


6. SEM COR-TEN
Medzinárodné Sympózium 
Hommage à Erna Masarovičová

4. 9. – 14. 9. 2014 Gorazdova 31, Bratislava

socha _ Martti Aiha (fin) /// Nils Hint (est) /// Pavel Hošek (cz) 
/// Kata Kissoczy (cz/sk) /// Lubo Mikle (sk) /// Luděk Míšek (cz) 
šperk _ Petr Vogel (cz) /// Karol Weisslechner /// (sk) Andrea 
Ďurianová (sk) /// René Hora (cz) /// Lucie Houdková (cz) 
maľba _ Jiří Šorm (cz) /// Ivan Herényi (sk) /// Libor Kaláb (cz) 
foto _ Anton Sládek (sk) /// Miro Švolík (cz/sk) 
hudba _ Jovanka Trbojević (fin/srb) textil _ Lea Fekete (sk) 
site specific _ Ninna Kaarnamo (est) /// Veronika Vargová (sk)

 

 



M
iro

 Š
vo

lík
 (s

k)



Také Jean Baudrillard v knize Dokonalý zločin se s nadsázkou a ostrou kritikou zamýšlí nad příčinami tohoto stavu. 
Hlavní problém vidí v odcizenosti realitě a autentičnosti, ve fikci, za kterou je realita zaměňována.
„Je to tak, že obraz dnes už nemůže být imaginací reálného, protože autentická realita je obrazem. Nelze o realitě 
snít, protože v obraze je obsažena virtuální realita. Je to jakoby věci spolkly svoje zrcadlo a sobě samým se 
staly transparentnímy, úplně a zcela přítomnými v sobě samých, v plné jasnosti, v reálném čase, v dokonalé 
napodoběnině, která se stala realitou“.
Z tohoto pohledu se sympózium SEM jeví jako pevně ukotvené v čase i místě, protože má svojí autentickou 
nezaměnitelnou historii, nabízí prostor a čas k tvorbě a zamyšlení nad jejími souvislostmi. Atelier Erny 
Masarovičové je skutečným autentickým prostředím, které se stalo domovem a pracovním atelierem s potřebnými 
nástroji pro tato setkání. Stalo se ostrovem autenticity umělecké tradice. Tato tradice má svůj rostoucí společenský 
dosah. V posledním šestém ročníku se setkali sochaři, umělečtí šperkaři, malíři, textilní umělkyně, muzikanti na 
skvělých vystoupeních, při práci, společném jídle, které si často sami vařili, bavili se a diskutovali. Vytvořili tak 
společenství, které můžeme oprávněně označit jako „sociální skulpturu“ ve smyslu definice nového umění od 
Josepha Beuyse. V tomto případě se však jedná také o souhrn jednotlivých uměleckých děl, která mají společenský 
dosah ve vzrůstající autoritě mezi diváky a návštěvníky.
6. SEM COR-TEN Hommage à Erna Masarovičová je událost, která se podle mých zkušeností vymyká tuctovému 
chápáni smyslu symposia a koresponduje v mnoha věcech s původním smyslem Platonova Symposion.

Petr Řehoř, kurátor sympózia
autor žije a pracuje ve Finsku a České republice

•

_ SYMPOSION A SYMPÓZIUM

Stalo se módou pořádat řady sympózií, které jsou ale spíše jenom simulací toho, co Platón popsal ve svém spise 
Symposion.
Platón popisuje událost, která se dá nazvat hostinou přátel, vzdělaných lidí, kteří při hostině a zvláště po ní, 
diskutují a otevírají různá aktuální nebo filosofická témata, aby je při panující dobré náladě rozvíjeli a vzájemně se 
pobízeli k novým formulacím, srovnáním a dedukcím, které mají ale konkrétní základ ve skutečnosti. Tato událost 
vyvolává následně zvědavost lidí, kteří se akce nezúčastnili a snaží se dozvědět něco více. Tímto způsobem se daří 
nenásilně ovlivňovat názory společnosti.
Pokus o nové uchopení události, příběhu či myšlenky v dané situaci a v dané chvíli tak podmiňuje výsledek 
sympózia. Výsledek následně ovlivňuje dění, a to nejdříve v nejbližším okolí ale může mít i přímý dosah 
v usměrňování všeobecné diskuse.

Umění jako ostrov autenticity

První ročník sympózia Erny Masarovičové v roce 2009 byl skutečnou vzpomínkovou událostí, na které se předurčoval 
charakter a cíle budoucích setkání. Bylo to setkání nejbližších přátel, umělců, kteří se sešli aby si připoměly sochařku. 
Z iniciativy a podle konceptu její dcery Katy Kissoczy začali v osiřelém ateliérovém domě pracovat na dílech 
z materiálu, který byl Erně nejbližší – ze železa. K tomu se vázala také druhá část podoby práce sochařky, netradiční 
tvorba šperků a medailí.
Tady se poprvé sešli na jednom místě lidé, kteří si dobře rozuměli a dovedli spolu vycházet, pracovat, povídat 
si a bavit se. Povedlo se jim oživit znovu dům s ateliérem, celé to nezaměnitelné prostředí, které určuje výraz 
sympózia. Vše zde je autentické, nic není vyumělkované, nic se netváří jako něco co není. Nebylo potřeba nic uměle 
dotvářet, bylo třeba „pouze“ velikého nasazení Katy Kissoczy a jejích přátel, kteří ji každý rok pomáhají zajistit 
znovu průběh a neopakovatelnou atmosféru těchto setkání.
Proč se o tom takto rozepisuji? Žijeme v roztěkané době kdy se často zaměňuje činnost s výsledkem a nápad 
se vydává za skutečnost. Stále více pociťujeme nedostatek kritického myšlení a schopnosti zastavit se. Začínáme 
pomalu vnímat že se už nezvládáme orientovat v reálném světě, který nám jaksi uniká, protéká mezi prsty. Teoretik 
umění a kritik Walter Benjamin ve třicátých letech minulého století použil poprvé termín „pohled očima naší doby“, 
kterým chtěl vyjádřit nedostatek odstupu a pohledu do historie, zamyšlení se, tak abychom našli zakotvení v čase, 
v současnosti.



_ THE SYMPOSIUM
 

It has become fashionable to hold a series of symposia that are rather simulations of what Plato described in his 
philosophical text, the Symposium.
Plato describes an event that can be called a drinking party attended by his friends, educated people, after 
a banquet. They are involved in discussions on various current and philosophical themes, exploring them in 
a convivial atmosphere and encouraging each other to come up with new formulations, comparisons and 
deductions drawn on reality. As a result, the people who did not attend the event are curious and want to learn 
more about it. The views of the community can then be subtly influenced.
An attempt to newly capture the events, the story or the idea in the actual situation at the very moment 
determines the symposium’s result. Consequently, the result influences events in the closest environment, 
but it can also have a direct impact on the process of a wider debate.
 

Art as an Island of Authenticity
 
The first Erna Masarovičová symposium was held to commemorate the late artist and determined the nature and 
purpose of the future events. It was a meeting of the closest friends, artists who gathered to commemorate Erna. 
Inspired by her daughter Kata Kissoczy, they started to work in Erna’s deserted house/studio with her favourite 
material – iron – and also create jewellery, another art form she was concerned with. It was the first time that 
people, who had a friendly and professional relationship with each other, met in one place, worked and talked 
together and had a good time. Life returned to the house with a studio, and determined the unique atmosphere 
of the symposium. Nothing had to be artificially modified. Kata Kissoczy made a great effort to organise the 
symposium, and her friends lent a hand to make it happen and create a pleasant atmosphere at these annual 
meetings.
Why do I go to great length to describe it? We live in hectic times when activity is often confused with results, and 
ideas are assumed to be facts. There is a growing lack of critical thinking and inability to pause and reflect. We are 
slowly beginning to perceive that we can no longer cope with the real world that is slipping through our fingers. 
The philosopher and cultural critic Walter Benjamin used the term “our times through the eyes” in the 1930s to 
express a lack of distance and perception of history or reflections on our time.

In his book The Perfect Crime, Jean Baudrillard examines with exaggeration and sharp criticism the causes of this 
situation. He sees the main problem in the alienation from reality and authenticity, in reality confused with fiction.
“A simulacrum is not a copy of the real, but becomes truth in its own right. One cannot dream about reality, since 
a simulacrum embraces virtual reality. It is as if the mirror was swallowed by objects that became transparent, fully 
and completely present in themselves, in clarity, real time, in a perfect imitation that became reality.”
From this perspective the SEM symposium seems to be firmly anchored in time and place, since it has its own 
inimitable history, offering space and time to artistic creation and reflections on the context. The studio of Erna 
Masarovičová is a real authentic environment, which became the home and the studio with necessary tools for 
these meetings. It has become an island of authenticity of artistic tradition. This tradition has a growing social 
importance. The sixth symposium was a meeting of sculptors, art jewellers, painters, textile artists and musicians. 
They met at great performances, and at work, enjoying their meals, which they often prepared themselves, talking 
and discussing. They created a community that can be rightfully called “social sculpture” as Joseph Beuys defined 
new art. In this case, however, it is also a number of works of art that have a social importance and enjoy an 
increasing appreciation among spectators and visitors alike.
6. SEM COR-TEN Homage to Erna Masarovičová is an event, which, in my experience, goes beyond a limited 
understanding of the sense of symposium and corresponds in many ways to the original meaning of 
Plato’s Symposium.
 
Petr Řehoř, curator
author lives and works in Finland and Czech republic
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_ SOCHA JAKO UCHOPENÍ TROJROZMĚRNOSTI SVĚTA

„Úkolem umění v tomto procesu je tvořit významy převrácením zkušenosti. 
Jinak řečeno umění je proměna zkušenosti v materiální formu.“
Volně podle amerického filosofa Johna Deweya (1859 – 1952)

Chci si znovu položit otázku, co máme na mysli když se řekne socha.
Nejstarší předměty, které mĕly magickou a symbolickou (nikoli ještĕ významově estetickou) hodnotu, ve světě lidí 
byly trojrozměrné, protože naše smysly jsou uzpůsobeny evolučním vývojem právě pro vnímání trojrozmĕrnosti 
jako nezvratného důkazu o vĕrohodnosti existence našeho světa.
Pohled na sochu jako umělecký objekt, který v sobĕ uchovává zásadní významy pro uchopení reality, tedy ideu, 
zkušenost a materiál jako nerozlučné nositele celistvosti jistot bytí, byl platným ještĕ v době modernismu, možná 
až do začátku nového tisíciletí. S nástupem fragmentalizace skutečnosti a devalvace hodnot umění jako tvůrce 
lineární následnosti a ukotvenosti ve svĕtĕ, se musíme neustále potýkat s vyprázdnĕností času. Vše se záměrně 
relativizuje, ztrácíme schopnost rozpoznat co je nám jako lidským bytostem to nejvlastnĕjší, důvěra v naše 
smysly. Náš privátní a veřejný prostor je neustále atakován konzumní chamtivostí, která nás degraduje na pouhé 
spotřebitele a výrobce předmĕtů spotřeby, konzumenty zážitků. Smyslovost se zaměňuje za smyslnost, erotika 
za pornografii, pohled za nechutnou obscénnost (viz. reklama ve všech svých podobách). Naše smyslové vnímání 
spojené s materialitou svĕta je zpochybňováno, stává se anachronismem. Místo toho je nám podbízena virtuálnost, 
nahodilost a prvoplánová hra na zážitky.
Tak se socha, která zobecňuje právě opak toho všeho stává nepotřebnou a vlastně nebezpečnou připomínkou. 
Nebezpečnou ve smyslu hmotnosti a uchopitelnosti, protikladu k proplouvání a obsahové bezvýznamnosti, jako 
protikladu absence řádu, který vytváří záchytnou síť smyslové uchopitelnosti. Veřejný prostor je zaplňován 
a přeplňován spotřební obludností staveb a když už je použit objekt, který při přimhouření oka možno pojmenovat 
jako sochu, tak se jedná většinou o pouze novou formu reklamy.
Naplňuje se tím nová forma funkčnosti umění jako oblasti konzumního využití a službě kapitálu. Ano, obhajoba 
sochy se stává projevem staromilství a zpátečnického postoje v čase, který bĕží rádoby souběžně ve všech rovinách 
současně a zároveň nikde.
Proto mě velice zaujal přístup k materiálu jako nositele myšlenky, který jsem mohl pozorovat při práci umělců na 
sympóziu 6. SEM COR-TEN v Bratislavě.

Petr Řehoř, kurátor sympózia
autor žije a pracuje ve Finsku a v České republice

•

_ SCULPTURE AS A PERCEPTION OF THE THREE-DIMENSIONAL WORLD
 

“The role of art in this process is to create meanings by reversing experience. 
Namely, art is a transformation of experience into the material form.”
A free interpretation of ideas by American philosopher John Dewey (1859 – 1952)
 
Again, I want to raise the question of the meaning of sculpture.
The oldest objects that had magic and symbolic (not semantically aesthetic yet) value in the world of people 
were three-dimensional, because our senses are adapted to the evolutionary development of the perception of 
three-dimensionality as unambiguous evidence of the veracity of the existence of our world. The perception of 
the sculpture as an art object in itself, which preserves fundamental meanings in order to grasp reality, that is 
the idea, experience and material as inseparable bearers of the unity of certainties of life, was valid in modernism, 
perhaps until the beginning of the new millennium. With the approaching fragmentation of reality and devaluation 
of art as a creator of linear succession and anchoring in the world, we must constantly battle with a void in time. 
Everything is intentionally relative, and we lose the ability to recognise what is innate to us as human beings – 
a trust in our senses. Our private and public space is constantly attacked by consumerist greed, degrading us 
into mere consumers and producers of articles of consumption, consumers of experiences. Sensuousness is 
confused with sensuality, eroticism with pornography, a disgusting view of the obscenity of paparazzi. Our sensory 
perception associated with materiality of the world is questioned. Instead, we are offered virtuality, randomness 
and a superficial playing with experiences.
By contrast, we can also ask if the insistence on the historical value of sculpture is not a question of failure to 
understand the new time and the situation in the arts. The validity of a linear sequence of development is a matter 
of selection of facts of the past to remove doubts that are part of the lived reality. At some point, we cannot be 
sure how contemporary art will be interpreted. So it happens that new art creates the impression of rootlessness 
and superficiality.
Viewed from this perspective, I was surprised to see the works of jewellery artists participating in the symposium. 
I discovered for myself an experimental sculpture workshop, a laboratory exploring materials and appropriate 
forms. What I initially wrote about sculpture, applied to the work of jewellery artists. Perception and sensitivity, 
respect for the material and its treatment in the miniature form, or in the sculptural model was new to me. 
Naturally, it was not a model of sculpture, but the form and expression of the jewellery that could well be made 
in the monumental form without being deprived of its expression and idea. Sensitivity and the professional skill of 
execution surpass today’s conceptual art and rapidly changing trends in fashion.

→



Imagining and understanding the concept that a mere abstract idea as an artistic expression is elusive without 
being materialised was obvious. I saw the jewellery examining issues the society faces. I could watch the process of 
making jewellery that explored light and its transformations in the sense of sensory experience. I could witness an 
attempt to overcome the attraction of the magnetic field in an installation, which could fill an entire exhibition hall 
if it increased in size.
The participation of painters in the symposium could well be called Painting in the Garage. Three empty garages, 
lent by the willing neighbours, were turned into studios for eleven days, and filled with paintings created during 
this time. Light came in only through open doors. Although the weather was miserable, the artists created fine 
paintings reflecting a diversity of views, ranging from experimentation to a refined and distinctive approach. The 
paintings were executed on non-traditional COR-TEN steel plates instead of canvas. Thus the same material that 
was used to create sculptures connected the work of all participating artists.
The extraordinary presence of a composer enabled everyone to experience unforgettable moments when the 
creative energy manifested itself in a jointly rehearsed composition. Thus a new signature tune is composed at the 
end of the symposium every year.
I had an opportunity to watch the artists working at the symposium 6. SEM COR-TEN in Bratislava and see 
different approaches to the material as a bearer of ideas. This experience entered my subconscious in a reinvented 
collective experience of all of us who were able to attend the symposium.

Petr Řehoř, Curator
author lives and works in Finland and Czech Republik
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6. SEM Andrea Ďurianová aura
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kurátor Petr Řehoř Geriatrio

účastníci Ivan Herényi a Roman Patočka nástup na scénu
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Ivan v ateliéri

Lubo Mikle

Libor Kaláb

Miro Švolík a Libor Kaláb

Martti Aiha

Lucie Houdková

Luďkov podstavec

Luna a Maya H. Nepšinská

návšteva z fínskeho veľvyslanectva

Marttiho socha

Lea Fekete

koláč čo piekol Jirka
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Tono Sládek

Pavel Hošek
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Nils Hint

Nilsova žiara

Ninna Kaarmano
Vláďa Říha a Veronika Vargová
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pani Knutilla a Lea – vernisáž

neradi sa lúčime

skladačka

Petr Vogel, Karol Weisslechner René Hora

Ruukki team

Petr Vogel

Eva Šebová, Rasťo Trizma

Valihora band

Petr Řehoř

orchester
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