Tlačová správa
občianskeho združenia Verejný podstavec

Bratislava, 2. august 2010
Verejný podstavec reaguje na dnešné odcudzenie busty Doc. JUDr. ROBERTA FICA, CSc.
z podstavca pred budovou Domu odborov na Trnavskom mýte v Bratislave, ktorej autorom je
sochár Dalibor Bača. Po včerajšom (1.augusta 2010) nainštalovaní výtvarného diela bol autor
vyzvaný vedením JMF - Zväzom odborových organizácií v Slovenskej republike k jej
odstráneniu. Bustu zahalili včera v poobedňajších hodinách zamestnaci Domu odborov na
príkaz ich vedenia.
Kedže autor diela nebol informovaný o tom, kde sa Doc. JUDr. ROBERT FICO, CSc.
nachádza a kto ho odstránil, vzniklo podozrenie, že došlo k trestnému činu krádeže
umeleckého diela podľa trestného zákona. Doc. JUDr. ROBERT FICO, CSc. je osobným
vlastníctvom autora. Dňa 3. augusta 2010 podá autor Dalibor Bača trestné oznámenie v tejto
veci.
Dalibor Bača odmietol odstrániť svoju sochu aj z dôvodu, že JMF ako vlastník podstavca,
nikdy bližšie nekonzultoval a nevyžadoval obsahovú náplň projektu galérie. Združenie
Verejný podstavec nesie plnú zodpovednosť za výstavnú dramaturgiu a vníma ju ako
autonómnu kurátorskú kompetenciu, do ktorej nemožno hrubým spôsobom zasahovať
neodbornými a jednostrannými krokmi. Akýkoľvek zásah do prezentácie výtvarných diel je
ideologickým diktátom, s ktorým sa nemôžeme nikdy stotožniť a svedčí o praktikách, ktoré sú
spájané s totalitnými režimami. V tomto zmysle je zmiznutie busty Doc. JUDr. ROBERTA
FICA, CSc. jasným odkazom na ideologickú kontrolu verejného priestoru. Jej odstránenie
z poverenia najvyšších miest dáva signál, že verejný priestor je silným politikom aj vyše
dvadsať rokov po Nežnej revolúcii. Socha Doc. JUDr. ROBERT FICO, CSc. chcela
vyvolať spoločenskú diskusiu, pričom nijako nepredpisuje a prvoplánovo nepointuje aktivity
politika a nepodáva divákovi návod, akou optikou sa má na ňu pozerať. Hysterická a
nepremyslená reakcia odborov načrtla vzťahy a prepojenia, ktoré autor možno ani priamo
nespájal s umiestnením busty. Oživila pamäť tohoto miesta – opusteného pamätníka a
deklarovala ho ako miesto s biľagom.
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