KMALU PO PREMIKU
SHORTLY AFTER THE RE_MOVE

OPIS PROJEKTA

Enota 1
Martna Ruhsam : Veronika Zott

] SCORE [
zareza – partitura – rezultat

Verbalizirane ali zapisane koreografske vodilne-črte in navodila, ki definirajo
določene parametre, se lahko imenujejo SCORI (glede na glasbene partiture).
SCORE pove tudi, koliko točk v igri je dobil igralec ali moštvo.
SCORE je prvo umetniško sodelovanje Veronike Zott in Martine Ruhsam, performans
dveh performerk/koreografinj, umetne trave in določene količine dnevnih objektov.
SCORE ni improvizacija. Martina Ruhsam in Veronika Zott bosta ustvarili, zbrali in
dokumentirali koreografske opise in navodila ter v nadaljevanju eksperimentirali z
njimi v ureditvi razvoja koreografije, ki funkcionira kot re-kompozicija selekcioniranih
testnih tekov, ki so jih evocirali različni samo-generirani SCORI.
Dve plesalki se gibljeta na umetni travi (s katero bo prekrit del prostora) v različnih
sistemih pravil in s tem postavljata v odnos tisto, kar izgleda brez povezav. Iščeta
minimalne povezave in premestitve kakor tudi subtilne točke stika.
Kar počasi nastaja ni niti avtentično niti potvorjeno – je poskus odklonitve pozornosti
od subjektivne pozicije (telesa, ki se konča pri njegovi koži) in poskus omogočanja
percepcije referenčnih točk.
SCORE je preiskava presledkov (kar smo, ne najmanj, tudi sami).

„Nekatere pokrajine potrebujejo samo malo več zagona, vendar
je ta tako oddaljena od sebe, da je zagotovo že doma v drugi.”
(Kattrin Röggla in Nobody laughs backwards)
1:0 za umetno travo

[ᆽ]
PRAKTIČNI SISTEMI IN NJIHOVA GRADNJA ENOTNOSTI IN UČINKOVITOSTI
V vsakem jeziku so specifična pravila, ki določajo namestitev besed tako, da tvorijo
slovnično pravilen stavek. Vsaka dežela ima specifičen sistem pravil, ki predpisujejo
obnašanje agencij in političnih institucij. Vsaka kultura ima (delno nenapisan) niz
pravil, ki naj bi zagotovila pravilno družbeno vedenje in delovanje. Vsa ta pravila so
usmerjena na nravnih in moralnih zakonih ali kriterijih učinkovitosti. Mišljena so kot

vodila za pravilen način življenja, poenotenega in običajnega načina izražanja in
obnašanja.

]ᆽ[
IZKUŠENI SISTEMI IN NJIHOVA GRADNJA RAZMIČNOSTI, ODPRTOSTI IN
SPREMENLJIVOSTI
V SCORE projektu merilo kakovosti za dober sistem pravil ni v njegovi učinkovitosti
ali njegovi ‘brezhibnosti’ ampak v njegovi odprtosti, variabilnosti in produktivnosti. Ne
gre za optimizacijo performansa ali najhitrejšo pot do določenega cilja. Izziv je v
razvoju SCOROV, ki delujejo kot odprti sistemi: ki morajo jasno definirati omejeno
kraljestvo možnosti in istočasno dovoliti raznolične 'prevode' v prakticiranju. Ponovna
izvedba istega preiskusa razvrstitve razkrije voljnost in produktivnost sistema in
usmeri gledanje na minimalne razlike.
1:1 pokrajina je ujeta
v SCORU želimo doseči dvoje:
1.) Da koncentracija ni na avto-portretiranju ali avto-ekspresiji in da selekcija gibov ni
narejena na osnovi kriterijev veščine, zmožnosti, spretnosti ali perfekcije.
2.) Da sistem pravil ne dovoljuje in s tem ščiti performerje pred razsojanjem gibov,
akcij, slik in povezav glede na estetske preference in oseben okus ter osvobaja od
poiskušanja dokazovanja lastne kreativnosti. V tem projektu je kreativnost zaželjena
v kolikor se le ta tiče ustvarjanja sistema – kar pa ta sistem producira in usposabi ni
več samo v njegovem namenu.

V fokusu ni predstavitev plesnih veščin ali reprezentacija oseb ali občutkov.
Performerki sta dva elementa kompozicije, prav tako kot krožnik, blazina, knjiga in
umetna trava. SCORI morajo včasih biti vidni (projecirani) za občinstvo - tako, da je
mnogovrstna interpretativnost enega navodila lahko opazovana. Performerki nista
sužnji sistema temveč prej interpretatorki in strokovnjakinji za sebe-narejenih navodil.
1:2 za pokrajino
V raziskovalnem in vadbenem obdobju bo delo potekalo v dveh oblikah:
MODEL A:
Dva različna SCORA se izvajata istočasno v istem prostoru. (Martina izvaja Veronikin
SCORE in Veronika izvaja Martinin SCORE.)
Odnos, ki ga ustvari gledalec med tema dvema simultanima performansoma je
ustrezen pogledu občinstva. Povezava med gibi obeh plesalk je osnovana na
kombinaciji dveh SCOROV in ne skozi psihološki odnos plesalk.
MODEL B:
Veronika Zott in Martina Ruhsam razvijeta SCORE, ga zapišeta in preiskusita v
različnimi medijih. Sistem bosta uporabili za gibe, beside, objekte itd. Isti SCORE bo
ponovljen v različnih medijih (zvok, slika, video itd) in bo na ta način preoblikovan –
postane primerjalen process, ki razkriva podobnosti in razlike.
2:2 – score je ploščat

TEST#01: SLIKA_SCORE

SCORE//01
Pojdi v največjo sobo stanovanja v katerem si sedaj. Sredi sobe lezi s trebuhom ob
tleh. Sezuj si nogavico (z leve noge) in jo položi na tla ob desni strani svojega telesa.
Slika

SCORE//05
Pojdi na najvišji prostor zgradbe v kateri se nahajaš ta trenutek ali nekam drugam
zunaj nje (naprimer na vrh hriba). Nastavi fotoaparat na samosprožilec. Pleši tako
divje, da ne slišiš klika fotoaparata. Ne padi. Če padeš vstani in poskusi znova.

SCORE//05
Pojdi na najvišji prostor zgradbe v kateri se nahajaš ta trenutek ali nekam drugam
zunaj nje (naprimer na vrh hriba). Nastavi fotoaparat na samosprožilec. Pleši tako
divje, da ne slišiš klika fotoaparata. Ne padi. Če padeš vstani in poskusi znova.

SCORE//02
Z različnimi predmeti, ki jih imaš v stanovanju, naredi črto na tleh v največji sobi
stanovanja. Namesto enega predmeta lezi na tla ti. Oči imaš zaprte. Slika.

SCORE//02
Z različnimi predmeti, ki jih imaš v stanovanju, naredi črto na tleh v največji sobi
stanovanja. Namesto enega predmeta lezi na tla ti. Oči imaš zaprte. Slika.

SCORE//04
Obleci si kostum. Skači “cepetalčka” in štej do 77. Pri številki 27 te naj nekdo slika.

SCORE//04
Obleci si kostum. Skači “cepetalčka” in štej do 77. Pri številki 27 te naj nekdo slika.

SCORE//03
Pojdi na najbližjo ulico ob tvojem stanovanju. S seboj vzami eno knjigo, ki je ne
maraš in čevelj. Ustavi se na pločniku, se obrni proti cesti in demonstrativno dvigni
oba predmeta kvišku. Slika.

Enota 2
Igor Štromajer

] DELAVSKI RAZRED V ANGLIJI [

Sproščen prehod iz celodnevnega Kongresa humanitarnih organizacij Slovenije bo,
tudi v primeru prisotnosti predsednika republike, izveden s francosko zimzeleno
melodijo Ne Me Quitte Pas v interpretaciji slovenskega intimnega mobilnega
komunikatorja Igorja Štromajerja. Preproga.

Posvetilno, tematsko, ideološko in politično usmeritev tega dela projekta predstavljajo
besede, kakor jih je 15. marca 1845 leta v Barmenu (Renska Prusija) zapisal
Friderich Engels:
»Delavci! Vam posvečam to delo, verno podobo vaših razmer, vašega trpljenja in
bojev, vaših upov in pričakovanj. Hotel sem vas videti v vaših domovih, opazovati vas
v vašem vsakdanjem življenju, pogovarjati se z vami o vaših razmerah in bolečinah
ter biti priča vaših bojev proti družbenemu in političnemu gospostvu vaših zatiralcev.
Ko sem obenem imel lepo priložnost opazovati srednje razrede, vaše nasprotnike,
sem kmalu prišel do sklepa, da imate popolnoma prav, ko ne pričakujete od njih
nobene podpore. Njihov interes je v popolnem nasprotju z vašim. Njihova dela jih

postavljajo na laž. Ali so se sploh kdaj resno poglobili v vaše trpljenje? Ne, tega niso
storili. To so reči, ki o njih ne govore radi – prepustili so tujcu, da je seznanil omikani
svet s ponižujočim položajem, ki morate v njem živeti. Naprej torej po poti, ki ste po
njej hodili doslej. Še marsikaj vas čaka. Bodite trdni, ne dajte si vzeti poguma in
uspeh vam je zagotovljen. Vsak korak po poti, ki jo morate hoditi, bo koristil naši
skupni zadevi, zadevi vsega človeštva!«
Metodološko in vsaj delno v iskanju svojega načina artikulacije pa se DELAVSKI
RAZRED V ANGLIJI napaja iz radikalno drugačnega manifesta:
»Verjamemo, da Bog za stvarjenje ne potrebuje ničesar prej obstoječega in tudi ne
nikakršne pomoči. Stvarjenje tudi ni nujno emanacija božje podstati. Bog ustvarja
svobodno "iz nič". Kaj bi bilo izrednega, če bi Bog naredil svet iz prej obstoječe
snovi? Človeški izdelovalec naredi iz snovi vse, kar hoče. Božja moč pa se nasprotno
izkaže ravno tedaj, ko izhaja iz nič, da bi naredila vse tisto, kar hoče.«
(Katekizem katoliške Cerkve, 1.del, 2.oddelek, 1.poglavje, 1 člen, 4.odstavek:
"Stvarnik")

Praktično to pomeni – pod taktirko Igorja Štromajerja in s sodelovanjem ostalih
sodelavcev celotnega projekta, preiskusiti dinamiko in izrazni repetitorij Virtualne
baze Intima (od plastične trave, v kateri so že zdavnaj pognale marjetice, do trume
robotov ali ostalih, bolj ali manj mobilnih otroških igrač, se preko alp-skega mleka
paleta artiklov sodobne konzumacje lahko razširi tudi izven Intimine klasike) ter v
zmuzljivem in utesnjenem prostoru (ki pa očesu kamere neskončna so prostranstva),
z nelagodjem in amatersko (torej s strastjo in z ljubeznijo) izpeljati kratko zgodovino
te koroške pokrajine.

Kakor bo celoten dogodek KMALU PRED PREMIKOM neposredno prenašan v
internetno omrežje, tako bo tudi DELAVSKI RAZRED V ANGLIJI iz »mišnice«
projeciran bodisi na notranjost ali zunanjost KGLU in tako viden vsem obiskovalcem.

Enota 3
Robert Klančnik

] SKUPAJ SAM [

Z vstopom v območje delovanja multimedijske instalacije SKUPAJ SAM se
avtomatično sprožita simultana procesa beleženja in predvajanja dogajanja.
Instalacija s svojo strukturo odpira prostor v katerem se obiskovalec / akter sooči s
svojo projecirano digitalno podobo, kar aktivira / aktualizira doživljanje tanke ločnice
med njegovim notranjim in njegovim zunanjim; posnete gibalne intervencije akterjev v
slikovnem polju se shranjujejo v digitalnem arhivu podob in se uporabljajo za
nadaljne ustvarjalne raziskave.
Instalacija je oblikovana kot matrica, ki se glede na kontekst lahko modificira v
različne formalne in vsebinske odvode.

Enota 4
Alexei Blinov
RAYLAB

] PANJSKO OMREŽJE [

"Panjsko omrežje" je interdisciplinarni raziskovalno-razvojni projekt, ki se
ukvarja z vgrajenimi napravami in vseprisotno omrežno-podprto računalniško
in informacijsko tehnologijo, torej zajema 'multifunkcijske spremenljive
naprave' – orodja, ki uporabniku omogočajo upravljanje s prostorom, časom in
omejitvami okoli sebe na nove in do sedaj nepojmljive načine.
Panj je biološka enota, je način življenja žuželk, ki je še kako živ in organiziran v
družbo, v kateri ima vsak član svojo funkcijo in položaj. Žuželke zagotovo
predstavljajo obliko življenja; živijo, ljubijo, se razmnožujejo, kljub temu pa so
preprosta bitja brez kognitivne funkcije in čustev (tako predpostavljamo…). Toda
njihov svet je bogat in v nasprotju s pričakovanju veliko bolj zapleten, če lahko
oblikujejo tako napredno strukturo, kot je panj. V zgodovini posredovanja informacij
sta se v odnosu človek – računalnik izoblikovali dve smernici:
oddaljen odnos do računalnika,

in osebni odnos do računalnika.

Danes je svetovni splet tisti medij, ki nas v informacijski dobi, vodi k odnosu, katerega
znatno opredeljuje v človeški svet globoko vkoreninjena računalniška in informacijska
tehnologija.

Pomembne tehnološke spremembe so tiste, ki temeljno spreminjajo položaj
tehnologije v naših življenjih.
»Panjsko omrežje« je artistična pustolovščina v področje, ki ga industrijski
raziskovalci imenujejo ubikvitarna raba računalniške in informacijske tehnologije
('ubiquitous computing'). Projekt vpreže in kreativno izpostavi tehnologije, ki javnosti
drugače ostanejo skrite in nedoumljive.
Težko si predstavljamo prihodnost brez množične uporabe aplikacij in dostopa do
svetovnega spleta kot del vsakodnevnega življenja, saj je tehnologija že tako vpeta in
integrirana v naša življenja, jih prežema, v njih paše, nastopa tako naravno, da jo
uporabljamo brez kakršnegakoli pomisleka.

»Panjsko omrežje« kot ime projekta je pojem, ki v osnovi vključuje vse, kar se
nanaša na sposobnosti računalniške in informacijske tehnologije ali omrežje,
zaznavanja in aktuacije.
Značilno pa se nanaša na vse vgrajene elemente, ki se nanašajo na računalniško in
informacijsko tehnologijo, zaznavanje in aktuacijo, elemente, katerih ponavadi ne
zaznamo kot računalniške oziroma „miselne“ naprave – mrežo 'predmetov'. Mreže
predmetov v našem svetu niso vsakdanje navkljub vse večji prisotnosti
»inteligentnih« mrežnih elementov.

»Panjsko omrežje« je skupek tehnološkega napredka in metaforičnega biološkega
sistema, kot na primer kolonije čebel ali mravelj, ki so že razvile mnogo mehanizmov
potrebnih za takšen napredek.

»Panjsko omrežje« eksperimentira z množico pol-dostopnih tehnologij in trendov, kot
so vgrajene računalniške in informacijske tehnologije, digitalno procesiranje signalov
in transformacija podatkov (signalov, slik, videov itd.) za pridobivanje in širjenje
informacij. Digitalno procesiranje signalov že zdaj igra pomembno vlogo pri širokem
spektru izdelkov in sistemov, od prenosnih CD predvajalnikov, mobilnih telefonov,
računalniških modemov do prikazovalnikov in opreme za medicinsko diagnostiko ali
analizo seizmičnih podatkov. Prihajajoča informacijska doba bo zasnovana prav na
tej tehnologiji, kot so digitalne kamere ali fotoaparati in televizijski sprejemniki,
multimedija, brezžična omrežja in naprave za prepoznavanje govora.
Težko podcenjujemo vtis, ki ga bodo omenjene tehnologije in prakse imele na razvoj
medijsko in računalniško podprte umetnosti, saj prav ta področja predstavljajo njeno
srž. Z več kot 20 leti izkušenj in izvajanja elektronske umetnosti po vsej Evropi se
Raylab vidi v ospredju nadaljnjega razvoja teh tehnologij, ne samo na tehnološkem
nivoju, temveč tudi na nivoju aplikacij, kreativne prakse in metaforičnih raziskovanj.

Skozi zgodovino svojega obstoja je Raylab združeval znanost, tehnologijo in
umetnost v skupek, ki je navdihnil številna sodelovanja vseh vrst disciplin.
Pomemben namen tega projekta pa je raziskovalno-razvojnim delom položiti temelje
za nadaljnja sodelovanja.
Projekt želi umetnikom in širši javnosti ponuditi vpogled v svet vseprisotne omrežno
podprte rabe računalniške in informacijske tehnologije. Raylab se tako znajde v
edinstvenem položaju tistega, ki skuša premagati »tehnološko pregrado« in združiti
umetnost, znanost in tehnologijo.

Le malo umetnikov ima inženirsko znanje potrebno za delo s tehnologijo na tem
nivoju, še manj je inženirjev, ki imajo potrebno razumevanje za potrebe umetnikov, ki
bi se radi vključili, pa se ne morejo zaradi pomanjkanja inženirskega znanja.

Projekt ponudi navdih umetnikom, ki ustvarjajo z novimi mediji in tehnologijo, pa so
bili do sedaj omejeni na grafično delo za zaslonom in vmesniki. Razviti prototipi pa
lahko najverjetneje vodijo v nova sodelovanja in interdisciplinarne projekte, ki naj bi
pritegnile pozornost ustreznih industrij in financerjev.

Umetnikom bodo na voljo najnaprednejše tehnologije procesiranja informacij z več
področij (npr. net art, performans, brezžični in lokativni mediji), ki so bile do sedaj
dostopne samo sponzoriranim raziskovalnim laboratorijem. Z razširjanjem tega, kar

lahko umetniki počnejo, v dokaj neraziskano področje vgrajenih naprav, pa se
pomemben tehnološki paradigmatični premik odpre za sodelovanje z obiskovalci.

Skrita in neraziskana vprašanja se tako javnosti odprejo. Sodelovanje in delo z
najnaprednejšo tehnologijo samo pa postane stvar umetnosti.

Enota 5
Lana K. Gotvan : Alma Košan : Vlado G. Repnik

] ZAVEST ŽIVALI [

Prevod gesla iz Enciklopedije filozofije (Stanford):
Za filozofsko zanimanje za nečloveško zavest (naprej 'zavest živali') obstaja več
razlogov. Prvič, filozofija se na začetku pogosto ukvarja z vprašanjem o položaju
človeka v naravi in eden izmed načinov, kako je človek sam sebe skušal umestiti, je
prav s primerjavo in v kontrastu z drugimi živimi bitji v naravi, ki so mu najbolj
podobna, torej drugimi živalmi. Drugič, težava pri opredelitvi, ali imajo živali zavest,
presega meje znanja in znanstvene metodologije (po mnenju nekaterih tudi preko
kritične točke). Tretjič, vprašanje, ali so živali zavestna bitja ali samodejna, nagonska,
ima izrazit moralni podton, še posebej z ozirom na odvisnost sodobnih družb od
množične predelave hrane in rabo živali za biomedicinske raziskave. Četrtič, čeprav
teorije o zavesti pogostokrat nastajajo brez posebnega ozira na zavest živali, pa se
verjetnost takšnih teorij velikokrat preverja prav z apliciranjem njenih predpostavk na
zavest živali.
Vprašanja o zavesti živali so le en del večje, splošnejše skupine vprašanj o živalski
sposobnosti mišljenja in spoznavanja. Tako imenovana »kognitivna revolucija«, ki se
je zgodila v drugi polovici 20. stoletja, je pripeljala do mnogih inovativnih
eksperimentov komparativnih psihologov in etnologov, ki so preiskovali kognitivno
kapaciteto živali. Kljub vsemu temu je tema zavesti kot take pri živalih med
znanstveniki ostala kontroverzna, celo tabu, čeprav ljudje povečini verjamejo, da
lahko imajo tudi druge živali izkušnje z zavestjo.

Miloš Macourek (Odtrgana slušalka):
Nekoč je gospa učiteljica pripovedovala otrokom, da je gospodar stvarstva človek, da
je to pravzaprav nekaj takega kot glava družine vseh živih bitij na našem planetu in
Pažout je dvignil roko in rekel, prosim, kako bi mogel biti gospodar stvarstva človek,
ko se dostikrat ustraši celo miši, mislim, da je gospodar stvarstva prej kak slon, ta se
ne boji nikogar, a Gorjanec se je začel režati, hehehe, hehehe, ti si pa res teliček, saj
zadostuje, da človek vzame puško, naredi pic in slon je takoj mrtev, ampak gospa
učiteljica je rekla, poslušaj Gorjanec, prvič, Pažout ni tele, ampak tvoj sošolec, in
drugič, če hočeš kaj povedati, moraš najprej dvigniti roko, tukaj je šola in ne
sejmišče, drugače pa imaš prav, človek je gospodar stvarstva, ker je najbolj razvito
bitje, mora se znajti v vsakem položaju in zmaguje predvsem s pametjo.

CURRICULUM VITAE

VERONIKA ZOTT živi in dela na Dunaju. Študij je obiskovala na šoli sodobnega
plesa The Place v Londonu. Po končanem študiju je na Dunaju sodelovala s
številnimi koreografi, med drugimi tudi z Danielom Aschwandenom, Milli Bitterli,
Felixom Ruckertom in Christine Gaigg. Leta 2003 je ustanovila svojo skupino
visualartproyektil. Od leta 2003 so nastala naslednje predstave: 1,2,3,4,4b,
homemade, in-out in druge. V obdobju »Factory Season« je v plesni hiši Tanzquartier
Wien predstavila tudi svoj projekt drinkdrunkmehr.
Performans homemade je predstavila na festivalu ImageTanz v Dietheaterju na
Dunaju, framefreezeframe.org pa z Danielom Aschwandenom leta 2005. Leta 2007
sta projekt predstavila na festivalu Österreich tanzT v kulturnem domu Festspielhaus
v St. Pöltenu.
Leta 2006 je v plesni skupini visualartproyektil delovalo več mladih umetnikov, ki so
živeli v Tanzquartierju. Z B.P.O. (ZDA) so v studiih Tanzquartierja in MAKu (Muzej
uporabne umetnosti, Avstrija) predstavili projekt one jump - one fart. Veronika Zott je
sodelovala tudi v laboratoriju Urban Fetishes v Tanzquartierju (2006).
Februarja 2007 je izvedla plesni solo (koreografija Christine Gaigg) v teatru
Kaaitheater v Bruslju.

MARTINA RUHSAM se je rodila v Avstriji leta 1981. Po končanem študiju (Študij
gibanja in perfomansa) na Univerzi Antona Brucknerja v Linzu (Avstrija) je delovala
kot koreografinja, performerka in pisateljica. Trenutno na Dunajski univerzi s knjigo o
sodelovanju in njegovih reprezentacijah v sodobnem plesu končuje magisterij iz
gledališčnih, filmskih in medijskih študij.
S projektom The fiction of function je v okviru projekta Keep it private nastopala v hiši
Tanzquartier Wien. Leta 2007 se je predstavila s projektom ONE DOLLAR ONE
DOLLAR skupaj z režiserjem Vladom Gotvanom Repnikom, internetnim umetnikom
Igorjem Štromajerjem in Stefanom Messnerjem. Projekt je bil predstavljen na
festivalu Imagetanz-Festival v Brutu (nekdanjem Dietheater) na Dunaju.
(Dokumentacija projekta se nahaja na spletni strani: www.babalan.org).) Nadaljnja
predstavitev projekta je pod imenom H STORY potekala tudi v Mestnem muzeju v
Ljubljani. Avgusta 2008 je pod njeno taktirko nastala koreografija za razširjeno
socialno intervencijo Blank_Protest (skupaj z Vladom Gotvanom Repnikom) v okviru
festivala Mladi Levi v Ljubljani.
Martina Ruhsam je leta 2007 prejela štipendijo dunajskega inštituta Impulstanz in
delno štipendijo inštituta Steirischer Herbst (Gradec). Kot plesalka in performerka je
sodelovala z Olegom Soulimenkom, Simonom Frearsonom, Superamas, Rose
Breuss, Igorjem Štromajerjem in Labor G/H. Je članica uredniškega sveta revije
corpus – internetna revija o plesu, koreografiji in perfomansu
(http://www.corpusweb.net/). Od leta 2006 pa je v tej reviji objavila tudi številne
članke.

IGOR ŠTROMAJER: (Virtualna baza Intima – www.intima.org) je medmrežni
umetnik, intimni mobilni komunikator in virtualni performer z udeležbo na
najrazličnejših razstavah in festivalih doma in v tujini. Opus Virtualne baze Intima
zajema več kot petdeset projektov, ki so bili razstavljeni na več kot stotih razstavah v
petinštiridesetih državah. Štromajer je za svoje delo prejel več nagrad (Moskva,
Hamburg, Dresden, Belfort, Madrid, Maribor), njegovi projekte pa, preko odkupov, v
svojih stalnih zbirkah hranijo vrhunske umetnostne institucije (med drugimi Le Centre
national d’art et de Culture Georges Pompidou – Musee national d’art moderne v
Parizu, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia v Madridu, Computerfinearts
Gallery – net and media art collection v New Yorku, Hamburger Kunsthalle v
Hamburgu, Moderna galerija v Ljubljani in Umetnostna galerija v Mariboru).
Kot gostujoči umetnik predava na univerzah in institutih za sodobno umetnost v
Evropi, ZDA in Kanadi.
Intima Virtual Base, zavod za sodobne umetnosti (www.intima.org) Sam,
strukturalno enakovreden vsemu in neskončen v mikrostrukturi, prikazuje celostnost
in nevključenost Intime v njeno zrcalno podobo. Eden, razdeljen na dva, je združljiv z
življenjem Intime. Magična struktura enega in obsedenost z individualnostjo
navdahne ritualistično lepoto polarnosti, ki jo prikazuje oltar koda. Kod Intime
predstavlja matematična mikrostruktura.
Krog se zariše in v krogu je ves svet. To je svet taktične gverilske komunikacije in
svet nemogočih radikalnih čustev, Intima pa je območje njunega soobstoja.
Intimna izjava Verjamem v intimnost, individualizem, čustva, frustracije, travme,
umetno komunikacijo, nemogoče, mobilnost, montažo, radikalnost, rahločutnost,
tišino, taktiko, solze, orgazem, koncept, užitek, fantazije, filozofijo, prenos, utopijo in
angele.
Ne verjamem v medije, facebook, turizem in konec.

ROBERT KLANČNIK ( 1957 ) rojen v Šoštanju, živi in dela v Velenju kot učitelj
likovne vzgoje……………………………………………………………………………….
…človek…sin…oče…mož…rokodelec…prijatelj…motivator…učitelj…gospod
tovariš…oblikovalec…znanec…profesor likovne pedagogike…svetovalec…član
predmetne kurikularne skupine za likovno vzgojo…soavtor učnih načrtov za likovno
vzgojo v devetletni osnovni šoli….recenzent učbenikov za likovno vzgojo v devetletni
osnovni šoli in za izbirni predmet likovno snovanje…sodelavec zavoda za šolstvo kot
izvajalec strokovnih vsebin s področja ciljnega načrtovanja likovnih nalog in sodobnih
didaktičnih pristopov…sogovornik…izmišljevalec v procesih realizacije miselnih
konstalacij na kreativnem polju prepletanja med likovno pedagoškim in individualnim
ustvarjanjem, ki se manifestirajo v vseh plasteh bivanja in so kot take prisotne v
umetniških projektih GVR. …nekatere…niso vidne…nekatere se upirajo jezikovnemu
projeciranju…nekatere se prelijejo v otroška likovna dela…nekatere so samo
zanj…nekatere so še pred-misel, pred-beseda, nekatere
bleščijo….dišijo…davkoplačevalec…skoraj vsejed…183 cm…v zadnjih letih
uresničuje svoja umetniška razmišljanja skozi večmedijske instalacije, performanse,
internet, video in fotografijo. Njegovo delo je razpršeno v sokreacijah različnih

umetniških praks in struktur, ki jim je skupno vključevanje interakcij med distanco in
bližino gledalca / akterja; zanimajo ga fenomeni vmesnih prostorov na relaciji skupaj
in sam.
Avtor in soavtor – www.babalan.org / www.intima.org
• GFEST, Muzej rudarstva Slovenije, Velenje 2002 • MOJCA, POLULAJ SE PROSIM
NA TAKAŠIJA! Moderna galerija Ljubljana, 2005 • AQUART SOPART, razstava,
Galerija Rotovž, Maribor 2005 • UXI PIXI PANCAKES AQUART, Kanuti Gildi
Sall, Tallinn 2005; Stara elektrarna, Ljubljana 2006 • T_PROTOKOL, Galerija
Kapelica, Ljubljana 2006 • VODA JE TEKOČINA BREZ BARVE IN OKUSA,
Mladinski center, Velenje 2006 • ALL ABOUT LESOTHO, Kibla, Maribor 2006 •
H_STORY, Mestni muzej Ljubljana, 2007 • SKUPAJ SAM, Galerija sodobne
umetnosti Celje, 2008 • JEZERO, Arsin Art Gallery, Velenje 2008

ALEXEI BLINOV
1993-1996
London, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Den Bosh and Utrecht: Laser
projections.
1997 -1999
London: avdio-vizualna velika IR CCTV projekcija, predavanja na Digital Art
Middlesex University, sodelovanje z AudioRom, nagrada BAFTA Interactive
Entertainment Award, laserski dizajn za “Victory Over The Sun”, “Consume”.
2000-2001
sodelovanje z Jamiejem Reidom, klasični Theremin in interaktivni video, “Peace is
Tough”, “Interdisciplinary micrograviti research project”
2002- 2006
“Take2030 - Richair2030” na Beneškiem Bienalu, Wizards of OS, FutureSonic,
“Porta2030” v Londonu in Taipeiškem Bienalu, “Waves”
2007 - 2009
HiveNetworks, predavanja na Ravensbourn, Westminster University, Royal College
and Technical University v Eindhovenu, “Hidden Histories”, “Waves”.

VLADO GOTVAN REPNIK deluje na področju performansa in polimedijske realnosti;
zainteresiran za olja v medmrežju, vdor realnega, vrvografijo, soparografijo, vizualna
predavanja in druge manifestatacije.
www.babaLAN.org

