DINAMO KOT REALITY SHOW

Tanja Vujinović in Zvonka Simčič sta multimedijski in mednarodno priznani avtorici. V okviru svojega skupnega delovanja se intenzivno ukvarjata z  obče-aktualno problematiko  fenomena vpetosti posameznika in njegove identitete v obstoječe družbene norme. Ker se zavedata velike vloge sodobnih množičnih medijev,  ki v javnosti umetno ustvarjajo enostranske konstrukte takšnega ali drugačnega popolnega človeka, ki pa je daleč stran od realnosti, svoje ideje rušenja zakoreninjenih stereotipov razvijata prav s pomočjo sodobne tehnologije in novih elektronskih medijev. Preko njih namreč lahko najbolj neposredno in kritično tematizirata različne zavajajoče družbene obrazce in s tem, ko prikažeta dano podobe z njen druge, javnosti skrite in družbeno manj sprejemljive strani, pravzaprav izrabita učinek lastne manipulativne moči medijske podobe v prid nove objektivnosti. 

Njun najnovejši projekt Dinamo obravnava omenjene izhodiščne teme v kontekstu športa oziroma gimnastike. Pa ne tistega rekreativnega ampak tekmovalnega in ekstremnega. Nasproti ustaljeni javni podobi telesa in identitete gimnastičarke, ki jo kot absolutno radi vsiljujejo mediji in družba, avtorici pred nas postavljata drugačno resnico o njej. Prikažeta jo ne le kot vitko, krepko, nadzorovano, neustrašno, skorajda popolno in zato celo neosebno telo, ki na tekmi razkazuje svojo sposobnost nadčloveških naporov ampak tudi kot telo, ki hkrati skrivaj vibrira v nekontroliranih tresljajih, ki jih pogojuje in usmerja človekova psiha. Pri tem seveda problematiko zajemata večplastno, saj posredno spregovorita tudi o drugi, bolj človeški resnici heoičnega in ekstremnega športnika, o razmerjih med športom in tekmo, ter njunih negativnih konotacijah, o  javni in zasebni podobi , o našem prikritem vojarizmu in potrebi po razkazovanju, samodokazovanju, o sodobni hipertehnologiji in vplivu le te na nas vse. S tem, ko izpostavljata travmatične trenutke športnega nastopa,  vračata telesu, ki je na tekmi enak vsem drugim, njegovo osebnost, identiteto, človeškost.  Vračata mu tisto, od česar beži vsak ekstremni šport, ki preskuša meje zmogljivosti. Vračata mu pravo podobo. Tisto, kar je zaradi hitrosti produciranja medijskih podob običajno prikrito, Tanjine in Zvonkine interakcije ponovno in prav tako učinkovito in neusmiljeno razkrivajo. Na videz disciplinirana telesa se pokažejo kot  dezorientirana, spektakelski značaj sodobnih športno-tekmovalnih zabav, ki jih opredeljuje ideologija zmagovalcev in poražencev prerašča v polje razkritih psiholoških stanj nervoz in stresa tekmovalk, ki so daleč od popolnosti ali meditativnih stanj. Ne zanikata ne ene ne druge resnice, ne podobe popolnosti ne podobe nemoči, pač pa ta nasprotja postavljata v soočenje,  v svojevrstni reality show pri katerem lahko tudi sami sodelujemo, ki je sicer traumatičen toda tudi objektiven pogled v posameznikovo življenje. 

Da bi bila »predstava« čim bolj kompleksna in vsi ti psihološki in fizični tresljaji poudarjeni, da bi dosegla svoj namen objektiviziranja  posameznikovega telesa in identitete je to podano preko audio-vizualnega prepletanja časovno manipuliranih sekvenc skozi različne medije- fotografijo, video »Trzaj«, interaktivno delo »Dinamo« ter s pomočjo elektronsko obdelane zvočne intervencije. Med tem, ko digitalni printi, ki so pravzaprav zamrznjeni posnetki tv prizorov, s svojo statičnostjo ovekovečijo/zamrznejo trenutke posameznikovega nelagodja, pa video, prav tako sestavljen iz obstoječih medijskih podob, skuša preko gibljive slike slediti dinamiki teh nenadzorovanih tresljajev. Interaktivno  računalniško delo, v katero je aktivno vključen gledalec, dokazuje kako izjemna je možnost manipuliranja  s posameznimi prizori v obliki izbranih sekvenc in premikov tekmovalke. Moč manipulacije je v celoti prepuščena gledalcu. 

Dinamo je v neo-konceptualnem duhu nabit z osebnimi sporočili in hkrati problemsko vpet v kontekst sodobne medijske družbe, je teoretično in praktično dosledno analiziran in izpeljan z vrhunskim obvladovanjem različnih najsodobnejših ustvarjalnih orodij, ki manipulirajo s konteksti, hkrati pa je vizualno eleganten in privlačen. Minimalistično podane grafične intervencije, izraba moči ekranskih barv in svetlobe ter okenskih računalniških okolij pri doseganju celovitih učinkov ekranske slike in gibljivih podob zaokrožujejo Dinamo v kompleksno delo postmoderne dobe. 
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