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As part of the yearlong exhibition series The Kids
Want Communism, a permanent space at the museum
serves as a screening room featuring a variety of classic
films and new video works. For the first installment
in the series, the venue features a selection of three
science-fiction films from the Soviet Bloc.
The literary genre of science-fiction was created
in a time of immense instability generated by capitalist
industrialization during the nineteenth century.
Alongside space travel, this genre also included time
travel. The ability to leap to a future moment received
artistic manifestation in the possibilities that cinema
had to offer, and found its political expression in Lenin’s
conception of the revolution when he invented his own
time machine – the revolutionary party. Nevertheless,
as history shows, this machine sometimes leaped
to the wrong moment in time – be it the formation of
totalitarian regimes, or the destruction of traditions
that eventually led to capitalism’s accelerated
penetration into new territories. From Sputnik to
Chernobyl, the incredible reality in the Soviet Union
produced its own science-fiction imagery.
The film program highlights this aspect of
life under real existing socialism in the twentieth
century: Yakov Protazanov’s Cubo-Futurist Aelita:
Queen of Mars (USSR, 1924), Aleksandr Medvedkin’s
masterpiece New Moscow (USSR, 1938), and Piotr
Szulkin’s dystopian O-Bi O-Ba: The End of Civilization
(Polish People’s Republic,1985).

Stano Filko
Notes on past, present, & future

B. PRESENT

ca. 1960

- Perfect organization of society and the environment will emerge.

1. Restructuring of Earth – TIME–SPACE – COSMOLOGY – 4TH DIMENSION
- The idea will become the most important thing. Material things will
become a matter of course.

A. PAST

- The Earth’s surface will become a protected area—a new, artificial
environment will be separate from the Earth’s surface. The protected

1. Universe, time–space – COSMOLOGY – 4TH DIMENSION
In the universe, no past, present, and future exist in the terrestrial sense.

areas will contain relics of former civilizations (segments of highways,
Gothic styles, family houses...).
- Use of the energies of the Earth’s core, the Sun, lightning, wind, sea,

2. Our position and dimensions
Let us imagine a spatial model of the neighboring cosmos in which the

and the Moon, and their storage. Abandonment of previous methods
of energy generation.

Sun is a 7 cm [2.7 in] diameter sphere, and in which a 0.5 mm [0.02 in]

- New methods of energy generation.

diameter Earth orbits at a distance of 30 cm [11.8 in]. The last planet in the

- Use of new types of energy.

solar system, Pluto, revolves on an orbit with a radius of 300 meters [984

- New forms of nutrition.

feet]. The size of such a model of the solar system is 600 meters [1968.5

- Gradual intervention into the genetic development of Man.

feet]. From its center, the next nearest sun is 2,000 km [1242.7 miles] away.

- New methods of storage and transmission of information and its

On this scale, the galaxy is 75 million km [46.6 million miles] in breadth.

accessibility to everyone.
- Control of terrestrial gravity, creation of antigravity.

3. Possibilities of life in the universe
In 1961, a conference took place in Green Bank [WV] on the question of

- Alongside the restructuring of the Earth, human civilization will begin
settling on other planets in our solar system.

extraterrestrial civilizations. At the conclusion of the conference, delegates
agreed on the so-called Green Bank Equation. The equation reads:

2. Restructuring of the solar system

N = R* • fp • ne • fl • fi • fc • L

- Blank spaces in the solar system map will gradually begin to disappear.

If we substitute the equation elements with the absolutely lowest values,

- Construction of habitable environments on individual planets.

then N = 40. If we substitute the maximum values for all the elements in

- Creation of other, artificial planets from interplanetary construction

the equation, then N = 50 million different extraterrestrial civilizations.

material.
- Regular interplanetary travel.

FILKO – 1961

- New types of communication links.
- Gradual transformation of our civilization from a technological to a

ŠUP - 1951–58 STUDY – CREATIVITY

super-technological one.
- Creation of a new human consciousness in the context of the solar

ASTROCOSMOLOGY.

system.
- The solar system will become a massive source of radiation of artificial
origin.
- We will exceed the speed of light.
- A new concept of time will emerge—cosmic time.

3. Establishment of contacts with civilizations in our galaxy

In a practice that spans five decades, Stano Filko (1937-2015), has developed

- In the course of restructuring of the Earth and the solar system, humanity

an expansive body of work that analyzes ontological systems. Deeply

will establish contact with extraterrestrial civilizations.
- Humanity will connect to the interstellar exchange system of information
artificial information, of which it will make use.
- We will create a map of life in our galaxy.

interested in issues of translation, etymology, and linguistics, Filko has
devised diachronic charts of words that articulate the lineage of subjects.
His 1959 work BYTˇ – SÚCNO – BYTˇ – CˇLOVEˇK – BOL – JE – BUDE /
BEING – EXISTENCE – BEING – MAN – WAS – IS – WILL BE consists of
thirty pages of philosophical terms arranged in three columns by language,
with English on the left, Slovak in the center, and German on the right—a

C. FUTURE – TIME–SPACE – COSMOLOGY – 4TH DIMENSION

typewritten sourcebook of metaphysical concepts. The artist initially classified
his work according to a five-color system—red, green, blue, white, or black

1. Cooperation with civilizations in our galaxy

(indigo)—a spectrum that correlated to the conceptual thrusts of the work,

- Our super-technological civilization will be prepared for encounters

designating whether its central concern is the erotic, the sociopolitical, the

with extraterrestrial civilizations.
- The second phase of restructuring the solar system will begin in
cooperation with another civilization.
- A galactic consciousness will emerge as a fundamental prerequisite
for symbiosis of thinking matter in the galaxy.

cosmic, the transcendent, or finally, the ego. Filko has not only submitted his
practice but also his own name to these schematic principles. In 2000, in a
work entitled Projekt myslenia – mentality / Project of Thinking – Mentality,
Filko presented a series of permutations of his name relating to stages in
his life— Filko (1937–77), Fylko (1978–87), Phylko (1988–97), and Phys
(1998–2037). Filko’s text here broaches the concept of the fourth dimension,

2. Restructuring of our galaxy

a mathematical theory that posits time as a physical coordinate akin to

- Thinking matter will disclose the universal principle of the emergence

length, width, and height, and which bore great influence on a generation

of matter and will itself create it. as a basic cosmic raw material.

of artists in the early twentieth century, including the Cubists, Dadaists, and

- Gradual expansion of the galaxy’s matter.

Surrealists. Philosophically, fourth-dimensionalism argues that beings have

- Control and influencing of solar systems’ movements and movement

distinct identities at different points in time, and here Filko makes use of the

of the galaxy in a supergalaxy.
- Transformation of thinking matter into thinking energy.
- The galaxy will become an enormous transmitter of thinking energy,
which will be distributed many times faster than the speed of light.
- Thinking energy will organize the galaxy and the intergalactic space.
3. Cooperation with other galaxies
- The thinking energy of individual galaxies will create unity in cosmic
super-time.
- Time and space will become equated.
- Intergalactic super-civilizations will emerge.
- The stage of transition into the anti-universe will be reached.

Every Utopia is technically feasible and therefore Utopia belongs to the past.

theory to chart the past, present, and future of the galaxy.

People’s Republic of Poland

הרפובליקה העממית של פולין

1985, 88 Minutes, Polish

 פולנית, דקות88 ,1985

Director: Piotr Szulkin

 פיוטר זולקין:במאי

Color

צבע

 קץ הציוויליזציה:או–בי או–בה
O-Bi, O-Ba: The End of Civilization
O-bi, O-ba- Koniec cywilizacji

הסרט מתרחש בבונקר תת קרקעי בתקופה שאחרי שואה גרעינית ומתמקד בקבוצת
 הנאבק, גבר בודד כבן ארבעים, הסיפור עוקב אחרי גיבור הסרט.אנשים מוכי אסון ויאוש
 האימה האוחזת באנשים הכלואים חושפת.לשרוד בתנאים עוינים לכל צורת חיים
 אלא תיאור לא מחמיא להווה,אכזריות קשה שמהווה לא רק השלכה לעתיד דיסטופי
 חזון פרנואידי אפוקליפטי זה של ״חורף גרעיני״ בו אובך סמיך שלא, הסרט.מנוון
, יצא לאקרנים שנה לפני האסון בכור בצ׳רנוביל,מאפשר כניסת אור שמש למשך דורות
.התאונה הגרעינית ההרסנית ביותר בהיסטוריה
The film is set in an underground bunker inhabited by bundled, ragged
human beings, in the aftermath of a nuclear holocaust. The story follows
the wanderings of a solitary middle-aged man who struggles to survive the
unbearable conditions. The horror makes the people cruel and desperate –
which is not only a dystopic projection but an unflattering description of
a decaying present. The film, a paranoid apocalyptic vision of a ‘nuclear
winter’ in which sunlight is blocked for decades, was released to cinemas
one year before the Chernobyl disaster, which was the worst nuclear
catastrophic accident in human history.

USSR

ברית המועצות

1938, 100 Minutes, Russian

 רוסית, דקות100 ,1938

Director: Alelsandr Medvedkin

 אלכסנדר מדבדקין:במאי

Black and white

שחור–לבן

מוסקבה החדשה
The New Moscow
Нoвaя Mocквa

 מגיע למוסקבה עם חזון אדריכלי עתידני לעיצוב מחדש, אדריכל צעיר מסיביר,אליושה
 לא במקרה. בידו הדגם ה״חי״ שבנה הכולל מבנים קינטיים ושקופים.של עיר הבירה
סרט פנטזיה זה נקרא גם ״מוסקבה העליזה״; יצירת מופת קומית זו שזורה שירי אהבה
 אולם מבעד לעליזות והחן מסתננת ביקורת על הבניה המחודשת.וסצינות קרקסיות
 סגנונו. ויתכן שבכך נעוצה הסיבה שהסרט נאסר להקרנה,שעשה סטאלין בעיר זו
 אך בה,המאני של הסרט חוגג כביכול את ההרס היצירתי על כל חידושיו הטכנולוגיים
, אובדן אחיזה במציאות תוך ייצור יתר- בעת גם מהווה עדות לרגע הפוליטי בו נוצר
.אקסטזה פעלתנית וחורבן
Alyosha, a young architect from Siberia, arrives in Moscow with a futuristic
architectural vision in his mind and a “living” model in his hand, which
he built in order to redesign the capital city of the Soviet Union. His
reconstruction vision includes kinetic and transparent buildings. Not by
coincidence, this masterpiece fantasy film was called “Joyful Moscow”;
this comedy is full of love songs and loony scenes. However, behind the
joy and beauty hides criticism on the new construction Stalin has ordered
for the city. This latent critique may well be the reason why the film was
shelved by the authorities. In its Manic style, the film seemingly celebrates
the creative destruction with all its technological novelties, yet at the
same time it testifies to the political moment in which it was created –
a loosening of the grip on reality through overproduction, hyperactive
ecstasy, and destruction.

USSR

ברה"מ

1924, 111 minutes, Silent

 אילם, דקות111 ,1924

Director: Yakov Protazanov

 יאקוב פרוטזנוב:במאי

Black and white

שחור–לבן

 מלכת מאדים:אלייטה
Aelita: Queen of Mars
Aэли́тa

 בתו של השליט האכזר-  אלייטה.אלייטה הוא סרט המדע בדיוני הסובייטי הראשון
 מסתכלת באופן- במאדים שמקפיא את פועליו לנצח מרגע שהם סיימו את עבודתם
. בן האנוש המחונן והמרשים שחי במוסקבה,אובססיבי דרך הטלסקופ שלה על לוס
 לוס מגיע למאדים, יחד עם המהפכן גוסב.לוס חש במבטה אף שאינו מודע לקיומה
 שני בני האנוש וגם, אולם אחרי שהתאחדו.אל אלייטה אותה הוא משתוקק להכיר
 לוס וגוסב מכוננים מהפכה במאדים אשר בראשה.אלייטה נאסרים על ידי מלך מאדים
 אבל אז אלייטה עצמה הופכת לשליטה, הם מפילים את השליט הרשע.עומדת אלייטה
 אבל, כאשר לוס מוצא עצמו מרומה ושבור לב הוא מנסה לעצור בעדה.טוטליטרית
 עיצבה האמנית אלכסנדרה, את התלבושות.אז מיטשטש הגבול בין מציאות ודימיון
.אקסטר בסגנון קובו–פוטוריסטי
This is considered the first Soviet science-fiction film. Loss, the impressive
human who lives in Moscow, is an individualist dreamer. Aelita is the
daughter of Tuskub, the ruler of a totalitarian state on Mars in which the
working classes are put into cold storage once they have out-lived their
utility. Aelita is able to watch Loss through a telescope. As if by telepathy,
Loss obsesses about being watched by her. With the revolutionary Gussev,
Loss travels to Mars, but the Earthlings and Aelita are thrown into prison
by the dictator. Gussev and Loss begin a proletarian uprising, and Aelita is
offered to lead the revolution, but she then establishes her own totalitarian
regime. Loss is shocked by this development and attempts to stop Aelita,
but then reality and fantasy become confused, and Loss discovers what
has really happened. The Cubo-futurist costumes were designed by artist
Alexandra Exter.

ג .עתיד  -זמן-חלל  -קוסמולוגיה  -מימד רביעי
 .1שיתוף פעולה עם ציוויליזציות אחרות בגלקסיה
 הציוויליזציה הסופר–טכנולוגית שלנו תהיה ערוכה למפגשים עם ציוויליזציותחוץ–ארציות.
 השלב השני בארגון מחדש של מערכת השמש יחל תוך שיתוף פעולה עם ציוויליזציהאחרת.
 תודעה גלקטית תתגלה כתנאי מוקדם ובסיסי לסימביוזה בין חומרים חושביםבגלקסיה.
 .2ארגון מחדש של הגלקסיה
 חומר חושב יחשוף את העיקרון האוניברסלי של הופעת חומר ,ובעצמו יגלם אתעקרון זה .כחומר גלם קוסמי בסיסי.
 התרחבות הדרגתית של החומר בגלקסיה. שליטה והשפעה על תנועות מערכת השמש ותנועת הגלקסיה בתוך גלקסיית העל. טרנספורמציה של חומר חושב לכדי אנרגיה חושבת. הגלקסיה תהפוך למשדר עצום של אנרגיה חושבת ,אשר תופץ במהירות העולה פיכמה מונים על מהירות האור.
 אנרגיה חושבת תארגן את הגלקסיה ואת המרחב הבין–גלקטי. .3שיתוף פעולה עם גלקסיות אחרות
 האנרגיה החושבת של גלקסיות שונות תיצור אחדות בזמן–העל הקוסמי. זמן ומרחב יהפכו שווים. תקום ציוויליזציית–על בין–גלקטית. נגיע לשלב המעבר אל האנטי–יקום.לכל אוטופיה היתכנות טכנית ,ועל כן אוטופיה הינה נחלת העבר.

אמן הניאו–אוונגרד הסלובקי סטאנו פילקו ( )2015-1937פיתח במסגרת פרקטיקה
אמנותית שנמשכה כחמישה עשורים ,גוף עבודות נרחב אשר עניינו ניתוח מערכות של
הדברים שישנם .מתוך עניין עמוק בסוגיות הקשורות בתרגום ,אטימולוגיה ובלשנות,
פילקו יצר תרשימים דיאכרוניים של מילים אשר מנסחות את שרשרת היוחסין של
פריטים שונים .עבודתו משנת  ,1959הנושאת את הכותרת BYTˇ - SÚCNO - BYTˇ -
CˇLOVEˇK - BOL - JE - BUDE / BEING - EXISTENCE - BEING - MAN - WAS
( - IS - WILL BEהווייה  -קיום  -הווייה  -אדם  -היה  -היות  -יהיה) ,כוללת שלושים
עמודים בהם מונחים פילוסופיים מסודרים בשלוש עמודות לפי שפה ,כאשר אנגלית
משמאל ,סלובקית במרכז ,וגרמנית מימין .תחילה ,האמן סיווג את עבודותיו על פי
מערכת של חמישה צבעים  -אדום ,ירוק ,כחול ,לבן ושחור (אינדיגו) — ספקטרום אשר
התכתב עם המניעים הרעיוניים בעבודתו .הצבעים מציינים אם עיקר עיסוקה של
עבודה הוא הארוטי ,הסוציו–פוליטי ,הקוסמי ,הנשגב ,או לבסוף ,האגו .פילקו הכפיף
לא רק את פועלו ,אלא גם את שמו שלו ,לעקרונות סכמטיים אלו .בשנת  ,2000תחת
הכותרת Projekt myslenia - mentality / Project of Thinking - Mentality
(פרויקט חשיבה  -מנטליות) ,פילקו הציג סדרה של וריאציות שונות על שמו המתייחסות
לשלבים שונים בחייו ;)1988-97( Phylko ;)1978-87( Fylko ;)1937-77( Filko :ו–Phys
( .)1998-2037הטקסט המובא כאן מעלה את שאלת המימד הרביעי ,תיאוריה מתמטית
המציבה את הזמן כקואורדינטה שהיא בבחינת גובה ,אורך או רוחב .תיאוריה זו השפיעה
רבות על דור שלם של אמנים בתחילת המאה העשרים ,לרבות אמני הקוביזם ,הדאדא
והסוריאליזם .מבחינה פילוסופית ,תיאוריית המימד הרביעי גורסת כי לכל ישות ישנן
זהויות נפרדות בנקודות זמן שונות ,וכאן פילקו עושה שימוש בתיאוריה בכדי לשרטט
את העבר ,ההווה והעתיד של הגלקסיה.

סטאנו פילקו
הערות על עבר ,הווה ,ועתיד
שנות ה–1960

ב .הווה
 .1ארגון מחדש של כדור הארץ  -זמן-חלל  -קוסמולוגיה  -מימד רביעי
 יופיע ארגון מושלם של החברה והסביבה. הרעיון יהפוך לדבר החשוב ביותר .דברים חומריים יהפכו למובן מאליו. -פני כדור הארץ יהפכו לשטח מוגן  -סביבה מלאכותית חדשה תהיה מופרדת מפני

א .עבר

כדור הארץ .השטחים המוגנים יכילו שרידים של תרבויות עבר (מקטעי כבישים
מהירים ,סגנונות גותיים ,בתי משפחה פרטיים.)...

 .1יקום ,זמן-חלל  -קוסמולוגיה  -מימד רביעי
ביקום ,שום עבר ,הווה ,ועתיד אינם מתקיימים במובן הארצי.

 נטישת שיטות קודמות של הפקת אנרגיה ,והחלפתן באגירה של אנרגיות מתחדשותשמקורן ליבת כדור הארץ ,השמש ,הברקים ,הרוח ,הים והירח.
 -שיטות חדשות להפקת אנרגיה.

 .2מיקומנו ומימדינו

 -שימוש בסוגים חדשים של אנרגיה.

הבה נדמיין מודל מרחבי של הקוסמוס השכן בו קוטרה של השמש הינו  7ס"מ ,וכדור

 -צורות חדשות של תזונה.

ארץ שקוטרו  0.5מ"מ חג סביבה במרחק של  30ס"מ .כוכב הלכת האחרון במערכת

 -התערבות הדרגתית בהתפתחות הגנטית של המין האנושי.

השמש ,פלוטו ,חג במסלול בעל רדיוס של  300מטר .גודלו הכולל של מודל שכזה הינו

 -שיטות חדשות לאחסון ושידור מידע ,ונגישותו לכולם.

 600מטר .ממרכזו ,השמש הבאה היא במרחק של  2,000ק"מ .בקנה מידה זה ,רוחבה

 -שליטה בכוח הכבידה ,ייצור אנטי–גרביטציה.

של הגלקסיה הינו  75מיליון ק"מ.

 לצד ארגונו מחדש של כדור הארץ ,המין האנושי יחל להתיישב על כוכבי לכת אחריםבמערכת השמש שלנו.

 .3אפשרויות לקיומם של חיים מחוץ לכדור הארץ
בשנת  ,1961בגרין בנק שבמדינת וירג'יניה המערבית ,התקיים כנס בנושא ציוויליזציות

 .2ארגון מחדש של מערכת השמש

חוץ–ארציות .עם סיום הכנס ,הסכימו המשתתפים על מה שמכונה "משוואת גרין בנק":

 -שטחים ריקים במפת מערכת השמש יחלו להיעלם בהדרגה.

N = R* • fp • ne • fl • fi • fc • L

 -בניית סביבות מחייה על כוכבי לכת אחרים.

אם נחליף את כל המשתנים במשוואה בערכים הנמוכים ביותר האפשריים ,אז ""N

 -יצירת כוכבי לכת מלאכותיים מחומרי בנייה בין–כוכביים.

יהיה שווה ל– .40אם נחליף את כל המשתנים בערכים הגבוהים ביותר האפשריים ,אז

 -מסעות בין כוכבים כעניין שבשגרה.

" "Nיהיה שווה ל– 50מיליון ציוויליזציות חוץ–ארציות שונות.

 סוגים חדשים של ערוצי תקשורת. -מעבר הדרגתי של האנושות מציוויליזציה טכנולוגית לציוויליזציה סופר–טכנולוגית.

פילקו 1961 -

 יצירה של תודעה אנושית חדשה על רקע מערכת השמש החדשה. -מערכת השמש תהפוך למקור עצום של קרינה ממוצא מלאכותי.

 - ŠUPמחקר  - 1952-58יצירתיות

 נעבור את מהירות האור. -תתפתח תפיסה חדשה של זמן :זמן קוסמי.

אסטרוקוסמולוגיה
 .3יצירת קשרים עם ציוויליזציות אחרות בגלקסיה
 במהלך הארגון מחדש של כדור הארץ ומערכת השמש ,האנושות תיצור קשר עםציוויליזציות חוץ–ארציות.
 האנושות תתחבר למערכת החלפת מידע בין–כוכבית ,אשר בה היא תעשה שימוש. -נמפה את צורות החיים בגלקסיה שלנו.

הילדים רוצים קומוניזם
מובי :מוזיאוני בת ים
14.05.2016-25.02.2016

תרגום :ענבל שטראוס ,ג'ון קומר
עיצוב גרפי :אבי בוחבוט
וידאו-אאודיו :סמארט אנד לייט בע"מ
תודות :ויט האברנק ,דורה הגאי ,גאורג שולהאמר ,אנה קרדשבסקה,
יואב בצלאלי עיזבון משפחת פילקו

moby.org.il
tkwc.tumblr.com

במסגרת תוכנית התערוכות השנתית הילדים רוצים קומוניזם
במובי :מוזיאוני בת ים ,משמש חלל קבוע במוזיאון כאולם
קולנוע בו מוקרנות עבודות וידאו חדשות וסרטים ישנים
וחדשים .בסבב התערוכות הראשון מוקרנים סרטי מדע בדיוני
מהגוש סובייטי.
הז'אנר הספרותי של מדע בדיוני נוצר ברגע קיצוני של
אי יציבות שחולל התיעוש הקפיטליסטי במאה התשע עשרה.
לצד מסעות בחלל ,ז'אנר זה כלל גם מסעות בזמן .היכולת
לעבור מתקופה אחת לאחרת שמקומה בעתיד ,קיבלה ביטוי
אמנותי באפשרויות שהציע הקולנוע ,וביטוי פוליטי בתפיסת
המהפכה של לנין שהמציא מכונת זמן לעתיד  -המפלגה
המהפכנית .אלא שכפי שאנו למדים ,המכונה לעיתים עצרה
בשנה הלא נכונה  -אם זה בהתפתחות של מערכי שליטה
טוטליטריים ואם זה בהרס דרכי חיים מסורתיות שבבוא העת
איפשרו דווקא לקפיטליזם גישה קלה יותר להתפשטות .עם
זאת ,מהספוטניק לצ'רנוביל ,המציאות בברית המועצות עצמה
יצרה דימויים שכמו לקוחים מעולם המדע הבדיוני.
הסרטים המוקרנים כאן מבטאים את המימד הזה בחיים
תחת הסוציאליזם שהתקיים במאה העשרים :סרטו הקובו–
פוטוריסטי של יאקוב פרוטזנוב אלייטה :מלכת מאדים (ברה"מ,
 ;)1924יצירת המופת של אלכסנדר מדבדקין מוסקבה החדשה
(ברה"מ ,)1938 ,וסרטו של פיוטר זולקין או–בי או–בה :קץ
האנושות (הרפובליקה העממית של פולין ,)1985 ,המתאר
את מציאות החיים אחרי שואה גרעינית.

מדע בידיוני סובייטי
תוכנית הסרטים

