
Tanju Widmann vede k tvorbě uměleckých 
děl její zájem o sílu jazyka a jeho roli 
v performativní konstrukci subjektivity. 
Prostřednictvím navazování na historické 
koncepty videoperformance zkoumá 
techniky reprodukce, paměti a opakování, 
ale také protiváhu přístroje (kamery) 
jako zařízení umožňujícího zaznamenání, 
napodobení a interpretaci. Jazyk se zde 
zkoumá z hlediska své konvenčnosti 
a pravidelnosti a zároveň je nazírána i jeho 
víceznačnost a fundamentální otevřenost.

V rámci výstavy Tanja Widmann přistupuje 
k uspořádání různých médií a materiálů 
otevřeným instalačním způsobem. 
Styl montáže, typický pro scénáře 
videoperformancí, se rozvíjí v rámci 
výstavního prostoru, v němž se tak mohou 
jedinečným způsobem vzájemně setkávat 
heterogenní prvky jako psychoanalýza, 
výzkum primátů, rané projevy Margaret 
Thatcherové, blogy o současném umění, 
ale také například kolekce Margiely pro 
H&M a spekulativně uspořádané vzory 
výšivek. Dílo se dotýká rovněž politicko-
ekonomického diskursu a feministického 
učení i otázek zkoumajících spojení 
mezi uměleckým autorstvím, kolektivní 
produkci a postavením uměleckého díla, 
komodity či předmětu.
 

Tanja Widmann (*1966 Villach, 
Rakousko) žije a pracuje ve Vídni. 
Působí jako umělkyně, spisovatelka, 
kurátorka a vyučuje rovněž na vídeňské 
Uměleckoprůmyslové univerzitě. 
V poslední době se zúčastnila napříkld 
následujících výstav a performancí: 
Generali Foundation, Vídeň (2011), 
Manifesta 8, Murcia (2010), Augarten 
Contemporary (2009) a kunstraum 
lakeside, Klagenfurt (2009).
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Tanja Widmann creates her artistic works 
based on an interest in the potency of 
language and its role in the performative 
construction of subjectivity. By tying 
into historical concepts of video-based 
performance, she explores the techniques 
of reproduction, memory, and repetition, 
but also the counterpart of the (camera) 
apparatus as a machine facilitating 
recording, affect, and interpretation. 
Here language is examined as to its 
conventionality and regularity, with its 
ambiguity and fundamental openness 
simultaneously fathomed.

In the exhibition, Widmann arranges 
various media and materials in an open and 
installative way. The montage approach 
underlying the video-performance 
scripts is carried forth in the exhibition 
space, which now allows heterogeneous 
elements to uniquely encounter one 
another, such as psychoanalysis, 
primate research, early speeches given 
by Margaret Thatcher, contemporary 
art blogs, but also a Margiela collection 
for H&M and embroidery patterned in 
speculative constellations. Political-
economic discourse and feminist leanings 
are visited, as are questions exploring the 
connections between artistic authorship, 
collective production, and the status of 
artwork, commodity, or object. 

Tanja Widmann (*1966 in Villach, Austria) 
lives and works in Vienna. She is an 
artist, author, curator and lecturer at 
the University of Applied Arts, Vienna. 
Numerous performances, exhibitions 
and contributions to exhibitions, most 
recently including Generali Foundation, 
Vienna (2011), Manifesta 8, Murcia (2010), 
Augarten Contemporary (2009) and 
kunstraum lakeside, Klagenfurt (2009).

The exhibition is produced in cooperation 
with Grazer Kunstverein, Graz, and 
tranzitdisplay, Prague.
Thanks to the Austrian Cultural Forum in 
Prague and the Kultur Kärnten.

tranzitdisplay
opening hours Tue–Sun 12.00 noon–6.00 p.m.
Dittrichova 9/337, Prague 2, CZ
www.tranzitdisplay.cz 
info@tranzitdisplay.cz
www.tranzit.org

main partner ERSTE Foundation
support Ministry of Culture, City of Prague, 
Prague 2 Municipality
media partner A2 cultural bi-weekly, Rádio1

TJW/eine von euch / jedna z vás

Tanja 
Widmann:
Eine von Euch

30/11 2012 —
10/02 2013

Opening 
on Thursday 
29/11. from 
7 p.m. 


