitalism?
The audience represents the performer and the viewer
just as in the religious context of the institution of temple / church. Church visitors perform a ritual practice
in a “Holy Temple”, with their behaviour revealing their
attitudes towards a particular canonized context.

Vladimir Miladinović
* 1981

—— vizuální umělec
Vizuální umělec zaměřený na výzkum v rámci umělecko-teoretické skupiny Four Faces of Omarska. Je jedním
ze zakladatelů Iniciativy pro současné umění a teorii
v Bělehradě, působí doma i v zahraničí.
Představení archivu
Archiv, místo uchovávající informace o kolektivních
traumatech z minulosti, má potenciál promluvit do
našeho vztahu k dominantním vyprávěním o minulých
událostech. Když pracujeme s materiály uchovanými
v archivu, získáváme zároveň nový pohled na tyto materiály a na dominantní vyprávění o minulosti.

——visual artist
He is a visual artist engaged in research as part of the
artistic-theory group Four Faces of Omarska. He is
one of the founders of the Initiative for Contemporary
Art and Theory in Belgrade, and is active at home and
abroad.
Performing the Archive
Archive, a place that keeps data about the collective
traumatic past, possesses a certain potential for rearticulating our relationship to the dominant narratives
of earlier events. At the same time, performing the
materials stored in an archive offers a new view of these
materials and of the dominant historical narratives
about the past.

Tomi JanežiĊ
* 1972
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Andrej Nosov
* 1983

—— režisér, autor, umělecký manažer, producent
Filmový režisér, který se zabývá tématy společensko-politické odpovědnosti, obrany lidskosti a právy
menšin; založil Youth Initiative for Human Rights
a Hartefakt Fund, získal také mnoho významných cen.
Na počátku bylo slovo. A nic.
Co pro nás dnes znamená slovo? Slova kritiky či
láskyplná slova, bezvýznamná ve světě katastrofických
představ. Myslím, tedy mluvím. Rozvažujeme nad slovy
ve veřejném prostoru a při veřejných výstupech prostřednictvím mluveného a slyšeného. Žalující a jemná.
Jak se s tím vypořádat? Má vůbec kritika nějaký smysl,
když je součástí proudu (bez)významných slov?

director, author, art manager, producer
He is a film director who deals with issues of socio-political responsibility and the defense of human and
minority rights; he founded the Youth Initiative for
Human Rights and the Hartefakt Fund, and has received numerous major awards.
In the beginning Was the Word. And Nothing.
What does the word mean to us today? Critical words
or words of love, insignificant in the world of catastrophic images. I think, therefore I talk. We reconsider the
word in public space and public speech through the
spoken and audible. Accusatory and gentle. How to
deal with it? Does criticism have any sense in a torrent
of words with(out) meaning?

Andrija Pavlović
* 1980

—— skladatel, autor, producent, pedagog, zvukový
umělec, klavírista
Hraje na s LP Duo a s alternativní popovou skupinou
Ola Horhe; složil hudbu pro divadlo, televizi i film, organizuje festival Belgrade Keyboard Days a je odborným
asistentem na Nova Akademija Umetnosti v Bělehradě.
„Šaty (ne) dělají člověka“ lepším
Říká se, že šaty nedělají člověka, ve skutečnosti je ale
vzhled to, podle čeho nás druzí hodnotí. Co se stane,
když naše šaty promluví? Nevyřčená slova a skryté
emoce (vztek, radost, smutek, strach, láska) promlouvají, když se oblékneme. Dílo se inspiruje postupy
J. Cage a B. Maubreye a zkoumá problematiku identity skrze zvuk.

——composer, author, producer, teacher, sound artist,
pianist
He is a pianist with LP Duo and with the alternative
pop group Ola Horhe; he composes music for theatre,
TV and film, organizes the festival Belgrade Keyboard
Days, and is an assistant professor at Nova Akademija
Umetnosti, Belgrade.
“Clothes do (not) make the (wo)man” better
It is said that clothes do not make a man, but we are
all actually being evaluated based on looks. What
happens when our clothes speak? Unspoken words
and inhibited emotions (anger, joy, sadness, fear, love)
speak out when we get dressed. Based on the practices
of J. Cage and B. Maubrey, the work deals with the
issue of identity through sound.
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Proces, neboli
na čem mi ZÁLEŽÍ

Process, or
What DOES Matter to Me

Prezentace Srbska v studentské sekci na PQ'15 se
inspiruje fenoménem politiky – její pozicí a významem
v současné společnosti a jejím vztahem k umění
a kultuře. Výstava se zároveň věnuje představě
„procesu“ v nejširším slova smyslu. Přímo odkazuje
na klíčové dílo Franze Kafky Proces (výstava je umístěna v Kafkově domě), dále se pokouší porozumět
tvůrčím procesům v současném umění a kultuře, které
určují společenský, politický, ekonomický a ideologický
profil dnešního světa, jehož součástí je i Srbsko.

Serbia’s presentation in the Student Section at the 2015
Prague Quadrennial is inspired by the phenomenon of
politics – its position and importance in contemporary society and its relationship to art and culture.
Concurrently, the exhibition is dedicated to the notion
of “process” in its broadest sense. This includes a
direct reference to Franz Kafka’s key work Der Prozess
(Kafka’s House is the exhibition venue), as well as
an attempt at understanding the creative processes
in contemporary art and culture that determine the
social, political, economic and ideological character
of today’s world, and Serbia’s place within it.

kurátorský tým /
curatorial team:
Tatjana Dadić
Dinulović
(teoretička scénického
designu / scene design
theorist),
Oliver Frljić
(divadelní režisér /
theatre director),
Marko Lađušić
(sochař / sculptor),
Janko Ljumović
(divadelní producent
/ theatre producer),
Sanja Maljković
(architektka a scénická designérka /
architect and scene
designer);
Vesna Mićović
(fotografka /
photographer),
Dobrivoje Milijanović
(zvukový designér /
sound designer)
výtvarné řešení /
designer of exhibition:
studentský autorský
tým a kurátorský tým
/ student author team
and curatorial team

Námět na tento projekt, zejména jeho podtitul, vznikl
na základě úvah studentů o jejich místě ve společnosti
– konkrétně se pak studenti zamýšleli nad svou profesní
budoucností. V oblasti, kde byla politika a historie vždy
určující životní hodnotou, a v době, kdy se původně
existující hodnoty rozpadly, aniž by je nahradily hodnoty nové, se tito studenti zabývají hlavně otázkou
identity a (dez)orientace, přičemž tyto otázky vztahují
k tématům zodpovědnosti, životního cíle a existence
obecně. Projekt tedy funguje jako platforma pro tvůrčí
výzkum, který provádějí studenti pocházející z různých
poměrů.
Z celkového počtu 68 kandidátů pocházejících z různých fakult v Srbsku bylo vybráno 15 účastníků, kteří
prošli dvoukolovou veřejnou soutěží. Studenti nejprve
zkoumali svou vlastní roli v současné společnosti
za pomoci rozhovorů, které si sami natočili, svou
osobní interpretaci komplexního tématu a podtématu
pak museli uvést do kontextu. Zvláštní pozornost byla
věnována individuální interpretaci „performativity“, tak
jak ji studenti chápou ve vztahu k pojmům „divadlo“,
„múzická umění“, „ performační prostor“, „performance“
a „exhibice“. Studenti měli za úkol zkoumat tyto pojmy
zeširoka, zohlednit a prověřit všechna dostupná média
a formy vyjádření. Kafkův dům byl vybrán záměrně pro
svou inspirativnost a provokativnost, studenti proto
museli vést aktivní dialog s okolním prostředím a také
vnitřní dialog s tímto místem.
Výsledné dílo reprezentuje výstup komplexního tvůrčího
procesu, při kterém se definují všechny možné úrovně
celé struktury výstavy; od sémantiky až po technickou
produkci. Jinými slovy, otázky týkající se vzniku, interpretace či reinterpretace, stejně jako způsobů prezentace díla, zůstávají otevřeny až do setkání s publikem.
Důležité je, že jde o syntetizované dílo, vytvořené pod
vedením týmu kurátorů a za podpory uměleckých
a odborných workshopů zaměřených na vznik, produkci
a realizaci výstavy.

The idea for this work, particularly its subtitle, evolved
from students’ reflections about their place within
society – specifically, their personal thoughts on their
professional futures. In a region where politics and history have always been determinant values of life, at a
time when previously existing values have disintegrated
without the establishment of new ones, these students’
central question is one of identity, of (dis)orientation with regard to responsibility, goals and existence
in general. In this sense, the work acts as a creative
research platform for students from different backgrounds to address these topics.
Out of 68 candidates from various faculties in Serbia,
15 participants were chosen through a two-stage public competition. The students first researched their roles
within contemporary society through self-recorded
interviews, then contextualised their personal interpretation of the overall theme and sub-theme. Special
attention was paid to individual interpretations of
“performativity” in relation to their understanding of
terms such as “theatre”, “performing arts”, “performing space”, “performance” and “exhibition”. They were
asked to examine these terms broadly, exploring and
applying all available media and forms of expression.
Since Kafka’s House was intentionally chosen to inspire
and provoke, students were required to engage in an
active dialogue with the physical environment and
their own internal dialogue within that space.
The final work represents the outcome of a complex
creative process in which the exhibition structure is
defined at all possible levels; from semantics to technical production. In other words, questions of development, interpretation or reinterpretation, as well as
ways of presenting the work(s) remain open until the
encounter with the public. Importantly, this is a work
of synthesis, created under the mentorship of a curatorial team and with the support of artistic and technical
workshops, including the creation, production and
realisation of the exhibition.
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Faculty of Technical Sciences Novi Sad, Department of Architecture and Urban Planning
SCEN – Centre for Scene Design, Architecture and Technology
OISTAT Centre Serbia
Natalija Bogdanović, Pavle Dinulović, Katarina Đorić, Iva Ilić, Dejan Kostadinović, Mihailo Mandić,
Anđelka Marković, Sofija Mitrović, Vladan Perić, Nikola Radosavljević, Aleksandra Rakić, Vladimir Savić,
Milica Stojšić, Luna Šalamon, Tamara Tomanić

Space disobedient
to monitoring, set:
Nataša Murge Savić
and Siniša Ilić, photo:
Siniša Ilić

