
sporočilo za medije

Apendiks2
Automata Javno 2005
večmedijska razstava
22.08.-28.08.2005
otvoritev: 22.08 ob 20.30
Galerija Kresija, Ljubljana; interaktivne zvočne instalacije – Hribarjevo nabrežje, Ljubljana; elektronski prikazovalnik “Šubičeva”, Ljubljana.
Produkcija: Automata, 2005
Projekt je realiziran s pomočjo Mestne občine Ljubljana, Ministrstva za kulturo RS, Video Data Bank iz Chicaga v ZDA ter podjetij Gorenje d.d. in Ogled d.o.o.

~ 

Apendiks je alternativno stanje urbane pokrajine. Vzpostavlja medprostore simboličnih diskurzov, ki raziskujejo distribucijsko mrežo fizičnega in nematerijalnega, diseminacijo idej, okolij in sodobnih umetniških praks v intenzivni komunikaciji z recidivi medijskega, javnega in net prostora. 
Apendiks 2 je nadaljevanje akcije Apendiks iz leta 2004, kjer smo sodobna večmedijska umetniška dela predstavili v javnem prostoru.
Apendiks 2 bo sestavljen iz kratkih video del in interaktivnih del na računalnikih, ki bodo na ogled v galeriji, in intervencij v zvočni pokrajini mestnega jedra. Mehanizmi majhnih dimezij (automate), ki jih sestavljajo na premik občutljivi senzorji in oddajniki, so skriti na večih lokacijah v centru mesta. Zvoke aktivirajo naključni mimoidoči in s tem posegajo v samo strukturo zvoka mesta.

Sodelojoči avtorji so: Eric Dyer (ZDA), Rick Fisher & Don Rice (Kanada), Philippe Hamelin (Kanada), Nicolas Provost (Belgija), Tanja Vujinović & Zvonka Simčič (Slovenija), Irina Birger (Holandija ∕ Izrael), Judith Nothnagel in Hubert Baumann (Nemčija), Jaka Železnikar (Slovenija), Jernej Lunder (Slovenija), Karl Jenšac  (Avstrija), Helmut Schäfer (Avstrija). 

Apendiks 2 v tem letu pravtako gosti projekt Euroscreen21 2005, kompilacijo kratkih video del številnih evropskih umetnikov. Projekt Euroscreen21 sta zasnovala Judith Nothnagel in Hubert Baumann leta 2002 kot fleksibilno medijsko platformo za evropske umetnike in kulturne inštitucije. DVD kompilacija bo predstavljena v približno dvajsetih galerijah in muzejih po Evropi in širše. Pri nas bo na ogled od 22. do 28. avgusta v izložbenem oknu Galerije Kresija. Več informacij na www.euroscreen21projects.de
Automata Javno 2005 so interaktivne zvočne intervencije, ki so razmeščene po mestnem jedru. Zvočni del instalacij so ustvarili avtorji (Karl Jenšac, Helmut Schäfer, Tanja Vujinović in Zvonka Simčič, Jernej Lunder), ki se ukvarjajo z eksperimentalnim in računalniško generiranim zvokom. Sonične intervencije testirajo njihove relacije do medijev, kapitala in identitete s ”spuščanjem” njihovih del v vsakdanji (delovni) tok ulice.
~ 

Irina Birger
4x4, 2005, interaktivna animacija
“Odraščanje v Rusiji med takoimenovano “hladno vojno”, je v meni kot otroku povzročalo nenehni strah, da je gospod Regan imel v svoji pisarni gumb, na katerega bo lahko pritisnil in aktiviral nuklearno orožje, ki bo uničilo celotni svet. V svojih delih poskušam oblikovati navidezni most med risbo in moderno tehnologijo, ne samo kot sentimentalno povezavo med mojim otroštvom, (kjer je bila kvaliteta tehnike risanja pogoj, da si bil sprejet na umetniško šolo) in svetom, kjer živim sedaj. Prednosti in slabe strani modernih tehnologij delajo naša življenja ektremno udobna in uboga hkrati. Vsak dan se brez posebne pozornosti dotikamo gumbov: mobilnih telefonov, dvigal, bančnih avtomatov, računalnikov in drugih tehničnih naprav. Z vsakim dotikom oblikujemo mali čudež: spremenimo hitrost, dobimo denar, govorimo z nekom na drugi strani planeta. Vsi skupaj smo del družbenega sistema in delujemo med seboj pritiskajoč drug drugega gumbe. Srečanje z novo osebo za nas automatično pomeni, da jo postavimo v nek sistem in pritiskamo na njene gumbe, odvisno od naših ciljev. Dan današnji smo vajeni dobivat vse na najhitrejši možen način, vključno z ugodjem, užitkom in zabavo. Uporaba drog je postala najhitrejša in najcenejša pot za pobeg iz relanosti vsakdana. Raziskovanje posledic drog, revolucij v računalništvu in multikulturne identitete so glavne teme mojega dela.”
Irina Birger 

Irina Birger je bila rojena v Moskvi leta 1972. Od leta 1993 pa do leta 1997 je študirala na Akademiji lepih umetnosti in oblikovanja Bezalel v Jeruzalemu. Od leta 2002 študira na inštitutu Sandberg v Amsterdamu. Izbor razstav in video projekcij: “Snow Queen”, Akademija Bezalel, Jerusalem; "One of Them", Judovski muzej, Rendsburg; "Weapon/Victim", Galerija "Popolus", Tel Aviv;  "The Object of My Fancy", Muzej umetnosti, Tel Aviv; "Snow Queen", video instalacija, Muzej Izrael, Jeruzalem; “ Festival Avecom ”, Muzej sodobne umetnosti, Arnhem; “Slimmtarra”, Extrapool, Nijmegen; “One Minute”, Montevideo, Amsterdam; „Transition", Veemvloer, Amsterdam; "Negen Lekkere Wijven", Het Glazen Huis, Amsterdam; „Underline", Consortium, Amsterdam.


Rick Fisher & Don Rice
Arhitekt
2004, Video delo, 3’40’’
(barvni, stereo), v sodelovanju z Video Pool Media Arts Centrom http://www.videopool.org

Arhitekt ideologij poskuša oblikovati principe obstajanja znotraj nejasnega teritorija, postavljenega med, kaj je in kaj bi moralo biti, kjer se znajde pred nerešljivo dilemo.

Rick Fisherjevo ukvarjanje z videom sega v zgodnja osemdeseta leta. Kot tehnični koordinator je delal v številnih umetniških centrih. Področje njegovega ustvarjanja je raziskovanje linearnih in nelinearnih eksperimentalnih pripovedi v digitalnih medijih. Trenutno dela magisterij  umetnosti na oddelku za video. 
Don Rice živi v Winnipegu v Kanadi. Tudi on ustvarja na področju digitalnih medijev: video, spletna umetnost, digitalni printi, zvok, performans in fotografija. Večji del njegovega opusa so spletna umetnost in videi, ki so v celoti računalniško generirani. 


Eric Dyer
Kinetični sendvič
2003, video, 2’45’’ 

“Skozi proces, ki preoblikuje snov v čas, “Kinetični sendvič” raziskuje skrivnostne lepote vsakdanjih objektov. 
V mojem procesu je tridimenzionalni objekt narezan. Rezine so fotografirane in potem predvajane po vrstnem redu. Tako sta dve dimenziji objekta, dolžina in širina, predstavljeni kot video sliki. Tretja dimenzija, širina, pa je spremenjena v čas. Animacije, ki so dobljene s takim procesom, imenujem časovni portret.
V začetku razvoja filma je Eadweard Muybridge fotografiral gibanje tako, da je položil sliko na vsako posamezno stran. Te dekonstrukcije so razkrile skrivnosti gibanja. Muybridge je s tem odkril statičnost skrito v gibanju.
Sto let kasneje se je koncept obrnil. Časovni portreti razkrijejo gibanje v statičnih slikah.“
Eric Dyer

Eric Dyer pri svojih ekstremnih eksperimentih z medijem filma uporablja alternativne digitalne procese. Njegova video dela in filmi prevajajo zvok v premikajoče se slike, preoblikujejo prostor v čas in razkrivajo premike, skrite v nepremičnem. Dyer je svoja dela predstavil na številnih festivalih doma in v tujini, uključujoč Filmski festival Black Maria, Filmski festival Ann Arbor, MicroCineFest in Sundance.  Njegovi komercialni projekti so bili objavljani na MTV-ju, na PBS Kids in Discovery Channel. Veliko je delal tudi z drugimi umetniki, ki so svoja skupinska dela predstavili na festivalih Transmediale, P.S. 1 ter v Whitney Museum. Dyer trenutno poučuje animacijo na univerzi Maryland v Baltimoru v ZDA.


Jaka Železnikar
Spreminjevalec, 2005
»Spreminjevalec« je samostojno delujoč spletni projekt, so v realnem času manipulirane vsebine in podobe, ki jih projekt avtonomno izbira in manipulira. (Spletne strani projekt išče s pomočjo kombiniranja večje količine ključnih besed in iskalca Google.)
Projekt (v manipulaciji) uporablja poleg slovenskega jezika kot jezika avtorja še angleški (neuradni uradni jezik interneta) in kitajski jezik (jezik z največjim številom govorcev). Razlog rabe različnih jezikov je tudi premeščanje in soočanje nepredvidenih kontekstov tudi na jezikovni ravni, tako vsebinski kot na nivoju podobe.
Predvsem pa projekt želi preko manipulacije s poljubno spletno stranjo vzpodbuditi kritično mišljenje, torej interpelirati ('vzpostaviti') kritično razmišljujoči (in torej, v pozitivnem smislu, družbenokritični) subjekt, ki s projektom tudi pridobi orodje za kritično 'branje' drugih, nemodificiranih spletnih strani. S tem je subjekt, namesto da bi se nereflektirano predal užitku/informaciji ob (vsakodnevnih) nagovorih spletnih strani, zmožen analitično in kritično razbrati, kako so spletne strani konstruirane, kako dosegajo svoje učinke in kako opravljajo svoje naloge v razmerjih družbene moči.

Jaka Železnikar, rojen l. 1971 v Ljubljani. Po literarnem delovanju v začetku 1990tih (1994: knjiga pesmi in kratkih zgodb 54.000 Besed), od leta 1997 predvsem s spletnimi deli sodeluje na mednarodnih festivalih in razstavah sodobne umetnosti in umetnosti novih medijev.
V svojih delih raziskuje in razvija interaktivni in/ali generativni jezikovni izraz, predvsem v okviru informacijskih tehnologij. Jezikovno izhodišče svojega dela kombinira in nadgrajuje z izraznimi sredstvi drugih zvrsti umetnosti, predvsem likovne in konceptualne. Občasno deluje kot kustos/selektor, piše o sodobni, predvsem računalniški umetnosti (med drugim tedensko za spletno izdajo revije Mladina). Je dobitnik nagrade mi2.web.award, 2000, nagrade za najboljše mednarodno delo spletne umetnosti. Izbor prizorišč festivalov/razstav: Center in Galerija P74 (Ljubljana, Slovenija), Moderna galerija (Ljubljana, Slovenija), Narodni muzej Slovenije (Ljubljana, Slovenija), ZKM (Karlsruhe, Nemčija), Institute of Contemporary Arts - ICA (London, Velika Britanija), Computerfinearts.com (spletna galerija) in Göteborgs Art Museum (Göteborg, Švedska).

Tanja Vujinović & Zvonka Simčič
Plasma 2005 
video zvočne instalacije, objekti, digitalni printi, spletni portal
Avtor nekaj računalniških programov, ki so bili uporabljeni za manipulacijo slike in zvoka: Victor Khaschanskiy 
Produkcija: Automata, 2005 

Plasma 2005 je digitalno »skladišče«, ki bo v letu 2005 predstavljeno kot spletno delo, video zvočna prostorska instalacija in prikaz digitalnih printov. Proces nastajanja omenjenih del obsega različne aspekte percepcije in kognicije fizičnih fenomenov na poti iskanja transcendentalnega. Plasma 2005 so objekti, ki zagotovijo instantno transgresijo. Pripravljeni so za brezhibno učinkovanje v novih  korporativnih in globalno naravnanih scenarijih. V skladu s tem večnamenski in vsestransko uporabni Plasma »Izdelki« delujejo kot pomagala - katalizatorji za doseganje transcendence.
Plasma 2005 so kriptirana in dekriptirana sporočila ter iz njih zajete vizualne in zvočne surovine, ki sokreirajo senzualne - fizične prostore, kjer se s pomočjo vonja, okusa, dotika in z »intimno« senzualno izkušnjo prostora utirajo poti v nasluteno.

Tanja Vujinović in Zvonka Simčič kot umetniški dvojec delujeta od leta 2002 dalje. Sta mednarodno priznani avtorici, ki dejavno s svojimi video filmi, računalniškimi animacijami in digitalnimi printi  sodelujeta v številnih muzejih, galerijah, na medijskih ter filmskih festivalih, v Evropi, ZDA in drugod po svetu, vključno z Muzejem sodobne umetnosti v Denverju, Kunst Palast Muzeju v Düsseldorfu, v Muzeju sodobne umetnosti v Strasbourgu; v Kunsthaus v Meranu v Italiji in v Mednarodnem forumu Medienturm v Gradcu v Avstriji. Njuna dela so bila del številnih skupinskih razstav, kot so projekt Euroscreen21, projekt Zero Visibility, projekt Ctheory Multimedia NetNoise in Web bienale v Istanbulu.
Skupaj vodita produkcijski in raziskovalni umetniški center Automata. Od leta 2002 sta v okviru centra producirali številne multimedijske projekte in razstave. (http://www.i-i-i-i.org)

Philippe Hamelin
“10”
2001, 2’, Montreal, Canada
“V času, ko postajajo športniki vse bolj podobni robotom, primerja “10” nov digitalni način montaže s konzervativno disciplino umetnostnega drsanja. Samo v videu lahko oseba, ki v resnici niti ne zmore obstati na drsalkah, vajo izvede brezhibno. 
Izumetničenost figur pri umetnostnem drsanju je paralelna montaži in posebnim efektom v videu. Video “10” predstavlja digitalni performans, ki sinhronizira preteklost s sedanjostjo, klasično glasbo z novimi tehnologijami.”
Philippe Hamelin 

Philippe Hamelin je končal filmske študije na univerzi v Montrealu v Kanadi, kjer je z multidisciplinarnim pristopom raziskoval video, kino, zvok in fotografijo. Trenutno zaključuje magisterij na univerzi za sodobne umetnosti Concordia s poudarkom na videu in zvoku v različnih formah; enokanalni video, instalacija in performans. Njegova video dela kreirajo odnos med ljudmi in video medijem, povezujoč fizične aspekte telesa in video stroja (specifičnih komponent in prostora), ki se na koncu združijo. Prizadeva si za dosledno prevajanje senzibilitete in interakcije avtorja z energijo videa. Njegova dela postavljajo meje realnosti zoper meje, ki se pojavijo pri samem izboru medija in pogosto rezultirajo v prekoračitvi porabe, ponujajoč gledalcem spektakularno tehnodramo. Njegova zadnja dela so bila projecirana v Ameriki (Kanada, ZDA, Meksiko) in v Evropi (Francija, Nemčija, Velika Britanija).  Živi in dela v Montrealu v Kanadi. 

Trans_fer, 2004, video delo
Judith Nothnagel  & Hubert Baumann
Video Trans_fer avtorjev Judith Nothnagel in Huberta Baumanna je kritični odsev političnih – sodobnih, časovnih in prostornih infrastruktur; zgrajen je iz elementov modernih transportnih mrež.
Odtujitev, ki je prisotna v njunih video delih, generira sočasno nerealene in realne sekvence tujih auditornih svetov.
Gledalec je hipnotično vsrkan v imaginarne dogodke skozi mešanico video iger in scenarijev resničnega sveta. Zaznavanje sprememb povzroča razpoke; preseki nastajajo med simuliranim virtualnim svetom in realno izkušnjo. 

Projekt euroscreen21
Projekt euroscreen21 sta zasnovala Judith Nothnagel in Hubert Baumann leta 2002 kot fleksibilno medijsko platformo za Evropske umetnike in kulturne institucije. V letu 2005 je nastala DVD kompilacija video del Euroscreen21 projekti, vključuje pa video dela številnih evropskih avtorjev. Le ta bodo predstavljena v približno dvajsetih galerijah in muzejih v Evropi in širše. Nadaljne informacije so na voljo na www.euroscreen21projects.de


Judith Nothnagel je bila rojena leta 1960 v Emmerich-u v Nemčiji. Živi in dela v Duesseldorf-u, Nemčija. Judith je članica združenja duesseldorfskih umetnikov.
Aktivna je kot kustosinja in umetnica: 2005/6 Euroscreen21 projekti; projekt medijske umetnosti, Nemčija/Evropa; 2003/4 Euroscreen21 koncept in realizacija, Nemčija/Evropa; 2001 Impuls21, koncept in realizacija, Nemčija (nominirana za nagrado v Saechsisches Industriemuseum); 2000 Gegenwartsbuch, koncept in realizacija, Nemčija. Izbor video instalacij:  2005 Museum Wesel, Nemčija (Infra_Strukt 1.0); 2004 Museum Kunst Palast, Duesseldorf, Nemčija (Infrablue 1.3); 360 Stopinj umetnost, muzejska noč; 2003 Umetnostni forum PAN, Emmerich, Nemčija (Infrablue 1.2); 2004 incident.net/Scam, Pariz, Francija (Fenomen 3, Biti; Tihožitje) Izbor projekcij: 2004 Mednarodni Festival Signes deNuit, Pariz, Francija; 2002 Video umetnost v javnih prostorih v Nemčiji (želežniške postaje in letališča); Nekaj njenih del je uvrščenih v kolekcije. 

Hubert Baumann se je rodil v Emmerichu v Nemčiji leta 1956. Leta 1984 je diplomiral iz vizualnih komunikacij na FH v Duesseldorfu, v Nemčiji (študiral je eksperimentalno fotografijo pri profesorju Klausu Kammerichsu). Od leta 1982 pa do leta 1989 svobodne študije v New Yorku (fotografija, video in grafična umetnost). Leta 2002 je skupaj z Judith Nothnagel soustanovil projekt Euroscreen21.
Izbor: 2005 Euroscreen21 projekti: Point of View (so-avtor), European Media Art Project 2005/6, 2004 Evropski virtualni filmski festival, Netd@ys, Night_Scan (projekcija). 2001 Impuls21, projekt na spletu, Sächsisches Industriemuseum (skupaj z J. Nothnagel in T. Nothnagel)
Instalacije v naravi skupaj z Judith Nothnagel: 2004 Landscape Abstracts, Lower Rhine, Nemčija; Sign, Nature, Space; 2002 Golden Occident, Lower Rhine, Nemčija.
Fotografija: 2000 prispevek za Carl-Lauterbach nagrado, Düsseldorf, Nemčija (New York People) 1989 Galerija Donna Seftel, New York, ZDA (Living New York)	 
Nominacije: 2001 Impuls21, projekt na spletu, nominiran za nagrado spletne umetnosti s strani Sächsisches Industriemuseum, Nemčija; 2004 euroscreen21 projekti na spletu, 2005/6 Netdays/EU certifikat.

Nicolas Provost
Papillon d'amour (Metulj ljubezni)
2003, DigiBeta, DVD, 4’
Nicolas Provost uporablja enostavne postopke za preoblikovanje briljantnih vizualnih elementov iz Kurosawinega filma «Rashomon» v čiste, nadčutne meditacije o ljubezni, v lirično pošastni in ranljivi akt izginotja. Njegov kratek film Metulj ljubezni je dobil častno nagrado za kratki film na filmskem festivalu SUNDANCE. 
Delo Nicolasa Provosta je na suptilni meji med dvojnostmi, niha med fikcijo in likovno umetnostjo, med grotesknim in gibljivim, med lepim in okrutnim. Njegove fantazmagorije provocirajo oboje, spoznanje in odtujitev. Uspe vzbuditi pričakovanje občinstva pri razpletanju iger skrivnosti in abstrakcij. V nekaterih videih je filmski spomin spodbujan z uporabo fragmentov klasičnega filma Akira Kurosawe, Ingmarja Bergmana, Alaina Resnaisa ali Russa Meyersa, velikokrat pa uporabi tudi neznane filme B produkcije, sodobni kino in tematske puhlice. Čas in forma sta manipulirana, kinomatografija in naravni jezik sta analizirana, poudarki so premaknjeni in na ta način je povedana vedno nova zgodba. Nenavadnost je pojasnjena v izboru razkritja univerzalnosti. Kot dodatek filmu in vizualnemu Provost ves čas uporablja zvok kot element za izražanje ritmičnega konstrukta oziroma črte, ki vodi gledalčevo emocijo.

 »Moje interesno področje je vezano za vprašanje fenomena kina in analize njegovih elementov,  njegovih vplivov in konvencionalnih pravil. Moje delo je odsev gramatike kina in relacije med vizualno umetnostjo in izkušnjo kina. Enostavno, to je vse o ljubezni.«
Nicolas Provost

Helmut Schafer
Throwaway, interaktivna zvočna instalacija
Helmut Schafer je delal na mnogih samostojnih in skupinskih projektih, kot so: Room - zvočni performans skupaj z Ernstom Zettelom / virtualna struna na festivalu Touch from Steim / Amsterdam, drugi del pa v ESC / Graz; Jazz meets D&B, performans skupaj z Graham Haynes / NYC; festival deLéau Burkina Faso West Africa; samostojni performans na Evropski turneji 7Hz (Dunaj/rhiz, Ljubljana/Galerija Kapelica); samostojni performans v Osaki (Bears), Kobe (CAVE Studio/Cap House) in Tokio (Galerija Winds); Global String remix v živo na festivalu ARS Electronica, Linz, skupaj z Atauom Tanakom in Kasperjem Töplitzom.
Izdal je vrsto CD-jev: Disruptor v sodelovanju z Zbigniewom Karkowskim za Label OR / UK; Don't touch me I am electric on the sampler END ID za Digital Nacis / Tokio; CD izdaja na tretji kompilaciji za Alienation / Osaka - "Reflektirana Arhitektura", Elisabeth Gmeiner na violini in Helmut Schäfer elektronika v živo; Izdaja kompilacije za Palsecam / Poljska.

Karl Jenšac
Sveti duh, interaktivna zvočna instalacija
Karl Jenšac se je rodil leta 1966 v Globasnici v Avstriji. Od leta 1984 pa do 1990 je v Gradcu študiral kemijo. 
Od leta 1996 do 1997 je delal na Avstrijski ambasadi v Ljubljani na oddelku za kulturo.  Osnoval in organiziral je vrsto festivalov in dogodkov, kot naprimer Festival Spiegelungen v Gradcu 1998. V času od leta 1999 pa do leta 2000 je delal na radiu Agora v Celovcu - v tedenskem šovu Digitalisierung des Volsbewusstsein. V zadnjem času koncertira s Helmutom Schäferjem, skupaj sta izdala album “Transformed View” za založbo Alienation, Osaka/Japonska: V Ljubljani je koncertiral v Klubu Gromka in v Galeriji Kapelica; Forum Stadtparku, Evropska turneja 7Hz-; Palais Thienfeld, Gradec; Ritz, Dunaj; Fluc, Dunaj.

