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Borderline Offensive je medzinárodná interdisciplinárna umelecká platforma, ktorá 
skúma ako umenie a humor prispievajú k medzikultúrnemu dialógu, spoločenskej 
integrácii a mieru v Európe a za jej hranicami. 

Využívame umenie, participáciu a hravý prístup ako nástroje pre nenásilný aktiviz-
mus v boji proti strachu, populizmu a existenciálnej úzkosti. 

Otvárame situácie a dialóg medzi domácimi, novými obyvateľmi, starousadlíkmi 
a outsidermi, pričom začíname spoločnými absurditami a obscénnosťami života, 
ktoré nás rozosmievajú, spolu. 

Smejeme sa tvárou v tvár strachu a chceme aby ste sa VY pripojili k oslave radostí 
života bez toho, aby sme sa stali zatrpknutými a zlomenými.
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Borderline Offensive: laughing in the face of fear bol ofi-
ciálnou vojnou proti strachu v  službách umeleckého výs-
kumu a  spoločenského rozvoja prostredníctvom umenia, 
ktorý sa uskutočnil v rokoch 2017 – 2021.

Umelci z Európy a Blízkeho východu skúmali otázky migrá-
cie, spoločenských kontaktných zón, interkultúrneho kon-
fliktu a  dialógu, spoločného budovania identity a  súdrž-
nosti komunít v  súčasnej Európe prostredníctvom novej 
umeleckej tvorby. 

Humor a  participatívne umenie boli použité ako pro-
striedky na vedenie interakcie, dialógu a spolupráce medzi 
komunitami migrantov a domácich pozývajúc ľudí k zdieľa-
niu spoločných znalostí, rešpektu a smiechu na rovnakých 
veciach a sebe samých. 

Hlavnými vojenskými operáciami boli: 

2017 Budovanie #BorderlineOffensive komunity 
a jej Manifestu

2018 Medzinárodné umelecké rezidencie pre umel-
cov z Európy, Turecka a Blízkeho východu. 

2019 Produkcia a turné #BorderlineOffensive 
umeleckých diel

2020 COVID-19 pandémia = Taktický ústup + 
obstarávanie streliva do kybernetickej vojny

2021 Príprava #BorderlineOffensive Festivalu.
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Tu je prezentovaný Arzenál (a.k.a. Umelecké projekty) využitý vo vojnovom 
divadle. Arzenál a žoldnieri Borderline Offensive sú k dispozícii pre ďalší boj. 
Všetky ďalšie postupy sú vybavované mimo zodpovednosti globálneho vojen-
sko – industriálneho komplexu.
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Múzeum skutočnej histórie
2019, Ivana Šáteková, Zoukak Theatre Group and Abduljabbar Alsuhili

Multimediálna výstava a prednáška-predstavenie prezentujúca absurdné 
konšpiračné teórie vytvorené rasistami a populistami takým spôsobom, 
ako keby boli absolútnou pravdou. “Urážka spoločenskej kolektívnej 
inteligencie“, citujeme teroristu – utečenca – umelca a kurátora a jeho 
komplicov (vrátane teba). 
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Papierová bábková poézia
2019, SKART collective

Kolektívna skúsenosť pre mladé publikum z vytvárania a predvedenia 
vlastných príbehov o migrácii prostredníctvom ručne vyrobených papie-
rových bábok a kartónovej scény. DIY improvizácia, ktorá sa dá urobiť 
kdekoľvek a kedykoľvek, a skúsenosť, ktorá sa môže rozšíriť do animo-
vaného dokumentu, hovoreného slova, zborového spevu, aktivizmu 
a javiskovej mágie ;)
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Dlhá ťažká cesta
2019, Darinka Pop-Mitic and Nalan Yırtmac

Anekdoty, ktoré vás nahlas rozosmejú, alebo rozosmejú aby ste sa 
nerozplakali, ironicky smutné (alebo len smutné) z ciest, prerozprávané 
migrantmi, s migrantmi a pre migrantov. Prostredníctvom kolektívne 
vytvorených low-fi zinov, šablón a alternatívnej online publikácie sú tieto 
príbehy zdieľané s európskymi čitateľmi v publikácii, ktorá nasleduje 
skvelú západnú tradíciu pouličných novín. Každé vydanie je pripravené 
iným, vždy sa meniacim, redakčným tímom. 
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Traja migranti na lodi (O pašerákovi nehovoriac)
2019, Petko Dourmana

Video inštalácia, hranie rolí a investigatívna performancia parafrázuje 
scény z komediálnej klasiky „Traja muži v člne“ od Jerome K Jerome, 
ale teraz je o troch migrantoch, ktorí sú prevádzaní cez hraničnú rieku 
v najtemnejšej noci. Jediná možnosť jej pozorovania je cez zariadenia na 
nočné videnie používané pohraničnou hliadkou. 
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Hranie tvárou v tvár strachu
2020, Salam Al Hassan and Isaak Kraft van Ermel

Prototypy videohier dizajnovaných a vytvorených v interkultúrnom 
procese. Jeden alebo viacerí hráči sa sústredia na stratégiu a hranie rolí 
a ich úlohou je dekonštruovať  stereotypy a robiť ťažké rozhodnutia v role 
maloletého bez sprievodu, prevádzača alebo európskeho migranta utekajú-
ceho na Blízky východ.



>>12

Migrantov ilustrovaný sprievodca európskou korupciou.
2021, Museum of Corruption

Digitálne distribuovaná undergroundová publikácia zhrňujúca 
originálne umelecké diela reflektujúce skúsenosti osobnej alebo 
inštitucionálnej korupcie: od podplácania počas cesty do schengenského 
priestoru a legality, po to, ako je európske financovanie využívané 
v systéme rodinkárstva pre nezákonné obohacovanie. Pre rýchlo sa 
učiacich migrantov alebo pomaly sa učiacich euroskeptikov. 
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Nové vydania
2021, Nadir Sönmez

Experimentálna online performanica (video), vytvorená z pôvodnej 
mikro-divadelnej hry. Posúvanie sexuálneho napätia medzi európskym 
a neeurópskym zmýšľaním. Literárny pohľad Západu na utečeneckú 
krízu je parodovaný v konverzácii o nepublikovanej erotickej novele 
o tureckom akademikovi a utečenke z blízkeho východu. 
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My, ľud!
2021, Divadlo Na Peróne and Sytze Schalk 

Interaktívna, spoločenská divadelná hra o fiktívnej krajine, v ktorej sa 
odohrávajú prvé demokratické voľby uprostred časov (klimatickej, eko-
nomickej, migračnej) krízy. Diváci sa stávajú občanmi a ich rozhodnutia 
ovplyvnia osud krajiny, rovnako ako dej hry. V hre My, ľud! sa nestaráme 
o pravicu alebo ľavicu, len chceme, aby vláda vyriešila naše problémy!
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Známky bez štátnej príslušnosti [Remix]
2021, Khaled Jarrar 

Interaktívne predstavenie ktoré si vyžaduje, aby ste hrali! a stali sa 
súčasťou filatelistickej intervencie reflektujúcej ľudské práva, bezštátnosť, 
medzinárodnú komunikáciu a pojem národného štátu. Posielaj korešpo-
ndenciu so známkou bez štátnej príslušnosti, vytvor si svoju vlastnú 
alebo ich navrhni svojej národnej pošte. 
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Neznášam divadlo, milujem pornografiu
2020, Zoukak Theatre Collective

Divadelné predstavenie natočené pre online vysielanie. Dostupné len ako 
kontraband virtuálne prepašovaný tvorcami. Príbeh je jazdou cez najhorú-
cejšie príbehy z Blízkeho východu,  pripravované a servírované špeciálne 
za účelom uspokojiť potreby a očakávania nášho milovaného „západného“ 
a anglicky hovoriaceho publika.  



17>>

Bleskové akcie umeleckého aktivizmu
2021, Sanne Boekel, Ida van de Lee

Umelecké participatívne aktivistické intervencie, navrhnuté ako súčasť 
kampaní za humánne utečenecké a migračné politiky v Holandsku. 
Akcia Kieswijzer distribuuje hacknuté volebné plagáty, ktoré umiestňujú 
slogany kampaní na pozadí súčasnej situácie v utečeneckých táboroch. 
Akcia Home for All (Domov pre všetkých) pozýva okolostojacich k pre-
kresleniu reality, kresleniu migrujúcich detí v novom domove. 
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