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Film
Glasba
Razstave
Oder
Knjige
Drugo
Pišite nam
Forum
Arhiv novic
NAPOVEDNIK
Koncerti
Gledališče
Razstave
Kino
PRIPOROČAMO
V
Literarnem
večeru
bomo
lahko spoznali pisma
Primoža Trubarja,
neomajnega borca za
slovensko besedo.
Več...
VZEMITE V ROKE
Roman
Marjana
Tomšiča
Oštrigeca
(oštrigeca pomeni
čarovnija), izdan leta
1991, je pravljični
roman, ki se pri nas
pojavi kot nov žanr v
90. letih. Več...
GORIŠČE
Slovenski
film letos
praznuje
stoto
obletnico prvih
poskusov ujeti gibljive
podobe na celuloidni
trak. Več...
NA DANAŠNJI DAN
1671 se je
rodil
italijanski
skladatelj
Tomaso Albinoni. Več...
NOVICE
Slovenija
Svet
Evropska unija
Gospodarstvo
Kultura
Šport
Zdravstvo
Okolje
Zabava
Črna kronika
Šolstvo
Znanost in tehnologije
Najbolj brane novice
Zadnje novice
Seznam zgodb
Arhiv novic

spiller

ANKETA: 06.06.05 12:33
Katerega koncerta Live 8
bi se najraje udeležili?

Projekt, ki se izmika kameri
Intermedijska instalacija

V Londonu

Razstave, 24. maj 2005 11:40
Ljubljana - RTV Slo/STA

V Berlinu
V Parizu
V Philadelphii

Teo Spiller in Tadej
Komavec se na sejmu
Hevreka! predstavljata z
intermedijsko instalacijo
Znotraj mojega strežnika.

V Rimu
Me ne zanima

Instalacija, ki si jo je mogoče
ogledati do 28. maja na
Gospodarskem razstavišču,
popelje gledalca v temni
prostor, kjer skuša najti izvor
različnih zvokov, ki ga
obdajajo. Ob tem pa s
premikom glasove povzroči,
da se na robu njegovega
Avtorja se poigravata s sliko in zvokom. Foto: RTV Slo
vidnega pola za trenutek
pojavijo zalebdele zelene slike.
Kot sta povedala avtorja, posebnega prepleta svetlob in zvokov ne morejo
zaznati kamere in fotoaparati, ampak lahko učinek ujame le prosto oko. Slike
tudi ni mogoče dojeti v smislu gledanja, ampak le kot nekakšno slutnjo
podobe.
Pogled v središče tehnologije
Projekt sta avtorja ustvarila s pomočjo zahtevne
digitalne tehnologije. Ta omogoča prepletanje
sintetičnih zvokov, ki izgovarjajo imena datotek in
se skupaj s svetlobo pojavljajo in izginjajo okoli
gledalca. To spominja na hitro prenašanje
podatkov, ki prav tako izginjajo nekje v temi
informacijskih tehnologij. Avtorja sta tako skušala
ustvariti občutek, ki bi ga doživeli, če bi stali
znotraj tehnologije.

Londonski koncert Live 8 je
rezerviran le za prebivalce
Združenega kraljestva.

KVIZ
Kateri slovenski pesniki
so prispevali pesmi za
zbirko Pesmi štirih?
Minatti, Zlobec,
Pavček, Menart
Menart, Kovič,
Pavček, Zlobec
Pavček, Zajc, Kovič,
Menart

ARHIV NOVIC
<<
T

6

7

Velika razstava del
Fride Kahlo
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VIDEONOVICE
S koncerta
Evelyn
Petrove
Razstava
Boštjana
Drinovca
Kaj delajo
vizualni
antropologi?

Komentarji(0)

Novosti ljubljanskih
galerij

Razstava Louise
Bourgeois

O delih
arhitekta de
Cocka
Portreti
Joshue
Reynoldsa
Več...

V znani londonski galeriji
Tate Modern bodo ta
teden odprli veliko
razstavo del slovite
mehiške umetnice Fride
Kahlo. >>>
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Več o sejmu Hevreka! si lahko preberete tukaj.

Priporoči

>>
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Kdo sta avtorja?
Teo Spiller je svoja spletna umetniška dela
razstavljal že na številnih mednarodnih razstavah
digitalne in medijske umetnosti, kot sta irski Muzej
Kakšen bi bil občutek stati
moderne umetnosti v Dublinu in italijanski paviljon znotraj računalnika?
Beneškega bienala 1999. Njegova dela pa
najdemo med drugim tudi v Mestni galeriji Ljubljana in Mestnem muzeju v
Gyoru. Tadej Komavec je končal študij na fakulteti za računalništvo v Ljubljani.

Natisni
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V ljubljanskih galerijah
TR3 in Equrna so odprli
razstavi Mire Ličen
Krmpotič in Boštjana
Drinovca. >>>

V okviru predstavitev
klasikov moderne in
sodobne likovne
umetnosti si je v galeriji
Kolizej mogoče ogledati
razstavo Louise
Bourgeois. >>>

