
85junij-julij 2005 meseènik za kulturo, politiko in gospodarstvo

zaznambe
Narvika
Bovcon

Veèina interaktivnih projektov
letošnje produkcije se ukvarja z

vkljuèevanjem gledalca-uporab-
nika v proces montaže iz poda-
tkovne zbirke, ki skozi uporabni-
kov vstop ter predhodne diskri-
minatorne algoritme sestavi vsa-
komur po meri narejen video.
Tako je interaktivna raèunalni-
škt;l video instalacija razlièna za
vsakega obiskovalca galerije, kar
vpliva tudi na izgled same raz-
stave skozi vstopanje obiskoval-
cev.
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Enajsti mednarodni festiva1 raèunal-
niških umetnosti Chttp:/ /mfru.si); ki je
poteka1 od 10.-13. maja v Mariboru, od
17. - 20. maja z video sekcijo Narave 2 v

Ljubljani, 27. maja pa se je predstavil v
multimedijskemcentru Mama v Zagre-
bu, je zajema1 veè sklopov, od katerih so
najpomembnejši na eni strani selekcija
raèuna1niško podprtih intermedijskih
instalacij po izboru Petra Weibla ter z
njo povezan izbor spletnih projektov
Open.line, na drugi strani pa selekcija
del najmlajših slovenskih novomedij-
skih umetnikov, ki rea1izirajosvoja raèu-
na1niško podprta dela skozi produkcij-
sko skupino ArtNetLab. Poleg mladih
slovenskih umetnikov je festival pred-
stavil tudi dela uveljavljenih slovenskih
novomedijskih umetnikov, kot so Du-
šan Buèar z videoinstalacijo, Bogdan
Soban z raèuna1niškimi grafikami, Miha
Ciglar z glasbenim performansom in Ec-
lipse s porno performansom.

Osredotoèili se bomo na produkcijo
ArtNetLaba Chttp:/ /black.fri.uni-lj.si), ki
skozi koordinacijo razstav ter produk-

cijsko podporo povezuje multidiscipli-
narni študij intermedijske umetnosti na
Akademiji za likovno umetnost ter na
Fakulteti za raèuna1ništvo in informati-
ko, oboje z Univerze v Ljubljani. Obe-

nem se izkaže sodelovanje umetnikov
ter raèunalniških strokovnjakov kot po-
sebej plodno, saj oboji prispevajo k
ustvarjanju umetniško kodiranih digital-
nih sistemov informacijskih tehnologij,
pri tem pa so meje tradicionalno razu-
mljene umetnosti pogosto razširjene. Z
interaktivnimi instalacijami v galerij-
skem prostoru, v socialni sferi in na
medmrežju so se predstavili Boštjan
Kavèiè, Klemen Gorup, Gorazd Krnc,
Vanja Merviè, Tilen Žbona, Gašper
Demšar, Robi Cagliè, Evelin Stermiz, z
videi pa Nadav Sagir, Martina Zelenika
in Vesna Èadež.

Veèina interaktivnih projektov letoš-
nje produkcije se ukvarja z vkljuèeva-
njem gledalca-uporabnika v proces
montaže iz podatkovne zbirke, ki skozi
uporabnikov vstop ter predhodne di-
skriminatorne algoritrne sestavi vsako-
mur po meri narejen video. Tako je in-
teraktivna raèunalniška video instalaci-
ja raz1ièna za vsakega obiskovalca gale-
rije, kar vpliva tudi na izgled same raz-
stave skozi vstopanje obiskovalcev. Va-
nja Merviè v projektu Word/ess (Brez be-
sed) zahteva vpis obiskovalèeve (oziro-
ma ponudi svojo) enotne matiène šte-
vilke obèana (EMŠO), kar sproži pred-
vajanje kratkih videov - video šoka - na
razliènih delih digitalne videopovršine.
Stena v funkciji »image map« (»slike kot
zernljevida«) - to pomeni, razdeljena na
množico grafièno slikovitih digitalnih
površin, ki se po obiskovalèevem vno-
su številke na podlagi programiranega
algoritma spremenijo v posamezne vi-
deopovršine - stoji obiskovalcu naspro-
ti kot polje, ki zanj hkrati skriva in raz-
kriva videe iz arhiva, razpetega med ob-
jektivno, vse vkljuèujoèo družbeno in
subjektivno, privatno konfigurirano
zbirko. projekt Feeling Highway (Avto-
cesta obèutij) Gorazda Krnca uporablja
drug mehanizem družbene kontrole in
regulacije, prstni odtis. Znak za posa-
meznika, izhajajoè iz biološke nakljuè-
nosti, na katero posameznik ne more
vplivati, se znotraj družbe izkorišèa kot
prepoznavni, diskriminatorni in obso-
dbeni indic, ki posamezniku znotraj te
umetnine doloèi mesto na lestvici raz-
lièno dolgih videov. Posveèenost gledal-
ca v instalacijo se doloèa skozi diskrimi-
natorno prepoznavanje in sortiranje
vzorca prstih odtisov.

Vk1juèevanje obiskovalca v podobo
umetnine se na slikarsko opredeljen na-
èin dogaja v projektu Hybrid-Subjects
(Hibridni subjekti) Tilna Žbone, kjer je
erotièna dimenzija projekta tudi toèka
potopitve v podobo. Nadzorna kamera

zajame v rea1nem èasu sliko obiskoval-
ca v galeriji in jo združi z vnaprej posne-
to podobo erotiènega plesa na videu, s
tem pa se premesti pogled nadzorne
kamere v pogled vojerja, ki samega
sebe uzre v giedanem. Nadzorna kame-
ra, podprta s tehnologijo raèunalniške-
ga vida (Borut Batagelj), upravlja tudi z
instalacijo Gašperja Demšarja v vlogi (in
z naslovom) Interaktivnega urbanega
elementa_pametne stene. V mestnem
prostoru se sprehajalec sreèa z interak-
tivnim urbanim elementom, ki se odzi-
va na njegove premike èez oznaèene
dele tal in premikom ustrezno predva-
ja doloèene informacije v obliki prika-
zovanja tematskih videov in internetnih
strani.

Sistemsko osredotqèena rekombina-
cija in montaža elementov iz podatkov-
ne zbirke nastopa v projektih I-poet
Boštjana Kavèièa in HCI grafike Klem-
na Gorupa. I-poet je interaktivna mobil-
na aplikacija, prek katere uporabnik
UMTS mobilne telefonije lahko sestav-
lja kompozicije-znake in zvoke na teme
Kosovelovih Integralov, kar vpeljuje
program in montažne metode futuri-
stièno usmerjene avantgarde z zaèetka
prejšnjega stoletja v kontekst sodobnih
multimedijskih tehnologij. Klemen Go-
rup ponudi uporabniku drugaèno
orodje, veèplasten likovno-montažni
program, ki omogoèa sestavljanje Qarv,
tekstur, èrk, zvokov in animacije. Upo-
rabnik sestavi svojo »besedo«, ob èemer
je bombardiran z avdiovizualnimi udar-
ci in hitrostjo predvajanja animacije, na
ta naèin pa se tudi doživetveno (ne
samo formalno) udejanja delovanje
(HCI: Jlhuman-computer interactionc, in-
terakcija med èlovekom in raèunalni-
kom) vmesnika med èutno in èustveno
dovzetnim èlovekom ter raèuna1nikom,
ki èloveka skozi ta vmesnik nagovarja
na ustreznih èutno-èustvenih ravneh.

Uporabnikove èute, ki so stimulirani
skozi elemente podatkovne zbirke,
vkljuèuje v krog interakcije tudi video
Virtualna postaja Martine Zelenike, vi-
deo Sinhronija Vesne Èadež, ki kombi-
nira vtise iz narave in vtise iz urbanega
okolja, in video Ustavljen za minuto Na-
dava Sagirja, kjer se video slika sprerni-
nja v fotografsko podobo. V interaktiv-
ni raèunalniški Igrci Robija Caglièa se
raèunalnik spremeni v bobne, bobna-
nje pa vkljuèuje veè simultanih Jlglasbe-
nikovc. Prispevke pripadnic medmrež-
ne skupnosti pa zajema projekt Svet
ženskih avata1jev Evelin Stermiz, ki iz-
deluje kolaž sodobne sociološke študi-
ie z vidika feministiène teoriie. ~1~


