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Damage Control 
O razdejanju od A do Ž 

 
Ta majhen zvešček O razdejanju od A do Ž je nastal za razstavo Damage Control, ki je prišla iz 
Washingtona v Kunsthaus Graz. Razstava, ki tematizira Umetnost in razdejanje od 1950, je 
nadgrajena s pozicijo Body Arta v BRUSEUMu. Izbrani pojmi zaokrožajo to veliko temo in 
poskušajo povleči linije med obema razstavama. Vendar pa prikazana dela v načelu usmerjajo 
obiskovalce k razmišljanju o pomenu radejanja in zmanjšanju škode. 
 
Arhitektura 
Vzroki za razdejanje arhitekture so vojne, revolucije, vplivi okolja, prenove oz. obnove, pa tudi 
ne-uporaba. Če zgradbe niso več uporabne, jih porušijo ali razstrelijo, da se ustvari prostor za kaj 
novega. Nekatere od njih so močni simboli kulturne skupnosti, ki v primeru razdorov postanejo 
ploskovne projekcije agresije proti tej skupnosti. Gre za napad anonimne arhitekture, govora je o 
zaščiti stanovalcev oz. njihovega bivališča. V primeru obširnejšega razdejanja, je govora o 
demoliranju osnove civiliziranega življenja. Pogosto so slike razdejanih zgradb simbol ali triumfa 
ali poraza. Luc Delahaye je kot vojni poročevalec veliko videl in v svojem delu spodsprašuje – kot 
tudi Thomas Ruff –pomen takšnih medijskih slik. ( Fotografija) (Space01) 
 
Osvoboditev 
Radejanje je mogoče podoživeti kot osvoboditev. Tudi opazovanje umetnosti ima pogosto nekaj 
osvobajajočega, predvsem takrat, kadar nas povlečejo nesluteni momenti izven časa in prostora. 
Na prvi pogled temu nasprotuje aspekt korozije v umetnosti. Razdejanje se navezuje na nekaj 
nasproti, in obtožuje: samega sebe, nekoga ali nekaj drugega. John Baldessari je bil s svojim 
slikarstvom nezdovoljen in je v konceptu njegovega () uničenja našel nov začetek, ki ga je 
pripeljalo do mednarodne uveljavitve. Tudi Günter Brus je iskal pot, zapustiti slikarstvo. Sprva se 
osvobodi čopiča, potem platna in v akcijah postavi v ospredje svoje lastno telo. Velja za enega 
od utemeljiteljev Body Arta. ( Telo, Dunajski akcionizem) (Space02, Bruseum) 
 
Kaos 
Po uspešnem razdejanju ostane pogosto sprva le kaos in pustota.  
Ne pri Michaelu Landy-u, ki je vse svoje imetje inventariziral in takoj nato javno uničil. Ob 
vsakdanjih predmetih in pohištvu tudi dokumente. Kaj ostane od človeka, če ne poseduje ničesar 
več? Dara Friedman nasprotno, v svojem filmu kaosa uničene sobe () ponovno postaviti v red. 
(Space01) 
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Detonacija 
Običajno služijo eksplozije v mirnem času za odstranjevanje velikih mas kamnin pa tudi zgradb. V 
vojni služijo detonacije razdejanju sovražnega področja, ki naj bi bilo okupirano, osvojeno, 
zavzeto. Cilj je, povzročiti škodo, včasih iz znanstvene rdovednosti, ampak skoraj vedno kot 
politična demonstracija moči. Ko so Američani vrgli atomski bombi na Hirošimo in Nagasaki, so 
želeli končati vojno, preizkusiti vojaško izkoriščanje jederske cepitve in s tem tudi zapisati 
svetovno politično moč. S filmi Richarda Edgertona so atomske eksplozije postale zaznavne, 
tako da je Yves Klein v pismu predsedniku predlagal, te strahovite atomske gobe eksplodirati v 
njegovem znanem Internationalen Klein Blau. Mi doživimo tihožitje, kot ga poznamo iz 
nizozemske umetnosti 17. stoletja, kot nenavadno, če naenkrat začne živeti, vtem ko eksplodira 
in se v časovni lupi razdeli v tisoče majhne koščke, kot pri Ori Gersht. (Space02) 
 
Dediščina 
Bistvena karakterna poteza naše zahodnjaške kulture je, staro vzdrževati in ščititi. Dediščino, ki 
so nam jo zapustile predhodne generacije, spoštljivo ohraniti, je ena od nalog muzeja. Kaj se 
zgodi, če muzejski objekt pade na tla kot pri Thomasu Demandu? Vaza je nepopravljivo uničena, 
kot stara Ming-vaza pri Ai Weiwei-u. Politični režimi uporabljajo zaveden zlom s preteklostjo 
neke močne kulture, kot recimo kitajske, da bi spremenili identiteto naroda, mu postavili nove 
cije, ga omejevali. Ai Weiwei, ki ceni lastno zgodovino, tradicijo in umetnost, polaga s svojimi deli 
prst v odprto rano celotnega naroda. Zanj gre uničenje kulturnih dobrin z roko v roki z 
demontažo njegove dežele, četudi je pojem zgodovine in preteklosti na Kitajskem drugačen kot 
pri nas v Evropi. (Space01) 
 
Fotografija 
Fotografiji se od njenega nastanka rado pripisuje avtentičnost, človek zelo hitro verjame, da je to 
kar prikazuje fotografija, dejansko reprezentativni izrez resničnosti. Možne manipulacije so pri 
opazovanju zaslepljene, nekritične, kljub temu, da vemo, da je bila že zgodnja vojna fotografija 
posebno inszenirana in, da so tudi danes fotografije za propagandne in reklamne cije zadevno 
spremenjene. Thomas Ruff tematizira razširjanje medijskih slik in njihovih digitalnih arhivov prav 
tako kot Luc Delahaye, ki kot izkušen fotoreporter ve, kako zelo lahko „pravi“ izrez oblikuje 
zaznavo celih držav. (Arhitektura) Ed Ruscha prikazuje s sliko gorečega muzej, da lahko tudi 
slikarstvo postavi vprašanje odvisnosti do realnosti. LA County Museum ni nikoli resnično gorel, 
slika je odlična fikcija, postaviti pod vprašaj avtoriteto ustanove. (Space01) 
 
  



Seite 3 

Nasilje 
Nasilje deluje zmeraj škodljivo na človeka, žival ali predmet. Nasilje implicira, da njemu 
nasprotno ni nujno prostovoljno pri stvari. Nasilje je tudi zmeraj v povezavi s hierarhijo, moto 
„močnejši zmaga“ ne izumre. Kaj tvori moč in od kdaj bo ta zamenjana z negativnim nasiljem? 
Huliani, kot jih prikazuje Arden, demonstrirajo učinkovito, kako agresija najde kanal v nasilju in 
brutalnosti. Le to je mogoče enačiti s policijskimi akciji, ki jih drže v šahu. Nasilna je sled, ki jo 
pušča za seboj na cesti puščena kitara Christiana Marclaya, pa tudi kako to delo vpliva na nas. V 
svoji tišini tesnobo vzbujajoč je delo Steva McQueena. Zelo brutalno nasilje je lahko tudi tiho.  
(Space01) 
 
Humor 
Humor je na prvi pogled v nasprotju s temo razdejanja. Vendarle, humor je tudi možnost za 
obvladovanje strahu. Jean Tinguely dokazuje to efektivno s svojimi akcijami iz 1960ih let 
prejšnjega stoletja, ko vpričo grozečega položaja hladne vojne, da uničiti skulpture in instalacije 
samega sebe. Kot recimo stroja, ki se kot Hommage to New York 1960 na dvorišču MOME v New 
Yorku sam demolira. Tudi skulptura Sorceress se toliko časa trese, da od nje odpadejo vsi deli. 
Delo Study of the End of the World zaključi ironično na zelo uspešen način atomske teste, ki so 
jih izvajali do 1990ih let prejšnjega stoletja v Sierra Nevadi v ZDA. Tinguely inszenira stroje, 
aparate, kamere, novinarje, sebe in svojo ženo Niki de Saint Phalle. Test se prične, countdown 
teče, vse izgleda zelo profesionalno. Sledi eksplozija. Svet se na srečo še vrti, vsi stroji so 
demolirani, dimni oblaki zakrivajo () kaos. Tinguely demonstrira () blaznost, ki implicirajo 
takšne teste, izzvane s strani moči in volje po nadvladi močnejšega. (Space02) 
 
Blaznost 
Der helle Wahnsinn je naslov zadnje akcije Günterja Brusa, pri kateri se je tako pribiližal mejam 
možnega, da bi bil naslednji logični korak samomor. Stephan Laub si z utežmi tako napne obraz, 
da se obraz smeji. Dennis Oppenheim si počasi pod kožo vriva špilo, medtem ko se VALIE 
EXPORT kotali po steklenih črepinjah. Body Art gre do meja za umetnika ali umetnice znosnega, 
naredi telo za material in pretrese miselne navade publike, kateri ta blaznost tudi zleze pod 
kožo. (Bruseum) 
 
Leta 
Desetletja so med nastankom Desastres de la Guerra in predelave le teh 82 jedkanic Francisca 
de Goya s strani bratov Dinosa in Jakea Chapman. Španski slikar prikazuje z znanimi grafičnimi 
nizi od 1810 do 1814 Grozote vojne Špancev proti francoski okupaciji na posebno predirljiv in 
neprizanesljiv način, ne da bi pri tem državnopolitično sodil. Tematizira le iracionalno besno 
grozo. Goya je imel ta cikel za časa življenja pod kjučem, da ne bi sam prišel v nevarnost. Šele po 
njegovi smrti je bil prvi niz 1863 objavljen. Brata Chapman sta pridobila enega od številnih cikov 
in ga predelala zelo suptilno. Šele na drugi pogled odkrije človek barvne, vendar nežne posege, ki 
absurdno v borbenih dejanjih stopnjujejo v grotesko. 
(Space01) 
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Telo 
Prikazovanje lastnega telesa v stanjih napada, destrukcije in trpinčenja je najpozneje od časa 
Body Arta centralna tema upodabljajoče umetnosti. Günter Brus je bil s svojimi analizami telesa 
eden najbolj radikalnih predstavnikov te zvrsti. Od 1967 do 1970 je zaostroval radikalno 
redukcijo posebno na eksistenčne in elementarne izkušnje. Z akcijo Zerreißprobe postane črta 
risarja dejanski rez v telo, slikar je zapusti platno, postane sam centralni predmet in sredstvo 
akcije, ki gre v tistem času močno do meje znosnega. Günter Brus ( Blaznost) je z drugimi 
avstrijskimi akcionisti leta 1966 v Londonu ( Simpozij) prvič vzbudil zanimanje mednarodne 
publike. (Bruseum) 
 
Trpljenje 
Ročne granate mečejo ljudje, da jih v zraku raztrga, da se razprše in, da uničujejo. Večkrat v 
direktnem boju poškodujejo ljudi, vojake, civiliste. Vtem ko Mona Hatoum aranžira te izstrelke iz 
fragilnega Murano stekla mnogoterih barv na mrliški voziček, opozarja na krhkost življenja in 
tudi implicira mučni konec. Telesa so odsotna, mi ne rabimo opazovati „trpljenje drugega“ (Susan 
Sontag), vendarle se zavemo političnega sporočila umetnice, ki izvorno prihaja iz Libanona.  
(Space01) 
 
Mediji 
Ko gre za temo razdejanja, igrajo mediji cetralno vlogo. A Movie Bruce-a Connerja je hitro zrezan, 
povezuje markantne odseke najdenega slikovnega materiala različnih filmskih zvitkov, ki niso 
več v uporabi. Teme ameriške pop kulture, življenje superzvezd kot Marilyn Monroe, hitri 
avtomobili ali junaki v letalih na začetku hladne vojne v 50ih letih prejšnjega stoletja ne 
prikazujejo le ameriške sanje, temveč tudi moč uničenja. Razširja se razpoloženje konca sveta, 
kot v velikih fotografskih delih Luca Delahaye-ja. Andy Warhol že v 60ih letih preteklega stoletja 
tematizira, bolj kot kdo drug, moč medijev, komercializacijo poročil. Z večkratnimi upodobitvami 
časopisnih fotografij električnega stola opominja na širšo razpravo, ki se je takrat v ZDA vodila 
okoli smrtne kazni, ki je bila leta 1972 končno s strani vrhovnega sodišča za nekaj časa 
razveljavljena, da bi se zaustavila samovolja po ubijanju. (Space02) 
 
Negacija 
The Show is over…, publika lahko gre domov, je z velikimi črkami napisal Christopher Wool na 
plakat ob koncu razstave. S tem citira francoskega situacionista Guya Deborda, ki je v La société 
du Spectacle 1967 radikalno neprizanesljiv do kapitalizma in, ki se dobesedno nanaša na delo 
Apokalipsa našega časa (1918) ruskega nihilista Vasilija Rozanova. Zanikanje slikarskega platna 
kot nosilca slike igra v Body Artu ( Telo, Blaznost) bistveno vlogo. Telo postane pri tem nosilec 
slike, ki se pri Brusu reže ali barva, pri Weibelu se šiva ali pa sukcesivno razkriva kot pri Yoko 
Ono. Timm Ulrichs s svojim prvim živim umetniškim delom iz leta 1961, kot tudi Franz Erhard 
Walther s svojim zelo Frühen Versuch eine Skulptur zu sein (1958), popolnoma omaja pojem 
skulpture. Klasične kategorije umetnosti se po drugi svetovni vojni sicer ne uničijo, vendar pa so 
močno postavljene pod vprašaj. (Tradicija) (Space01, Bruseum) 
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Ureditev 
Ureditev strukturira, pomeni nasprotje kaosa in v svojem sistemu drži skupaj celoto. Ureditev 
ustvari istočasno svobodo in ozkost. Če ni optimalna, ponuja prostor za konflikte, se jo uniči in 
uredi na novo. Kar za vsako stanovanjsko skupnost lahko postane izziv, velja tudi za politične 
ureditve. Tudi tukaj vodijo neravnotežja k razdejanju, revoltom in zlomom obstoječih sistemov. V 
umetnosti igrajo ureditve prav tako eno vlogo kot v sistematiki njene zgodovine. Na obeh se 
umetnost redno zelo uspešno podrgne.  
 
Piano 
Gustav Metzger je leta 1966 v Londonu skupaj z Johnom Sharkey-em organiziral Destruction in 
Art Symposium (DIAS, Simpozij), da bi razpravljali o posledicah naraščajočega svetovnega 
uničevalnega potenciala od leta 1945 na umetnost. Raphael Ortiz udeleženec simpozija je pri 
svojem Piano Destruction Concert razbil klavir s sekiro. To akcijo je ponovil leta 2014 ob otvoritvi 
razstave Damage Control v Washingtonu in Luxemburgu. Uničenje instrumenta postane koncert, 
destruktivni ritual, ki poraja novo. (Space01) 
 
Spori 
Ob nemirih so pogosto demolirani avtomobili in razbita okna. Gordon Matta Clark prikazuje v 
svojih fotografskih delih zgradbe z razbitimi šipami, ki jih je bilo mogoče v Bronxu v New Yorku 
pogosto srečati, tudi zato, ker so jih le redko popravili. V teku neke razstave v New York je Matta 
Clark domnevno razbil okna in s tem markiral zelo vsiljivo moč institucij, prevsem pa moč 
denarja. Okna razstavnega prostora so bila v nasprotju z najemniškimi stanovanji takoj 
popravljena, on pa kajpada izključen iz razstave. Drastično je Matta Clarkovo delo Splitting, v 
katerem zapuščeno ameriško hišo po sredini prežaga. (Arhitektura) 
Drugače pri Pipilotti Rist: kot deklica v rdečih čevljih in v nežni svetlomodri obleki se lebdeče 
premika po ulici in popolnoma nepričakovano razbija šipe avtomobilov eno za drugim z rdečo 
rožo na peclju. Uničevanje izgleda dopuščeno, ne mimoidoči ne policistka se zmenijo za to. Rist 
se poigrava z moškimi in ženskimi simboli in forsira, z njeno za to delo komponirano glasbo, tudi 
pravljično-nedolžnost njene zgodbe, katere uničujoča moč s tem še pridobi na vehementnosti.  
(Space02, Space01) 
 
Tišina 
Poroča se, da kmalu po velikih katastrofah zavlada nenavadna, pogosto grozljiva tišina. Po drugi 
strani se po vsem svetu domnevno zgodi več kot 90 odstotkov „tihih katastrof“, kar pomeni, da 
so brez velike medijske pozornosti, vendar pa z veliko škodo za prizadete. Larry we are going 
down..., zabeleži črna skrinjica nekega letala, ki strmoglavi leta 1982 v Ameriki. V teh zadnjih 
besedah pilota je mogoče zaznati moč tišine, ki ga ni bilo mogoče več rešiti. Tiho razdejanje je 
tudi tema Steve-a McQueena. Stena hiše pade vedno znova navzdol na črnopoltega moža, ki to 
prenaša, ne da bi spremenil izraz obraza.  
(Space01) 
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Simpozij 
Leta 1966 je Gustav Metzger v Londonu dal pobudo za legendarni Destruction in Art Symposium 
(DIAS), s katerim je postalo vidno, koliko umetnikov in umetnic njegove generacije se je že 
spoprijelo z vprašanjem razdejanja v umetnosti. Dunajski akcionisti so na tem simpoziju prvič 
nastopili pred mednarodno publiko. To so bili Günter Brus, Kurt Kren, Otto Mühl, Hermann Nitsch 
in Peter Weibel. Nitsch je recitiral svoja besedila, medtem ko sta Brus in Mühl v nasprotju z 
dogovorjenim izvedla akcijo. Njun nastop je bil popoln uspeh. (Space01, Bruseum) 
 
Tradicija 
Tradicija označuje predajo določenih ravnanj ali predstav na naslednjo generacijo. Tradicije 
utjujejo družine, seveda pa tudi velike kulturne skupnosti. Dajejo oporo. Istočasno so lahko tudi 
okovi, saj manjka prostor za novo, miselno in materialno. Umetniki moderne na začetku 20. 
stoletja so se razumeli kot prenovitelji, prekinili so s tradicijami, pisali so evforične manifeste. Po 
1945 je bila Evropa travmatizirana z dvema svetovnima vojnama, ZDA ( Detonacija) so dosegle 
svoj svetovno-politični pomen. Tudi umetnost je iskala nove, adekvatne možnosti. Razdejanje je 
pri tem postalo ena njenih osrednjih tem. (Space02) 
 
Nesreča 
Urs Odermatt je bil policist. Zmeraj kadar je raziskoval vzroke nesreče, je tudi s svojim privatnim 
fotografskim aparatom zabeležil dogajanje. Pri tem so nastale fotografije, ki so v nesrečo 
vključevale pokrajino, ji podelile kompozicijo in ji s to nastajo estetiko odvzele drastičnost. 
Človek ne vidi žrtev, le razbite avtomobile.  
Vlak Juana Munoza je iztiril. Vagoni izgledajo tako, kot bi se nakopičili ob udarcu. Jekleni model 
modernega hitrega vlaka je navzven hladen in gladek, v notrajosti se razteza urbana pokrajina, ki 
izgleda prazna, zapuščena, izumrla. Kaj je povzročilo udarec? Kje so prebivalci? (Space02) 
 
Razpadanje 
Ameriške sanje so se odsanjale. Prepričanje, da lahko prav vsak pride na sam vrh, če le dovolj 
trdo dela, izginja. Lepe bele hiše, ki jih prikazuje Sam Durant, so dotrajane, uničene in neprimerne 
za naselitev. (Arhitektura) Nekoč so bile vzorni primer moderne gradnje. Case Study Houses-
Programm, v katerega so bili med drugimi involvirani Avstrijec v eksilu Richard Neutra, Charles 
Eames in Eero Saarinen, je imel po drugi svetovni vojni namen, narediti načrte enostavnih 
stroškovno ugodnih modelov hiš, ki naj bi ustrezale sodobnim arhitekturnim pojmom. 
Ob človeški odpovedi so lahko za razdejanje zgradb odgovrne tudi naravne katastrofe. Monica 
Bonvicini prikazuje na velikih formatih škodo, ki jo lahko povzročil hurikan. (Space01) 
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Dunajski akcionizem  
Dunajski akcionizem je bil zelo specifičen izraz akcijske umetnosti, ki je v Avstriji nastal 
paralelno z mednarodnim happening ali fluxus gibanjem. Leta 1964 so Günter Brus, Hermann 
Nitsch, Otto Mühl in Rudolf Schwarzkogler ustanovili gibanje, ki ga je Peter Weibel nekaj let 
kasneje zaznamoval s pojmom Dunajski akcionizem. Akcionisti so rušili tabuje, napadali 
meščanski pojem umetnosti in v mednarodnem obdobju „generacije 68“ zelo vehementno 
zahtevali destrukcijo vseh vnaprej danih ideologij in vrednot. Cilj je bil boljša, osebno sproščena 
in psihično-fiziološko prisilnosti osvobojena družba.  Dejanska „bit“ resničnega življenja je 
izpodrinila doživljeno ustvarjeno utvaro „izgledati“ iluzije relanosti – akcija, slika, telo postane 
material. (Bruseum) 
 
X 
X je sinonim za zanikanje, označuje prečrtano in pomeni s tem tudi prepovedi. Tudi prekrižane 
sestre postanejo X in simbolizirajo kot postavljeni oklepni križi nasilje, vojno in jezo. Se le ti 
prikažejo, je razdejanje vnaprej programirano. Orožje je v teku zgodovine postalo drugačno, tudi 
silovitost njihove udarne moči. Umetnost pa je vedno tematizirala boje in njihove posledice.  
 
Yoko  
Yoko Ono je bila s Cut Piece pomembna udeleženka Destruction in Art Symposium-a (DIAS). 
Publiko je pozvala, da ji iz negibnega telesa po koščkih režejo oblačila, tako dolgo, dokler ni 
popolnoma razgaljena na odru. Leta 1966 je v Londonu, kjer je po DIASu imela tudi razstavo, 
spoznala Johna Lennona. V BRUSEUMu je na ogled delo Eros/ion VALIE EXPORT in ponazarja 
vehementnost avstrijskega Body Arta. Gola se kotali preko steklenih črepinj, da bi takoj nato 
pustila na platnu svoje sledi. (Space01, Bruseum) 
 
Razdejanje 
Pri Destruction in Art Symposium (DIAS) je bilo izzvano razdejanje v umetnosti, ne razdejanje 
umetnosti. Vendarle implicira vsak kreativni proces tudi uničenje in terja () negacijo starega, za 
nastanek novega. (Osvoboditev)  
Jeff Wall prikazuje v svojem zgodnjem delu Destroyed Room strogo inszeniran prostor, v katerem 
je vsak detajl aranžiran za snemanje. Scenerija kot kulisa opozarja na dejanje, ki naj bi se zgodilo 
in je sprožilo za ta kaos. (Chaos) Jeff Wall se sklicuje na veliko delo Eugèna Delacroixa La Mort 
de Sardanapale (1927), ki ga zaznamuje samo aranžiran scenarij smrti asirskega kralja, v katerem 
ne uniči le sebe in svoje spremstvo, temveč tudi vso imetje. (Tradicija) (Space01) 
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Audioguide & APP 
Za razstavo je pripravljen tudi audioguide, ki ponuja 35 različnih razmišljan strokovnjakin in 
strokovnjakov v materinščini. Poglobljeno znanje, ki so nam ga na razpolago dale te osebe, 
omogoča opazovalcem, zavzeti različne zorne kote in razmišljanja o tematiki razdejanja v 
posameznih delih.  
Te prispevke najdete tudi na naših iPadih v Needle, kjer so na voljo tudi nadaljne video izjave.  
 

 
Spremljevalni program 
 
Damage Control, brezplačno specialno vodenje za pedagoginje in pedagoge skozi razstavo v 
Kunsthausu Graz 
20.11.2014, 15:00 
Kunsthaus Graz 
 
Obširen program s prostim vstopom ob dnevu študentov 
19.11.2014, med 14-20 uro 
Podrobneje pod: http://www.museum-joanneum.at/studierendentag 
 
Damage Control, Tematski dialog z Gabi Gmeiner in Markusom Waitschacherjem na razstavi v 
Kunsthausu Graz in BRUSEUMu  
04.12.2014, ob 16 uri 
Zbirališče: Foyer, Joanneumsviertel 
 
„I'm good in sabotage“, Politiziranje umetnosti – politika kot umetnost  
Predavanje Sabine Flach, profesorice za moderno in sodobno umetnost na Univerzi Karla in 
Franca Gradec 
04.12.2014, ob 18 uri 
Kunsthaus Graz, Needle 
Vstop prost! 
 
Damage Control, Tematski dialog z Gabi Gmeiner in Markusom Waitschacherjem na razstavi v 
Kunsthausu Graz in BRUSEUMu  
23.01.2015, ob 16 uri 
Zbirališče: Kunsthaus Graz 
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Filmski program  
 
V okviru razstave Damage Control. Art and Destruction Since 1950 prikazuje Kunsthaus Graz v 
razstavnem prostoru Space04, s prostim vstopom, sledeče fime: 
 
19.11., 19:00 
Filmski večer s Christofom Elponsom, Godzilla. Original  
Ishirō Honda: Godzilla, 1954 (96 min) 
 
16.12., 18:00 
Uvod: Helmut Konrad 
Bruce Conner: Crossroads, 1976 (36 min)  
The Otolith Group: The Radiant, 2012 (64:14 min) 
 
13.01., 18:00 
Uvod: Rasmus Nielsen, Superflex (preko videa) 
Superflex: Burning Car, 2008 (11 min) 
Superflex: Flooded McDonald’s, 2009 (21 min) 
Ant Farm: Media Burn, 1975 (23:02 min) 
Doug Aitken: House, 2010 (8:36 min) 
 
10.02., 18:00 
Doug Aitken: House, 2010 (8:36 min) 
Harun Farocki: Nicht löschbares Feuer, 1969 (25 min) 
 
 
 
 


