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Trvanie výstavy: 14. 12. 2018 – 31. 3. 2019
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Dominantná kurátorka a skrotený kurátor stvorili exkluzívnu
expozíciu v deviatich dejstvách, ktorá je (seba)ironickou
prezentáciou ľudských slabostí a úchyliek. Výstava predstavuje diela slovenských a českých výtvarníkov, dizajnérov,
spisovateľov a filmárov reagujúcich na rôzne témy a podoby
fetišov, fetišizmu a fetišizácie v súčasnej spoločnosti.
Návštevník postupne v jednotlivých miestnostiach objaví,
uvidí, ucíti a vychutná si rôzne kategórie fetišov: kultové a
magické predmety minulosti a súčasnosti; fetiše tela, erotiky
a módy; dizajn ako fetiš; fetiš voyeurizmu; fetišizáciu ľudských potrieb; fetiše zberateľské, náboženské či fetiš vône.
Ako zvedaví kurátori sa pýtame – miestami vážne,
inokedy hravo či s humorom –, kým naozaj sme? Sme
tými, ktorými sa javíme? Sú ľudia navonok takí ako
vnútri? Ako sa prezentujeme, prejavujeme a vymedzujeme voči ostatným? Ako si budujeme vzťahy k sebe samým, k našim ľudským potrebám a k svetu naokolo?
Snahou kurátorov je cez vybrané kapitoly o fetišoch vizuálne pátrať po neškodných „úchylkách“ v našom správaní,
ktoré nás na jednej strane od ostatných odlišujú, no na druhej
strane mnohých ľudí nečakane a nevedomky spájajú. Výstava
je ponukou našej vlastnej interpretácie týchto fenoménov,
s ktorou sa návštevníci môžu, no nemusia stotožniť.
Počas trvania výstavy vyjde katalóg, ktorý bude okrem
kurátorských textov a reprodukcií diel obsahovať aj príspevky
od Ladislava Čarného, Petra Krištúfka, Tomáša Sedláčka,
Dany Šedivej a Jana Švankmajera, ktorí sa na problematiku
fetišov pozreli z rôznych uhlov pohľadu: teologického, literárneho, ekonomického, sexuologického a umeleckého.
Rada na záver: oko Veľkého Voyeura je všadeprítomné,
a preto pozor – ľudia nie sú tými, ktorými sa zdajú...!
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