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Záběry z Izraele a ze Západního břehu či pásma
Gazy známe všichni, i přesto, že mnozí z nás
Blízký východ nikdy nenavštívili. Na základě
této zprostředkované reality docházíme často
k závěrům, pro které je příznačné zjednodušení
nebo nepochopení. Zatímco my vnímáme obrazy
Blízkého východu skrze média, pro palestinské či
izraelské umělce jde o žitou zkušenost. Jejich díla
mohou v našem prostředí zůstat zcela nepochopena pro svoji hloubku a komplexitu, kdežto když
přeneseme díla evropských umělců do kontextu,
o kterém vypovídají, může dojít k naprostému
zkreslení významů.
Výstava MIDDLE EAST EUROPE poukazuje na
tento jev v souvislostech politického umění. Otevírá otázku zodpovědnosti umělce a všímá si, jak
se proměňuje čtení uměleckého díla, přemístíme-li
jej do jiného kulturního kontextu. Na výstavě se

objeví díla prezentující „velkou politiku“ i osobní
lidská dramata, terorismus i mírový aktivismus,
obecně srozumitelná hesla i kontextuální výpovědi.
Zatímco někteří umělci reagují na téma ironicky
a navrhují různá pseudořešení konfliktu, jiní se zabývají palčivými problémy rasismu, antisemitismu
a strachu z islámu v dnešní Evropě.
V neposlední řadě výstava reflektuje historickou i současnou provázanost Evropy a Blízkého
východu. Izraelsko-palestinský konflikt je obzvlášť
silně svázán s osudem střední Evropy, která nese
svůj díl zodpovědnosti za to, co se dnes na Blízkém
východě děje.
Kurátorky: Tamara Moyzes a Zuzana Štefková

We are all familiar with images from Israel and
from the West Bank and the Gaza Strip, despite the
fact that many of us have never personally visited
the Middle East. On the basis of this mediated reality, we frequently arrive at conclusions, which are
characterised by oversimplification or misunderstanding. While we view images of the Middle East
through the media, for Palestinian or Israeli artists
these represent an actual, lived experience. In our
environment, their works may remain entirely
beyond comprehension due to their depth and complexity, while when we place works by European
artists into the context to which they refer, there
may be a complete distortion of meanings.
The exhibition MIDDLE EAST EUROPE draws
attention to this phenomenon in the context of
political art. It opens up the issue of the artist’s
responsibility and observes how the interpretation

of a work of art is transformed if we place
the work into a different cultural context.
The exhibition contains works presenting both
“high politics” and personal human drama, terrorism and peace activism, generally comprehensible
slogans and contextual testimonies. Whilst
some artists respond to the theme ironically and
propose various pseudo-solutions to the conflict,
others engage with urgent problems of racism,
anti-Semitism and Islamophobia in today’s Europe.
Last but not least, the exhibition reflects the historical and present interconnection of Europe and
the Middle East. The Israeli-Palestinian conflict is
especially strongly bound to the destiny of Central
Europe, which bears its share of responsibility for
what is happening in the Middle East today.
Curated by: Tamara Moyzes and Zuzana Štefková

IZRAEL
A PALESTINA

palestinských požadavků v očích Evropanů
a západního světa obecně. Intifáda však s sebou
přinese i posílení náboženského radikalismu
v Palestině, což se projeví např. vznikem hnutí
Hamás.

Není jednoduché shrnout na tak krátkém prostoru
vztahy mezi Izraelci a Palestinci. Následující text
tak berte jen jako základní vodítko k orientaci
v této velmi složité problematice.

1990–2000
Mírový proces – částečně pod vlivem intifády, ale
velkou měrou i posunem amerických postojů vůči
Blízkému východu po ukončení studené války, zasednou obě strany poprvé k jednacímu stolu. První
kompromisy o vzájemném uznání i o jeho praktických dopadech (např. vznik palestinské autonomie)
v sobě zahrnuje tzv. proces z Osla. Na sklonku
90. let se však mírový proces dostane do slepé
uličky, což je provázeno polarizací izraelské i palestinské společnosti. Jedním z důsledků této polarizace je i atentát na jednoho z hlavních architektů
mírového procesu, izraelského premiéra Jicchaka
Rabina, který byl zabit židovským extremistou.

Stát Izrael vychází z politické ideologie sionismu,
jejímž základem je židovské přistěhovalectví na
jeho území. Počet Izraelců se poměrně rychle
zvyšuje a dosahuje dnes necelých 8 miliónů obyvatel (v roce 1948, kdy Izrael vznikl, to bylo kolem
1 miliónu). Z tohoto počtu však asi 25% obyvatel
„židovského státu“ představují Arabové (tzn. Arabové, kteří mají izraelské občanství) a některé další
národnosti (Arméni, Čerkesové ad.).
Palestinci obývají území Západního břehu
a pásma Gazy, které jsou od roku 1967 okupovány Izraelem; řada Palestinců žije také v zahraničí,
často jako uprchlíci. Palestinci nemají na rozdíl od
„izraelských Arabů“ izraelské občanství.
Jedním z často rozšířených názorů na izraelsko-palestinský konflikt je, že existuje „od nepaměti“,
případně „od biblických časů“. Není to pravda,
stejně jako názor, že jde o svým původem konflikt
náboženský, o „střet mezi islámem a judaismem“.
Izraelsko-palestinský konflikt je spor moderní,
politický a ve své podstatě sekulární. Vypukl ve
20. století na základě střetu dvou nových světských
ideologií – sionismu a palestinského nacionalismu. Otázka náboženství se ke konfliktu připojila
až později. Ze začátku šlo územní spor: obě ideologie si nárokovaly totéž území s hlavním městem
Jeruzalémem (arab. Al-Kuds). Důležitou roli
v konfliktu sehrála rovněž evropská, hlavně britská,
politika (v meziválečném období) a v době studené
války pak vliv USA a Sovětského svazu.

po r. 2000
Druhá intifáda – přinese další vlnu izraelsko-palestinského násilí, tentokrát výrazně krvavější než
první intifáda. Na palestinské straně je extrémně
brutální zvláště hnutí Hamás se svou taktikou
sebevražedných atentátů. Na izraelské scéně dojde
k radikalizaci společnosti a posílení osadnických
a militaristických tendencí. Přestože premiér Ariel
Šaron evakuoval v r. 2005 židovské osady v pásmu
Gazy, nedošlo k obnovení mírového procesu. Izrael
přitom pokračuje ve výstavbě kontroverzní zdi/bariéry kolem Západního břehu. Palestinská společnost se výrazně rozděluje poté, co hnutí Hamás
ovládne pásmo Gazy a OOP Západní břeh. Výrazný
posun v izraelsko-palestinských vztazích zatím
nepřinesl ani vliv tzv. Arabského jara.
Marek Čejka
odborník na Blízký východ, Ústav mezinárodních vztahů
blizky-vychod.blogspot.com

Některá základní data k izraelsko-palestinským
vztahům:
1517–1917
V době nadvlády Osmanské říše nepanují mezi
Židy a muslimy (Araby i ne-Araby) v Palestině ani
na celém Blízkém východě zásadnější spory. To
souvisí mj. s tím, že palestinští Arabové a Židé
nemají větší politické ambice a jejich náboženství
se navzájem respektují.
1917–1948
Britská správa v Palestině (v letech 1920–1948
ve formě mandátu Společnosti národů) – v této
době dochází k prvním závažným konfliktům mezi
oběma stranami, které souvisí mj. se zvyšujícím
se židovským přistěhovalectvím do Palestiny a
s evropskou, hlavně britskou politickou strategií
„rozděl a panuj“.
1939–1945
Druhá světová válka a holocaust – během války je
v Evropě povražděno 6 miliónů Židů – soucit
i špatné svědomí Evropanů je po válce důležitým
faktorem podporujícím vznik židovského státu na
Blízkém východě. To se projeví i v hlasováních nově
vzniklé OSN, kde mají západní státy výrazné slovo.
14. května 1948
Vznik Izraele – den po vyhlášení nezávislosti
Davidem Ben-Gurionem dojde k útoku arabských
států na Izrael. Izraelské armádě se podaří útok
odrazit a stabilizovat hranice. Už před vypuknutím války dochází k těžkým bojům mezi sionisty
a Araby v Palestině. Jedním z důsledků je exodus
výrazné části arabského obyvatelstva z pozdějšího
izraelského území na Západní břeh (tehdy pod
jordánskou správou) a do pásma Gazy (pod správou
Egypta). Vzniká tak velká komunita palestinských
uprchlíků rozptýlených po území řady arabských
států. Palestinci označují tyto události jako „Al
Nakba“ (arab. katastrofa).
1949–1967
Období stabilizace Izraele. Ve stejném období zažívají Palestinci éru politické roztříštěnosti, kterou
přeruší až v roce 1964 vznik Organizace pro osvobození Palestiny (OOP).
1967
V rámci tzv. Šestidenní války obsadí Izrael Západní břeh (včetně jordánských částí Jeruzaléma),
egyptské pásmo Gazy, poloostrov Sinaj a syrské
Golanské výšiny. Přichází další fáze izraelsko-palestinského konfliktu, kdy dojde ke střetům mezi
Izraelci a Palestinci na okupovaných územích Západního břehu a v pásmu Gazy. Pod vedením Jásira
Arafata a jeho hnutí Fatah dojde zanedlouho po
válce k radikalizaci OOP a Palestinci se dostanou
do asymetrického konfliktu s Izraelem (teroristická
taktika vs. izraelská armáda). Po roce 1967 začne
Izrael také s politikou výstavby židovských osad
na okupovaných územích, což vyvolá další nárůst
vzájemného napětí.
1987
Po dlouhodobé zkušenosti okupace vypukne na
palestinských územích povstání nazývané
později první intifáda. Tvrdé izraelské metody jejího potlačování nakonec vedou spíš k legitimizaci

ISRAEL
AND PALESTINE
It is not easy to summarise within such a short
space the relationships between Israel and Palestine. The following text should be taken only as
a basic guide for orientation within this very complex issue.
The state of Israel has its roots in the political ideology of Zionism, the basis of which is the migration
of Jewish settlers into the territory. As a result of
this process the number of Israelis is increasing relatively rapidly, and today has reached almost 8 million inhabitants (from approximately 1 million when
the state of Israel was established in 1948). Of this
number however, approximately 25% of the population of the “Jewish state” is composed of Arabs (i.e.
Arabs who have Israeli citizenship) and some other
nationalities (Armenians, Circassians etc.).
The Palestinians inhabit the territory of the West
Bank and Gaza Strip, which have been occupied by
Israel since 1967; many Palestinians also live abroad,
often as refugees. Unlike the “Israeli Arabs”, the
Palestinians do not have
Israeli citizenship.
One of the frequently propagated myths about the
Israeli-Palestinian conflict is that it has existed
since “time immemorial”, or since “biblical times”.
This is untrue, just as it is untrue that in its origins
the conflict is of a religious nature, as a “clash between Islam and Judaism”. The Israeli-Palestinian
conflict is a modern dispute, which is political and
fundamentally secular. It broke out in the 20th century on the basis of a clash of two modern, secular
ideologies – Zionism and Palestinian nationalism.
Religion did not enter the conflict until later. From
the beginning it was a dispute about territory: both
ideologies laid claim to the same territory, with the
capital city of Jerusalem (Al-Quds in Arabic). An
important role in the conflict has also been played
by European, mainly British foreign policy (during
the inter-war period), and subsequently during the
period of the Cold War by the influence of the USA
and the Soviet Union.
Some basic information about
Israeli-Palestinian relations:
1517–1917
During the period of the rule of the Ottoman Empire there are no fundamental disputes between
Jews and Muslims (Arabs and non-Arabs) either in
Palestine or within the entire Middle East. This is
connected amongst other factors to the fact that
the Palestinian Arabs and Jews do not harbour
greater political ambitions and mutually respect
one another’s religions.

1920–1948 in the form of a mandate of the League
of Nations) – during this period the first serious
conflicts between the two sides take place, which
is linked amongst other factors with the increasing
number of Jewish immigrants arriving in Palestine
and the European, mainly British policy of “divide
and rule”.
1939–1945
Second World War and holocaust – during the war
6 million Jews are murdered in Europe –
after the war public sympathy, as well as a guilty
conscience on the part of Europeans, is an important source of support for the creation of a Jewish
state in the Middle East. This is manifested also in
voting in the newly established United Nations, in
which Western states have a considerable degree of
influence.
14 May 1948
Establishment of state of Israel – one day after
the declaration of independence by David
Ben-Gurion, Arab states attack Israel, but the
Israeli Defence Force gradually succeeds in repelling them and stabilising its borders. Before the
outbreak of the war serious conflicts erupt between Zionists and Arabs in Palestine. One of the
consequences is an exodus of a considerable proportion of the Arab population from the territory
of what is to become Israel to the West Bank (then
under the administration of Jordan) and to the
Gaza Strip (under the administration of Egypt).
Thus a large community of Palestinian refugees
is formed, dispersed throughout the territory of
the Arab states. The Palestinians refer to these
events as “al-Nakba” (the catastrophe).
1949–1967
Period of stabilisation of Israel, during which the
Palestinians experience an era of political fragmentation, which is not healed until 1964 with the
establishment of the Palestinian Liberation Organisation (PLO)
1967
Within the Six Day War Israel occupies the West
Bank (including the Jordanian parts of Jerusalem),
the Egyptian Gaza Strip and Sinai peninsula and
the Syrian Golan Heights. Thus begins a new phase
in the Israeli-Palestinian conflict, in which clashes
erupt between Israelis and Palestinians in the occupied territories of the West Bank and Gaza Strip.
Under the leadership of Yasser Arafat and his Fatah
movement the PLO becomes radicalised after the
war, and the Palestinians enter an asymmetrical
conflict with Israel (terrorist tactics against the
Israeli Defence Force). After 1967 Israel also embarks upon a policy of construction of Jewish settlements in the occupied territories, which further
exacerbates mutual tensions.
1987
After a long experience of the occupation, an uprising breaks out within the Palestinian territories,
later referred to as the first intifada. The harsh
Israeli methods of crushing the uprising eventually
have the consequence rather of a legitimisation of
the Palestinian demands in the eyes of Europeans
and Westerners in general. However, the intifada
also brings with it a strengthening of religious radicalism in Palestine, which is manifested for example
in the establishment of the Hamas movement.
1990–2000
Peace process – partially due to the impact of the
intifada, but to a large extent also due to a shift in
American attitudes towards the Middle East after
the end of the Cold War, both sides sit down for the
first time at the negotiating table. The first compromises over mutual recognition and of its practical impacts (e.g. the establishment of Palestinian
autonomy) are embraced in the Oslo Accords.
Towards the end of the 1990s however the peace
process is derailed, which is accompanied by a polarisation of Israeli and Palestinian society. One of
the consequences of this polarisation is the assassination of one of the main architects of the peace
process, the Israeli premier Yitzhak Rabin, who is
murdered by a Jewish extremist.
after 2000
Second intifada – this brings a further wave of
Israeli-Palestinian violence, this time considerably
more bloody than the first intifada. On the Palestinian side the Hamas movement in particular is extremely brutal with its tactic of suicide bombings.
On the Israeli side a radicalisation of society takes
place, accompanied by a strengthening of settlement and militaristic tendencies. Despite the fact
that premier Ariel Sharon evacuates Jewish settlements in the Gaza Strip in 2005, the peace process
is not renewed. Meanwhile Israel continues with
the construction of a controversial wall/barrier
around the West Bank. Palestinian society becomes
deeply divided after Hamas takes control of the
Gaza Strip, whilst Fatah controls the West Bank. No
significant shift in Israeli-Palestinian relations has
yet resulted even due to the influence of the “Arab
Spring”.
Marek Čejka

1917–1948
British Mandate in Palestine (during the years

Middle East expert, Institute of International Relations
blizky-vychod.blogspot.com
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Šampion (Muhammad Ali) / Champion (Muhammad Ali), 2004
Digitální tisk, 2 části, každá 120 x 70 cm / digital print, 2 parts, each 120 x 70 cm
Se svolením autorky / courtesy the artist

Teta Amina / Aunt Amina, 2009
Digitální tisk / digital print, 110 x 180 cm
Se svolením autorky / courtesy the artist

Mur i Wieza (Zeď a Věž) / Mur i Wieza (Wall and Tower), 2009
Video, 15 min
Se svolením Annet Gelink Gallery, Amsterdam / courtesy Annet Gelink Gallery,
Amsterdam

Tento dvojitý autoportrét zachycuje boxující autorku v tričku
s kaligrafickým nápisem „Muhammad Ali“. Jméno odkazuje ke slavnému černošskému muslimskému
boxerovi, ale i ke stejnojmennému vládci Egypta z počátku
19. století. Nápis na její tváři
oznamuje: „Čekám, až znova
povstaneš, ring na tebe čeká.“
Dílo bylo inspirováno autorčinou
zálibou v boxu a zároveň zkoumá
vztahy mezi umělcem a divákem.

Staré arabské domy v mnoha
izraelských městech zůstávají
prázdné, jakoby čekaly na své
původní majitele, vyhnané během
války v roce 1948, která vedla
k založení státu Izrael. Izraelské
vítězství, Palestinci nazývané
Al Nakhba (v překladu „katastrofa“), označuje počátek jejich
bezdomovecké existence. Dodnes
vlastní mnohé palestinské rodiny,
roztroušené po celém světě, klíče
ke svým bývalým domům
v Jeruzalémě, Haifě nebo Tel Avivu a nadále čekají na den návratu.
Malba palestinské ženy v tradičním bílém šátku na balkóně
arabského domu ve vesnici Zalafa
byla zhotovena ilegálně. Zatím je
to jediný způsob, jak se Palestinci mohou vrátit domů. Její
přízračná přítomnost připomíná
kolemjdoucím, že pravděpodobně
ještě stále někde čeká.

In this double self-portrait the
artist is seen boxing wearing
a T-shirt with the name
„Muhammad Ali“ inscribed upon
in it calligraphy - the name
conflating the famous African
American Muslim boxer and the
leader of Egypt in the beginning
of the 19th century. On her face
she wrote in makeup: „I am waiting for you to rise again, the ring
awaits you“. The work was inspired by her passion for boxing
yet it also explores the relations
between the art work or the artist
and the viewer.

The old Arab houses in many
towns in Israel remain empty
as if still in expectation of their
original owners driven out during
the war in 1948 that lead to the
founding of the state of Israel.
The Israeli victory is remembered
by Palestinians as Al Nakhba or
catastrophe and marks the beginning of their homeless existence.
Until today many Palestinian
families scattered around the
globe posses the keys to their
houses in Jerusalem, Haifa, or
Tel Aviv and keep waiting for
the day of return. The life size
painting of a Palestinian woman
wearing a traditional white scarf
on a balcony of an Arab house in
village Zalafa was done illegally.
So far this is the only way the
Palestinians can return home.
The ghost-like presence of the
woman reminds passers by that
she is probably still out there
waiting.

Polská Trilogie vypráví příběh
imaginárního návratu Židů do
Polska. V první části nazvané
Mary Kozsmary (Sny a noční
můry, 2007) vyzývá polský levicový aktivista Slawomir Sierakowski uprostřed rozpadajícího
se varšavského stadionu Židy
k návratu do vlasti. V části Zeď
a Věž pak „pionýři”, které hrají
izraelští a polští dobrovolníci
v kostýmech připomínajících
oděv židovských imigrantů do
Palestiny ze třicátých let, tuto
výzvu vyslyší a postaví osadu
v jednom z varšavských parků.
„Osadníci” se učí polské výrazy
pro „svobodu”, „zemi” a „mír”,
podobně jako se přistěhovalci
v Palestině učili hebrejsky a vstřebávali příběh o návratu a naplnění. Malá osada je velice podobná
kibucům, které se stavěly během
Arabského povstání. Dominantní
strážní věž a dřevěné zdi s ostnatým drátem na místě bývalého
ghetta nicméně poukazují na
hrozivou podobnost s architekturou nacistických vyhlazovacích
táborů.

The Polish Trilogy narrates
a story of the imaginary return
of Jews to Poland. In the first
part, Mary Kozsmary (Dreams
and Nightmares, 2007), the call
onto the Jews to return to their
homeland is made by Polish leftist activist Slawomir Sierakowski
in the midst of dilapidated
Warsaw stadium. In Wall and
Tower “pioneers” played by Israeli
and Polish volunteers dressed
as Jewish immigrants to Palestine in the 1930s answer the call
and build a settlement in a park
in Warsaw. The “settlers” learn
Polish words for ‘freedom’, ‘land’
and ‘peace’, much as immigrants
to Palestine were taught Hebrew,
and tutored in the narrative of
return and fulfillment. The small
compound looks very much like
one of the kibbutzim erected
during the Arab Revolts. However
the dominant watchtower and
wooden walls topped by barbed
wire on the site of the former
ghetto show an ominous similarity to the architecture of the Nazi
extermination camps.

EMAD BORNAT (PS)

NOAM BRASLAVSKY (IL)

RADOVAN ČEREVKA (SK)

Avatar z Bil’inu / Avatar of Bil’in, 2010
Video, 3 min 24 sec
Se svolením autora / courtesy the artist

Ariel Šaron / Ariel Sharon, 2010
Instalace / installation
Se svolením autora / courtesy the artist

Pašování podzemními tunely v Gaze, z cyklu Reutersdrama /
Underground Smuggling in Gaza, from the cycle Reutersdrama, 2007
MDF, akryl, polystyren, plast / MDF, acryl, polystyrene, plastic, 130 x 36 x 45 cm
Se svolením autora / courtesy the artist

Bil’in je vesnice vzdálená 4 kilometry od Zelené linie – hranice
příměří z roku 1949 a hranice
z let před rokem 1967 – nedaleko separační bariéry. Stavba zdi
měla odříznout 60% půdy patřící
k vesnici. V roce 2004 prohlásil
Mezinárodní soudní dvůr zeď za
porušování mezinárodního práva.
Izraelský Nejvyšší soud rozhodl,
že izraelská vláda má právo vybudovat zeď, aby zajistila bezpečnost
státu, ale že části, které by příliš
omezovaly palestinské obyvatele,
mají být znovu naplánovány
a vedeny jinou trasou. Od ledna
2005 organizují obyvatelé vesnice
pravidelné týdenní protesty proti
výstavbě zdi. V roce 2010 během
jedné z demonstrací vesničané
a mezinárodní aktivisté zpřítomnili film Jamese Camerona Avatar.
Přítomnost Avatarů v Bil’inu
symbolizuje odpor vůči imperialismu všech typů. Nenásilná
demonstrace se setkala s nepřiměřeným násilím ze strany izraelské
armády.

Jeden z nejkontroverznějších politiků Blízkého východu, izraelský
premiér Ariel Šaron, prodělal
v lednu 2006 těžkou mozkovou
mrtvici, po které ho lékaři uvedli
do umělého spánku. Z něj se jim
ho však už nepodařilo probudit
a Šaron tak zůstává nadále
v bezvědomí. Socha představující bývalého premiéra v kómatu
může fungovat jako alegorie současného ustrnulého stavu Izraele.

Bil’in is situated east of the Green
Line – the 1949 armistice line and
pre 1967 borderline – near the
separation barrier. The construction of the West Bank Wall in the
case of Bil’in was planned so as
to cut of 60% of the village land
from the village itself. In 2004,
the International Court of Justice
declared the wall a violation of
international law. The Israeli
Supreme Court ruled that the
Israeli government had the right
to construct the wall to ensure
security, but that sections of it
imposed undue hardships on Palestinians and should be re-routed.
Since January 2005, the village has
been organizing weekly protests
against the construction of the
wall. In 2010 the villagers and international activists evoked James
Cameron‘s film Avatar during one
of these weekly demonstrations.
The Avatars presence in Bil’in
symbolized the united resistance
to imperialism of all kinds. The
non-violent demonstration was
met with excessive violence by
the Israeli army.

One of the Middle East‘s most
controversial leaders, Ariel Sharon, suffered a massive stroke in
January 2006, and was put into
a medically induced coma. Doctors later tried without success
to rouse him and he has remained
unconscious since. The sculpture
of comatose ex-prime minister
can function as an allegory to
the current state of Israel –
in limbo.

Tato práce je součástí série 3D
modelů informačních grafik
nacházejících se v elektronických
i v tištěných médiích. Události
se mohou lišit svým významem,
dramatickým potenciálem
a mírou zobrazovaného násilí,
ale média vždy prezentují analytické, emocionálně nezúčastněné
a estetické obrazy. Zjednodušení
konečného výsledku je nezbytné
proto, aby informace byly snadno
pochopitelné. Série Reutersdrama
využívá rozdílu mezi realitou
a jejím zobrazením prostřednictvím médií.

The Reutersdrama series exploits
the gap between reality and its
media depiction.

Klíče od domů odsunutých sudetských Němců /
Keys to the houses of the expelled Sudeten Germans, 2012
Objekt / object
Se svolením autora / courtesy the artist

The work is a part of series of
3D models of information graphics that can be found in both
electronic and printed media.
The events can vary in its importance, dramatic potential, and
the level of violence displayed,
but the media depiction always
offers us images that are analytic,
emotionally detached, and aesthetic. The outcome is necessarily
simplified in order to make the
information easy to understand.

NOAM DAROM (IL)

CHRISTOPH DRAEGER (CH)

RONEN EIDELMAN (IL)

Zeď / The Wall, 2009
Video, 3 min
Se svolením autora / courtesy the artist

Černé září / Black September, 2002
Dvoukanálová videoinstalace / two channel video installation, 14 min 30 sec
Se svolením autora / courtesy the artist

Medinat Weimar
Instalace, probíhající projekt / installation, ongoing project
Se svolením autora / courtesy the artist

Instalace se váže k únosu a vraždě jedenácti členů izraelského
olympijského týmu palestinskými
teroristy během XX. olympijských
her v Mnichově v roce 1972. Tento
raný vrchol globálního terorismu
se stal absurdním představením
na jevišti olympijských her. Televizní stanice bývalé NDR navíc
živě přenášela přípravy protiteroristického zásahu označovaného
krycím jménem „Operace sluneční
svit“ a teroristé i jejich rukojmí
tak mohli sledovat čerstvé informace o aktuálních krocích policie.

Prostřednictvím svého projektu –
vytvoření židovského státu na
území dřívějšího východního Německa – problematizuje Eidelman
národní, politické i umělecké hranice. Svým gestem otevírá otázky
národní identity, antisemitismu
a složitého vztahu Německa, Židů
a Izraele. Za pomoci transparentů, vlajek a mini-ústavy se
Eidelman snaží využít „provokaci
jako nástroj diskuze o pravdách
a tabu, které by jinak zůstaly bez
povšimnutí: antisemitismu
a kritice Izraele.“

Video zobrazuje umělce, který
vytahuje motlitby vložené do
prasklin mezi kameny Zdi nářků
a nahlas je předčítá. Toto znesvěcující odhalení nejtajnějších přání
lidí navštěvujících jedno z nejposvátnějších míst v Jeruzalémě
ukazuje, jak hluboce zakořeněné jsou rozpory, které formují
izraelskou společnost, vazby mezi
duchovním a politickým životem
a také celkovou propojenost
soukromé a veřejné sféry.

The video shows the artist
removing the prayers inserted in
the cracks between the stones
of the Wailing Wall and reading
them aloud. This “sacrilegious”
revelation of the innermost
wishes of those who come to one
of the most holy places in the
city of Jerusalem demonstrates
the deeply rooted contradictions
that constitute Israeli society,
the links between its spiritual
and political life, as well as the
interconnectedness of the private
and public sphere in general.

Installation restages the 1972
abduction and murder of eleven

members of the Isreali Olympic
team by Palestinian terrorists
during the XXth Olympiad in
Munich. The events in Munich,
an early climax in global terrorism, were an absurd spectacle
encased within the theatrical set
of the Olympic games. Moreover, as the German Democratic
Republic television broadcasted
live the preparations for an overthrow attempt dubbed “Operation Sunshine,“ the terrorists as
well as the hostages were able to
view up-to-the-minute reports
on every step of the police action
on the television set inside the
apartment where the hostages
were being held.

Eidelman is challenging boundaries – national, political and
artistic – with his project to create a Jewish state in the former
East Germany. By this gesture he
raises questions about national
identity, anti-Semitism and the
complex relationship involving
Germany, Jews and Israel. With
banners, flags and a mini-constitution, Eidelman is “looking
for provocation as a tool to talk
about truths and taboos that
otherwise would not be touched:
anti-Semitism and criticism of
Israel.”

RÓZA EL-HASSAN (HU)

FAWZY EMRANY (PS)

R. přemýšlí/sní o přelidnění v Curychu 2002 /
R. thinking/dreaming about overpopulation in Zurich 2002, 2002
Digitální tisk, 2 části, každý 87 x 120 cm / digital print, 2 parts, each 87 x 120 cm
Se svolením autorky / courtesy the artist

Rodinné fotoalbum / Family Photo Album, 2007
Digitální tisk, 2 části, každá 31,5 cm x 42 cm / digital print, 2 parts,
each 31.5 cm x 42 cm
Se svolením autora / courtesy the artist

R. přemýšlí/sní o přelidnění v Budapešti 2002 / R. thinking/dreaming
about overpopulation in Budapest 2002, 2002
Video, 3 min 30 sec
Se svolením autorky / courtesy the artist

Juxtapozice portrétu rodiny
z Gazy z roku 1976 a portrétu rodiny z Gazy z roku 2007 dokládá
běh času.

Dílo je přímou reakcí na gesto
Jásira Arafata, který se po útocích
na Světové obchodní centrum
nechal fotografovat, jak daruje
krev na pomoc obětem. Arafat se
především snažil vylepšit mínění
světové veřejnosti po té, co médii
proletěly snímky zachycující Palestince oslavující atentáty. Róza
El-Hassan, která je z poloviny
syrského původu, toto politicky
motivované gesto opakuje a vrací
mu intimní rozměr a smysl pro
soucit.

The work is a direct response
to the gesture of Yasser Arafat
who after the attack on WTO
had been photographed donating
blood to the victims. Arafat was
primarily trying to improve the
public opinion of the global audience after the international media brought images of celebrating
Palestinians. Róza El-Hassan, herself of half-Syrian origin, repeats
the gesture, originally motivated
by a political strategy, with a
re-newed sense of intimacy and
personal compassion.

A juxtaposition of a portrait
of members of a Gazan family in
1976 with a portrait of a family
from Gaza in 2007 indicates the
course of time.

Arabská armáda / Arab Army, 2007
Video, 5 min 45 sec
Se svolením autora / courtesy the artist

Video ukazuje stroje vyšívající
nápis „arabská armáda“ na reálné
uniformy současné jordánské
armády a přitom evokuje panarabské hnutí za nezávislost z období
osmanské nadvlády na začátku
dvacátého století. Velké arabské
povstání však nevytvořilo žádný
stát Arabů, ale skončilo vytvořením Britského mandátu Palestina
a rozdělením území na Jordánsko,
Libanon, Palestinu a Sýrii. Dnes by
panarabské ideje mohli svým způsobem oživit právě Palestinci, kteří
nemají vlastní stát. S rozmachem
panislamismu se však ideál arabského národa jeví jako zastaralý
a představa arabské armády tak
zůstává spíše zbožným přáním.

This video shows the inscription
“Arab Army” being embroidered
onto uniforms of the army of Jordan while it evokes Pan-Arab aspirations of the independence movement under the Ottoman rule in
the beginning of 20th century. However, The Great Arab Revolt has
not lead the creation of an Arab state
but ended with the British Mandate and the division of the land
into Jordan, Lebanon, Palestine,
and Syria. Today it is the stateless
Palestinians who could revive the
ideas of Pan-Arabism. However, with
the rise of Pan-Islamism the ideal
of an Arab Nation seems to be obliterated and the notion of Arab Army
might stand for wishful thinking.

HANNA FARAH – KUFER BIRIM (PS)
& HILA LULU LIN (IL)
Beze jména / Nameless, 2009
Al-’Anqa (Fénix) / Al-’Anqa (Phoenix), 2009
Video, 5 min
Se svolením autorů / courtesy the artists

Obě slova v sobě spojují svůj
obecný význam i jeho opak. Když
Al-Džanna (rajská zahrada) hoří,
je zároveň peklem; obě místa
existují zároveň, jedno však
nemůže druhé zničit. Gaza v plamenech: neustále znovu a znovu
vstává z popela jako starověký fénix. V moderní hebrejštině „jdi do
Azazelu“ znamená „jdi do pekla“.
Azazel je biblický název skutečného místa nedaleko Jeruzaléma,
ale též označení pro démona.
První část výrazu se píše a zní
naprosto stejně jako hebrejský
název Gazy, takže někdy můžeme
slyšet, jak lidé říkají „jdi do Azy“
(„jdi do Gazy“) jako zkrácený
výraz pro „jdi do pekla“. Obě díla
byla natočena v zimě 2009,
v době izraelského útoku na
Gazu.

Each of the two words written in
fire contains its own meaning and
its contrary. Al-Janna (Garden of
Eden) and while it burns, it is also
hell; both places exist simultaneously, yet cannot annihilate one
another. Gaza on fire: always
awakening from the ashes like
the ancient phoenix. In modern
Hebrew, “go to Azazel” means “go
to hell.” Azazel is a biblical name
that represents either a real place
near Jerusalem or a demon. But
the first part of the name, “Aza”,
sounds and is written exactly like
the Hebrew name for Gaza. So
you could sometimes hear people
say “go to Aza” (“go to Gaza”) as
an abbreviation for “go to hell.”
Both of those works were shot
during the winter of 2009, while
Gaza was under Israeli attack.

RAAFAT HATTAB (PS)

IHAB JADALLAH (PS)

KHALED JARRAR (PS)

Bez názvu / Untitled, 2009
Video, 3 min 50 sec
Se svolením autora / courtesy the artist

Střelec / The Shooter, 2007
Video, 7 min
Se svolením autora / courtesy the artist

Cesta 110 / Journey 110, 2009
Video, 12 min 16 sec
Se svolením Polaris Galerie, Paříž / courtesy Polaris Gallery, Paris

Tak jako u mnohých dalších děl
palestinských umělců, i zde jsou
všechny části videa plné symbolů.
Olivovník, o který umělec pečuje,
je lyrickou a přitom silnou připomínkou vesnického života před
okupací, je znamením ztraceného
ráje a palestinské identity obecně.
Důležitá je také hudba. „Opouštím toto místo” zpívá se v písni
libanonského zpěváka Ahmada
Kaaboura, nazvané „Hob“ (Láska)
z roku 1976. Evokuje exodus Palestinců a sen o „právu na návrat”
a vyjadřuje potřebu palestinské
solidarity. Když kamera zabere
strom v širším úhlu, vidíme, že je
vlastně vysazen v srdci Tel Avivu,
na Rabinově náměstí, které je
spojeno s politickými demostracemi, oslavami izraelského Dne
nezávislosti a atentátem na premiérského předsedu Yitzahaka
Rabina. Strom je sice vysazen
v palestinské půdě, vypadá ale
izolovaně a cize, obklopen betonem.

Like with many works by Palestinian artists, all parts of this
video are charged with symbolic
quality. The olive tree that the
artist lovingly cares for functions
as a lyrical yet powerful sign the
rural life before the occupation,
the sign of the Lost Paradise, and
the Palestinian identity in general. The music is also essential.
“I leave the place“ goes the
refrain of the Lebanese singer
Ahmad Kaabour‘s song “Hob”
(Love) of 1976, evoking the
exodus of Palestinians and the
dream of „the right of return“,
and expressing the need for Palestinian solidarity. As the camera
zooms out we find out that the
olive tree is actually planted at
the heart of the concourse of Tel
Aviv‘s Rabin Square identified
with political demonstrations,
celebrations of Israel‘s Independence Day, and the assassination
of Prime Minister Yitzhak Rabin.
The tree is indeed planted on
the land of Palestine, but it looks
isolated and foreign surrounded
by concrete.

CHEB KAMMERER (DE)
& SHARON HORODI (IL)
Poslední věci: Trilogie / Last Things: Trilogy, 2011
Video, 15 min
Se svolením autorů / courtesy the artists

Video, které lze číst jako metaforické podobenství dnešního
Izraele. Tváří v tvář vlastní slabosti
usilují obyvatelé „Kolonie“ o obranu proti vnějšímu nepříteli. Dílo
odkazuje k environmentálnímu
jevu nazývanému „syndrom zhroucení včelstev”, pro který je příznačný náhlý masový exodus dospělých
medonosných včel, opoštějících
svou královnu a plástve s medem
a mladými. Ve videu The Green
Shadow (Zelený Stín) je postava
„gastarbeitera“ spojena s obrazem
vykořeněných olivovníků. Během
několika posledních let byly izraelskou armádou vykopány tisíce
olivovníků, aby se udělal prostor
pro stavbu separační bariéry nebo
rostoucích osad. Tyto olivovníky, které patřily palestinským
farmářům na Západním břehu,
byly znovu zasazeny, aby zdobily
veřejná prostranství v Izraeli.
The Sinking Sun (Zapadající slunce)
evokuje současnou legendu
o příchodu mesiáše a apokalyptická varování před hrůzami války,
zasazená do atmosféry politické
krize a společenského rozkladu.

The video could be read as a parabel of today‘s Israel. Facing their
inner weakness, the inhabitants
of “The Colony” display interest in
their defense against an external
enemy. The work refers to an
environmental phenomenon called
“Colony Collapse Disorder”; a syndrome characterized by a sudden
mass exodus of adult honey bees
from their hive, leaving their queen and the young behind.
In The Green Shadow the character of the migrant worker relates
to the images of the uprooted
olive trees. During the recent years
thousands of olive trees were
uprooted by the Israeli army in order to make place for building the
separation wall and expanding of
settlements. Those olive trees, that
belong to Palestinian farmers were
re-planted in order to decorate the
public spaces in Israel.
The Sinking Sun evokes an urban
legend, framed by rumors of the
arrival of the Messiah and apocalyptic warnings of a horrific war,
set in an atmosphere of politcal
crises and social decay.

Video Střelec spojuje téma Hollywoodu a médií a ukazuje naši
neschopnost rozlišit mezi příčinou
a následkem. Ve videu se ikonická
postava amerického kovboje mění
v palestinského bojovníka za
svobodu, aby se vzápětí ukázalo,
že jde jen o herce v dramatu,
který režírují mezinárodní média.
Jadallah ukazuje na parazitické
způsoby, jakými mediální zpravodajské služby a korporace využívají pokračující krizi v Palestině,
a zároveň obrací svou pozornost
k tomu, jak média nejen udržují
tradiční mytologie hrdinství, ale
také produkují nové hrdiny „podle
obrazu svého“. Jak poznamenává
sám autor: „Palestina je okupována mezinárodními médii. Ukazují
ji v senzačních zpravodajských
vstupech a Palestinci se stali ,performery‘ v dramatických večerních
zprávách.”

The Shooter draws together
Hollywood and broadcast-media
underscoring our inability to
distinguish between cause and effect. In the video, the character of
an iconic American cowboy turns
into a Palestinian freedom fighter,
and then is subsequently revealed
to be an actor in a drama staged
by international media. Jadallah
indicts not only the vampire-like
ways in which news services and
corporations exploit the ongoing
crisis in Palestine, but also turns
his analysis on how the media not
only sustains mythologies of heroism, but also produce new ones
in their own image. As the author
himself remarks: “Palestine is occupied by the international media.
It is being staged for sensational
newscasts and Palestinians have
become ‘performers’ of dramatic
international evening newscasts.”

Cesta světla je často popisována
jako součást zážitku na prahu
smrti. Lidé popisují tuto zkušenost jako vznášení se směrem
vzhůru skrze intenzivní tmu
tunelu, na konci které se nachází
překrásné světlo. Za cíl cesty
světla je nejčastěji považován
přechod do nebe nebo „na druhou stranu.” Většinou má tento
průchod délku 110 metrů, které
odlišují duchy od andělů.

The Journey of light is often
described as an element of
a near-death experience. People
describe the experience as floating upwards peacefully through
a long journey of the intense
darkness of the tunnel with
a beautiful light to be found at
the end of this it. As a plot device
it is most commonly described
as a passageway to heaven or
“the other side”. Usually it is the
passage through these 110 meters
that distinguishes the ghosts
from the angels.

Poslušný voják / Docile Soldier, 2011
Video, 4 min
Se svolením Polaris Galerie, Paříž / courtesy Polaris Gallery, Paris

WOLFRAM P. KASTNER (DE)

MILAN KOHOUT (CZ)

Porucha vidění / SehStörung, 2010
Dokumentace události / documentation of an event
Digitální tisk, 3 části, různé rozměry / digital print, 3 parts, various size
Se svolením autora / courtesy the artist

Pošlapejme všechny zdi / Lets Tread All the Walls, 2009
Házení hrachu na zeď / Throwing Peas at the Wall, 2009
Chození po zdi / Walking the Wall, 2009
Dokumentace vystoupení / documentation of a performance
Digitální tisk, 9 částí, každá 160 x 120 cm / digital print, 9 parts, each 160 x 120 cm
Se svolením autora / courtesy the artist

Wolfram P. Kastner je profesionální potížista. Jeho akce se snaží
vyprovokovat veřejnou diskuzi,
což ovšem nezřídka mívá za
následek výhrůžky a právní kroky
proti němu. Ve svých dílech
Kastner často zpracovává vzpomínky na nacismus v Německu
a jeho ozvěny v přítomnosti.
Od roku 1993 opakovaně narušuje
připomínkové akce veteránů SS,
které se konají každý rok na salcburském komunálním hřbitově.
Při jedné z těchto akcí ustřihl
z pamětního věnce znak SS
a poslal ho předsedovi rakouského parlamentu. Poté obdržel
výhrůžnou bombu v dopise, byl
odsouzen a pokutován.

Wolfram P. Kastner is a professional troublemaker. With his
interventions, the performance
artist provokes public debate, as
well as legal action and threats
directed against him. In his works
he often tackles memories of the
Nazi period of German history
and their continuous repercussions. Since 1993, Kastner has
repeatedly disrupted commemoration ceremonies of SS veterans,
held each year at the Salzburg
cemetery. On one of these occasions he would cut off the
SS-sign from a wreath and sent it
to the president of the Austrian
parliament. Subsequently, he was
threatened with a letter bomb,
trialed and fined.

MILAN KOZELKA (CZ)

RADIM LABUDA (SK)

JUMANA MANNA (PS)

Národ sobě / Nation to Itself, 2009
Digitální tisk, 9 částí, každá 68 x 90 cm / digital print, 9 parts, each 68 x 90 cm
Se svolením autora / courtesy the artist

Stiskni tlačítko / Push the Button, 2006
Video, 24 sec
Se svolením autora / courtesy the artist

Poutní píseň / The Song of Ascents, 2008
Pětikanálová videoprojekce, čtyřminutová smyčka / 5 channel video, 4 min loop
Se svolením autorky / courtesy the artist

Touha a strach. My a Oni. Západ
a východ. Sekulární a náboženské.
Subjekt a objekt. Tělo jako sexuální předmět, místo odporu, zbraň.

Čtyři Palestinci se zdánlivě
vznášejí nad zemí a přitom zpívají
slova starozákonního žalmu 126.
Původní hebrejský text na nápěv
staré židovské melodie Josele
Rosenblatta nahradila autorka
arabským překladem. V křesťanském světě byla „Poutní píseň“
interpretována jako píseň
o spasení. V moderní době však
nabývá židovská interpretace
silně sionistické konotace – odkazuje na návrat do země Sionu.
Některé sionistické náboženské
skupiny zpívají žalm 126 jako
svou formální verzi izraelské
národní hymny. Navíc hraje tento
žalm důležitou roli jako modlitba,
je odříkáván před večeří o šabatu
a ve svátky. Pro palestinské protagonisty mohou mít slova žalmu
různé významy, od snu o návratu
až k přijetí stávající situace.
Provokativní charakter této písně
vedl tři z původních sedmi účastníků nahrávání videa k tomu, že
se odmítli natáčení zúčastnit
a bojkotovat tak jakékoukoli kulturní spolupráci s Izraelem.

Zde nezemřel žádný občan Izraele, ze série Podvratné mýty / No Israeli
Citizen Ever Died Here, from the Subversive Myths series, 2009
Digitální tisk / digital print, 120 x 170 cm
Se svolením autora / courtesy the artist

Ve svých digitálních montážích
Kozelka spojuje obrazy, které mohou být absurdní i znepokojivé.
Přes jejich ironický tón odrážejí
tyto hybridní scény logiku příznačnou pro současnou mediální
„realitu“.

In his digital montages Kozelka
brings together images that can
be both banal and sinister. In
spite of their ironic tone, these
hybrid scenes mirror the logic
typical for today’s media
“reality”.

Desire and fear. Us and Them.
West and East. Secular and religious. Subject and object. Body as
a sex object, place of resistance,
weapon.

The words of Psalm 126 are sung
by four Palestinians seemingly
floating above the ground. The
original Hebrew lyrics, to which
the century old Jewish tune of
Yossele Rosenblatt was composed, were replaced by the Arabic translation. To the Christian
world, “The Song of Ascents” has
been adopted as a song for the
day of redemption. In modern
times, the Jewish interpretation
has received a strong Zionist
connotation, of return to the
land of Zion. Certain religious
Zionist groups today, sing it as
their formal version of the Israeli
National anthem. Furthermore,
the Psalm plays an important role
as prayer, recited before Sabbath
dinners, and on holidays. For the
Palestinian protagonists these
words can mean various things
ranging from a dream of return
to acceptance the status quo. The
provocative nature of the song
led three of the original seven
participants in the video, to refuse to participate as part of their
boycott to any form of cultural
collaboration with Israel.

SHAHAR MARCUS (IL)

VOLKER MÄRZ (DE)

MIKLÓS MÉCS & JUDIT FISCHER (HU)

Otcové jedli (nezralé hrozny a synům trnou zuby) / The Fathers Have
Eaten (Sour Grapes and the Children’s Teeth Are Set on Edge), 2008
Video, 4 min 6 sec
Se svolením autora / courtesy the artist

Kafka v Izraeli / Kafka in Israel, 2008–2012
Instalace / installation
Se svolením autora / courtesy the artist

Bez názvu / Untitled, 2007
Objekt / object
Se svolením autorů / courtesy the artists

Umělec čte text z knihy Ezechiel
a přitom si strhává a pojídá svá
vojenská vyznamenání. Strhávání
vlastních vyznamenání odkazuje
k Dreyfussově aféře, pojídání sebe
samého lze interpretovat také
jako sebekritiku nebo ironický
náhled na politickou situaci
v Izraeli. Věta „Otcové jedli nezralé hrozny a synům trnou zuby“
je přesycena významy. V daném
kontextu se vztahuje k diskuzi
mezi generacemi a jejich rozdílným postojům k historii
a současnosti izraelského státu.

V tomto příběhu je Franz Kafka
stále naživu a pobývá v Izraeli.
Dobrodružství Kafky a jeho opice,
pana Rotpetera, nám zprostředkují izraelskou a palestinskou realitu
a poukazují zejména na nesoulad
mezi původním ideálem vytvořeným židovsko-evropskou inteligencí a současnou agresivní realitou státu Izrael. Během realizace
tohoto projektu März několikrát
navštívil Izrael, procestoval celou
zemi v doprovodu svých postav
a dokumentoval jejich zážitky v
reálném prostředí, přičemž se sám
někdy ocitl doslova v kafkovských
situacích.

Mohlo by to být „Stůj, dej
přednost v jízdě“ ale i „Pozor“,
ale nejvlastnějším významem
této matoucí značky je naprosté
zmatení.

In the video the artist is reading from the book of Ezekiel
while tearing off and consuming his own colonel medals. By
tearing off his own medals, he is
performing an action that refers
to the Dreyfuss affair. The act
of consuming himself could be
interpreted as self-criticism or an
ironic view of the political situation in Israel. Here, the saying
“fathers have eaten sour grapes
and the children‘s teeth are set on
edge” is a loaded one. In the given
context it references the debate
between generations and their
different stances toward the history and present of the state
of Israel.

The narrative behind this work
is that Franz Kafka is alive and
a resident of Israel. Through the
adventures of Kafka and his ape
Mr. Rotpeter we are exposed to
the Israeli and Palestinian reality
mainly to manifest the dissonance
between the ideal of the State of
Israel conceived by the JewishEuropean intelligentsia, and its
current violent reality. For the
creation of this project März visited Israel several times travelling
from border to border accompanied by the figures he created and
documenting them in real setting,
only to sometimes find himself in
Kafkaesque situations.

MICHELLE & NICOLAS (CZ)

AVI MOGRABI (IL)

Michelle a Nicolas se zbraněmi, ze série World Press /
Michelle and Nicolas with Guns, from the series World Press, 2012
Digitální tisk / digital print 80 x 120 cm
Se svolením autorů / courtesy the artists

Paní Goldsteinová / Mrs. Goldstein, 2002
Video, 9 min 16 sec
Se svolením autora / courtesy the artist

Michelle a Nicolas truchlí, ze série World Press /
Michelle and Nicolas Mourning, from the series World Press, 2012
Digitální tisk / digital print 80 x 120 cm
Se svolením autorů / courtesy the artists

Toto video, které bylo původně
součástí filmu August (Srpen,
2002), ukazuje konkurz na roli
Miryam Goldsteinové, ženy
židovského teroristy Barucha
Goldsteina, který v roce 1994
zastřelil v Hebronu 29 Palestinců
během páteční modlitby v Jeskyni patriarchů. Tento masakr je
v kolektivní paměti zapsán jako
první sebevražedný akt, který
vedl k narušení dohod z Osla
a vystupňování násilí.

Předělávky snímků z agentury
World Press, zobrazující palestinské bojovníky za svobodu s kalašnikovy a zoufalé ženy, truchlící
nad svými blízkými, nejsou pouze
svědectvím o prefabrikované
povaze obrazů v médiích, ale jsou
také projevem naší neschopnosti
pochopit zážitky, které se liší od
těch našich.

The remakes of World Press photographs depicting Palestinian
freedom fighters with Kalashnikovs and women in despair mourning their dead manifest not only
the prefabricated nature of media
images but also our essential inability to comprehend experience
so different from ours.

Originally a part of the movie
August (2002), this video shows
auditions for actresses for the
role of Miryam Goldstein, the
wife of the Jewish terrorist,
Baruch Goldstein, who shot 29
Palestinians in Hebron in 1994,
during their Friday prayers in
the Cave of the Patriarchs. The
massacre of Baruch Goldstein is
stamped in the collective memory
as the first suicide event that led
to the deterioration of the Oslo
agreements and escalation of
violence.

It could be “Yield” but also
“Attention”, but ultimately the
meaning of this confusing sign
is total confusion.

TAMARA MOYZES (SK)
& SHLOMI YAFFE (IL)
Evropský pas pro vykoupení Sionu / European Passport for the
Redemption of Zion, 2011
Instalace / installation
Se svolením autorů / courtesy the artists

Fiktivní integrace Izraele do
Evropské unie, prezentovaná jako
řešení blízkovýchodního konfliktu, konfrontuje naděje, obavy,
ideály i lhostejnost občanů
na straně Izraele i Evropy. Objevují se zde různé mystifikující
dokumenty, mapující dopady
izraelsko-evropské smlouvy,
euromince s izraelským motivem,
izraelský pas EU, průzkumy veřejného mínění a veřejné manifesty.
Tvůrci tohoto specifického plánu
na dosažení míru na Blízkém východě si pohrávají s myšlenkou,
že vzhledem k tomu, že se Izrael
už dlouho považuje za nedílnou
součást evropské kultury, je pro
zemi oficiální členství v „klubu“ jen otázkou několika málo
formalit.

The imaginary integration of
Israel into the European Union,
introduced as a solution to the
Middle-Eastern conflict, confronts the hopes, fears, ideals, as
well as indifference of citizens
of both parties, EU and Israel.
It presents various mystifying
documents that demonstrate
the process and impact of the
Israeli-European contract, the
minted Euro with an Israeli motive, EU Israeli passport, as well
as surveys and readings of the
project´s manifests. The authors
of this particular plan for peace
in the Middle East suggest that
since Israel considers itself to be
an inseparable part of European
culture, to make it an official
member of “the club” is just
a question of a few formalities.

DAMIR NIKŠIĆ (BiH)

TAMAR PAIKES (IL)

PUBLIC MOVEMENT (IL)

Kdybych nebyl muslim / If I Wasn’t Muslim, 2010
Video, 7 min 30 sec
Se svolením autora / courtesy the artist

Vzhůru nohama / Upside Down, 2010
Video, 12 min
Se svolením autorky / courtesy the artist

Olympijský stadion, Berlín / Olympic Stadium, Berlin, 2009
Digitální tisk / digital print, 120 x 180 cm
Se svolením autorů / courtesy the artists

Nikšićovo video, reagující na slavný muzikál na Broadwayi a film
Šumař na střeše z roku 1971, obsahuje aktualizovanou verzi písně
If I Were a Rich Man (Kdybych
já byl Rothschild), která přirovnává život Židů za represivního
carského režimu k diskriminaci,
které dnes čelí muslimové
v Bosně.

V Izraeli jsou oběti války
a teroristických útoků stavěny
na roveň světcům. Během Dne
vzpomínání se na dvě minuty
rozezní siréna a všichni nehnutě
stojí, aby uctili památku padlých
vojáků a obětí terorismu. Chování
těch, kteří se nepřipojí, je považováno za neuctivé vůči národnímu
zájmu. Tamar Paikes zorganizovala skupinu lidí, kteří během této
doby stáli na hlavě na hranici
mezi Východním a Západním
Jeruzalémem. „Jako někdo, kdo
ztratil otce a staršího bratra ve
válce, a dalšího bratra a sestru
z jiných příčin, jsem měla pocit,
že všechny smrti jsou stejné.
Možná je na čase otevřít exkluzivní klub rodin, které někoho
ztratily ve válce, a proměnit ho
v klub pro všechny, kdo truchlí.
Vzpomínat na ty, kteří zemřeli
stářím, předčasně, ve válce, na
nemoc, při nehodě, na ty, kteří
uhořeli, na muže a ženy, Araby
a Židy.”

Takže tak! / Also Thus!
Video, 2 min 15 sec
Se svolením autorů / courtesy the artists

Made after the famous Broadway
musical and 1971 film Fiddler On
the Roof, the video by Nikšić
offers an updated version of the
famous song If I Were a Rich
Man that likens the situation of
Jews under the Tsarist oppresive
regime and the discrimination
experienced by today’s Muslims
in Bosna.

Muslimská evropská vlajka / Muslim European Flag, 2011
Textil / textile, 165 x 120 cm
Se svolením autora / courtesy the artist

Muslimská evropská vlajka je parafrází ambicí sjednocené Evropy.
Tvorbou atributů neexistujícího
politického subjektu zkoumá Nikšić mechanismy vzniku národa
a jejich vztah k projevům moci.

Muslim European Flag paraphrases aspirations of the united
Europe. By devising the insignia
of non-existing political entity,
Nikšić explores mechanisms of
the creation of a nation and their
relation to the manifestation of
power.

In Israel, victims of war and terrorist attacks are sanctified. On
the Israeli Memorial Day at the
sound of the two-minute siren,
everyone is commenced to stand
still in commemoration of the
fallen soldiers and victims of terrorism. Those who do not comply
are considered disrespectful to
the national cause. Tamar Paikes
organized a group of people
stood on their heads on the seam
line between East and West
Jerusalem. “As someone who had
lost her father and older brother
to wars and another brother and
sister to other causes, I felt all
deaths are the same. Perhaps it
is time to open up the exclusive
club of war-bereaved families
and turn it into a club for all who
are in mourning. To remember
all those who died of old age and
those who died prematurely,
those who died in war, and those
who died because of disease,
those who died in an accident
and those who died in fire, men
and women, Arabs and Jews.”

Public Movement (Veřejné hnutí)
je performativní výzkumné
uskupení, které pořádá politické akce ve veřejném prostoru.
Hnutí zkoumá politické a estetické možnosti skupiny lidí, kteří
společně performují. Studuje
a vytváří veřejné choreografie,
formy společenského pořádku,
veřejné i skryté rituály. Mezi akce
uskutečněné skupinou Public
Movement v minulosti a zároveň
plánované do budoucna patří:
manifestace přítomnosti, fiktivní
projevy nenávisti, nové folklorní
tance, synchronizované procedury pohybu, spektákly, pochody,
inscenování a přehrávání momentů ze života jednotlivců, komunit,
společenských institucí, národů,
států a lidstva. Public Movement
založili v listopadu 2006 Omer
Krieger a Dana Yahalomi, kteří jej
společně vedli až do srpna 2011.

Public Movement is a performative research body that investigates and stages political actions
in public spaces. The movement
explores the political and aesthetic possibilities residing in
a group of people acting together.
It studies and creates public choreographies, forms of social order,
overt and covert rituals. Among
Public Movement‘s actions in the
past and in the future: manifestations of presence, fictional
acts of hatred, new folk dances,
synchronized procedures of
movement, spectacles, marches,
inventing and reenacting moments in the life of individuals,
communities, social institutions,
peoples, states, and of humanity.
Public Movement was founded in
November 2006 by Omer Krieger
and Dana Yahalomi, who led it
together until August 2011.

JOANNA RAJKOWSKA (PL)

ITAMAR ROSE & YOSSI ATIA (IL)

RUTI SELA & MAAYAN AMIR (IL)

Ty Žide, ty Arabe! / The You Jew, You Arab!, 2010
Digitální tisk, 9 částí, každá 61 cm x 42 cm / digital print, 9 parts,
each 61 cm x 42 cm
Se svolením autorky / courtesy the artist

Volejbal v izraelské bezpečnostní bariéře / Volleyball in the Israeli’s
Separation Wall, 2007
Video, 1 min 25 sec
Se svolením autorů / courtesy the artists

Tato práce ukazuje zarážející
podobnosti mezi antisemitskou
propagandou z 30. let minulého
století a současnými nenávistnými projevy vůči muslimům. Střídající se obrazy Židů a muslimů
v podobě zvířat nebo zdegenerovaných nelidských bytostí mají
demonstrovat odcizení lidí, kteří
jsou vnímání jako ti Druzí.

Yossi, Itamar a volejbalový tým
Hapoel Schpritz se připravují na
zápas v Maccabi Abu Dis. Tým
bohužel musí čelit nečekaným
překážkám.

Za hranicí viny č. 1 / Beyond Guilt No. 1, 2003
9 min
Za hranicí viny č. 2 / Beyond Guilt No. 2, 2004
18 min
Za hranicí viny č. 3 / Beyond Guilt No. 3, 2005
14 min
Video
Se svolením autorů / courtesy the artists

The work compares 1930s
anti-Semitic propaganda and the
present-day hate speech against
Muslims. The similarities are
striking. Images of Jews and
Muslims, showed alternatively as
animals or degenerate inhumane
creatures, demonstrate alienation
of those perceived as Others.

Yossi, Itamar and the volleyball
team of Hapoel Schpritz are
getting ready for a non-domestic
match at Maccabi Abu Dis. Unfortunately, the team has to face
unexpected obstacles.

Židovsko-arabský stát / The Jewish-Arab State, 2007
Video, 4 min 30 sec
Se svolením autorů / courtesy the artists

Yossi a Itamar vyrážejí do palestinského města Taybeh zjišťovat
názory občanů na budoucí židovsko- arabský stát. V rámci nového
společného občanství musí být
nově vytvořena identita „těch
druhých“. Je zapotřebí nových
obětních beránků a nepřátel,
které by všichni mohli společně
nenávidět.

YONATAN SHAPIRA (IL)
& EWA JASIEWICZ (PL)
Osvoboďte všechna ghetta / Free All Ghettos, 2010
Digitální tisk / digital print, 120 x 179 cm
Se svolením autorů / courtesy the artists

Yonatan Shapira, bývalý kapitán
izraelského letectva a spoluzakladatel izraelsko-palestinského
hnutí Bojovníci za mír, nasprejoval společně s Ewou Jasiewicz na
zbytky zdi varšavského ghetta
nápisy „Svobodu Gaze a Palestině“
a „Osvoboďte všechna ghetta“.
„Netvrdím, že to lze srovnávat
se zrůdností nacistických táborů
smrti,“ říká Shapira. „Tvrdím ale,
že musíme mluvit o tichu, které
v Izraeli a na celém světě panuje
kolem lidí žijících na místě, které
je v podstatě také ghettem.“

Together with Ewa Jasiewicz, Yonatan Shapira, former captain in
the Israeli Air Force and co-founder of Israeli-Palestinian movement
Combatants for Peace, sprayed
the messages “Free Gaza and Palestine” and “Liberate all ghettos”
on the remnants of the Warsaw
Ghetto wall. “I am not saying there
is a comparison with the monstrosity of Nazi death camps,” says
Shapira, “but I am saying we must
talk about the silence in Israel
and the world regarding people
confined in a ghetto-like place.”

Yossi and Itamar head to the
Palestinian town of Taybeh, to ask
its citizens about a future JewishArab State. As a new unified citizenry, the identity of the “other”
must be re-established with new
scapegoats and enemies, those
that everyone can hate together.

Video trilogie Beyond Guilt (Za
hranicí viny, 2003-2005) se
věnuje propojení sexu a institucionálního násilí páchaného
státem. Nesmlouvavé obrazy
drsných dialogů a zdánlivě erotické konverzace nabírají nečekaný
směr. Konflikt vzniká tam, kde
jej nejméně čekáme, a odhaluje
nesmírný vliv militarismu na izraelskou společnost. Za hranicí viny
převrací vztah mezi fotografem
a fotografovaným, muži a ženami,
veřejnou a soukromou sférou, objektem a subjektem. Všechna díla
odkazují k vlivu okupace, teroru
a armády, coby prvkům utvářejícím izraelskou identitu, a to
i v těch nejsoukromějších okamžicích. Sexuální identita a vojensko-politická identita se zdají
být neodlučitelně propleteny.

The video trilogy Beyond Guilt
(2003-2005) looks into the entanglement of sex and the structural
violence of the state. Through
unapologetic images of brazen
dialogues, seemingly erotic
conversations often take an unexpected turn, and conflict erupts
where we least expect it, exposing
the overpowering influence of
militarism on Israeli society.
Beyond Guilt addresses the undermining of the power relation
between the photographers and
photographed, men and women,
the public domain and the private
sphere, object and subject. All the
works allude to the influences
of the occupation, terror and
army as constitutors of an Israeli
identity even in the most private
moments. The sexual identity
and the military-political identity
seem intertwined inseparably.

YONATAN SHAPIRA (IL)

IVAN VOSECKÝ (CZ)

Es Brent, 2012
Zvuková instalace / sound installation
Se svolením autora / courtesy the artist

Izrahell, 2009
Dokumentace události na Letné / documentation of an event
in Letná Park, Prague
Digitální tisk / digital print, 213 x 320 cm
Se svolením autora / courtesy the artist

Es Brent je píseň v jidiš, kterou po
pogromu v Przytyku v roce 1938
složil Mordechaj Gebirtig.
Gebirtig zemřel o čtyři roky
později v Krakowském ghettu.
„Tu písničku mě naučil dědeček
a jako dítě jsem ji zpíval hebrejsky při nejrůznějších vzpomínkových obřadech spojených s holocaustem. V roce 2009, po operaci
,Lité olovo‘, mi ji přítel Amní
Athamní pomohl přeložit do
arabštiny.“
Hoří
Hoří, bratři, hoří!
Oj, náš ubohý štetl hoří.
Běsnící vichr rozfoukává
divoké plameny
a zuřivě trhá,
ničí a rozbíjí všechno.
Vše kolem hoří.
A ty stojíš a jen se díváš, ty
se založenýma rukama...
A ty stojíš a jen se díváš,
zatímco náš štetl hoří.

Es Brent is a Yiddish song written
in 1938 by Mordechai Gebirtig
after the pogrom in Przytyk.
Gebirtig was killed in Krakow
ghetto four years later. “I learned
this song from my grandfather
and as a child I sang its Hebrew
version in many Holocaust memorial ceremonies. In 2009, after
operation ,Cast Lead‘, my friend
Amnee Athamnee helped me
translate it to Arabic.”
It‘s Burning
It‘s burning, brothers,
it‘s burning!
Oy, our poor shtetl is burning,
Raging winds are fanning
the wild flames
And furiously tearing,
Destroying and scattering
everything.
All around, all is burning
And you stand and look just so, you
With folded hands...
And you stand and look just so,
While our shtetl burns.

“Neumím oddělovat svoje umění
od toho, co prožívám, od svého
života. Nemůžu si v klidu a teple
malovat svoje obrázky, protože
se mě do očí bijící nespravedlnost
osobně dotýká. Nevím proč, já
jsem si to nevybral. To není umělecká strategie.” Dílo odstranila
policie.

“I cannot separate my art from
what I experience, from my life.
I cannot happily, sound and safe
paint my paintings, because
this gross injustice personally
concerns me. I don’t know why,
I have not chosen it. It is not
an art strategy.” The work was
dismantled by the police.

SHLOMI YAFFE (IL)
Jad Vašem / Yad Vashem, 2004
Video, 1 min
Se svolením autora / courtesy the artist

Video ukazuje palestinské
dělníky, kteří pracují na stavbě
židovského Muzea holocaustu. Na
tomto místě se prolínají spory
o dominantní interpretaci historie a otázky po identitě oběti.
Podle očekávání nemají Palestinci
prostředky, aby tento boj vyhráli,
a je ironií osudu, že sami pomáhají budovat příběh druhé strany.

The video shows Palestinian
construction workers employed by the Israelis to build the
Jewish Holocaust Museum. In
this site, the battle concerning
the dominant narrative and the
issue regarding the identity of
the victim intersect. As expected,
the Palestinians have no sources
to win this struggle. Ironically
they are the ones who build the
narrative of the other.
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