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Bratislava, Trnava, Žilina (SK)
Praha (CZ)

www.multiplace.sk

V sobotu 27. marca o 20.00 odštartuje v A4 – nultom priestore na Nám. SNP 12 multimediálnym predstavením Fcuk Multiplace tretí ročník festivalu kultúry nových médií Multiplace. 
Cieľom festivalu Multiplace je predstaviť aktuálne svetové dianie v oblasti tvorivého využívania nových technológií. Nejde iba o počítačové umenie, ale aj o najrôznejšie formy interakcie človeka a techniky v digitálnej dobe. Podobne ako na zahraničných prehliadkach, aj v rámci Multiplace na návštevníkov čakajú výstavy, koncerty, multimediálne performance, tvorivé dielne, prezentácie projektov aj teoretické prednášky. Multiplace je však zaujímavý tým, že nejde o centrálne organizovanú prehliadku, ale o výsledok spoločného úsilia viacerých nezávislých organizátorov a združení, ktorí pripravili zaujímavé projekty na viacerých miestach Slovenska a Čiech. Keďže nové médiá rušia hranice nielen medzi umeleckými druhmi, ale aj medzi umením a inými formami ľudskej činnosti, v programe Multiplace sú zastúpení vizuálni umelci (výstava E. Bindera a Zdena/Satori v Galérii Priestor, projekcia I. Tetaz v Polus City Center, inštalácia V. Vančuru v Galérii HIT a i.), ako aj hudobníci (záverečná party 8. marca s J. B. Kladivom, R. Hubertom, F. Pomasslom, P. Quehenbergerom a G. Van Belle) a projekcie digitálnych filmov z festivalov Ars Electronica a Transmediale. Na 2. apríla je pripravené otvorenie nového klubového a vzdelávacieho priestoru a galérie BURUNDI, ktorý bude súčasťou priestoru pre súčasnú kultúru A4. 
Počas festivalu sa predstaví viacero umelcov a teoretikov z Českej republiky a po prvý krát sa do festivalu zapája organizátor zo zahraničia (label Muteme z Prahy).

Viac o programe festivalu sa dozviete priebežne na internetovej stránke www.multiplace.sk, kde sa bude počas festivalu objavovať fotodokumentácia.

Kvôli ďalším informáciám o konkrétnych akciách, kontaktujte jednotlivých organizátorov (kontakty nájdete v prílohe).

Zaslanie programu festivalu a jeho aktualizácií si vyžiadajte  na adrese: Mária Čorejová, press*burundi.sk, 0905 360662



organizátori akcií Multiplace 3
ATRAKT ART, Bratislava
BURUNDI datalab studio displej press, Bratislava
České centrum, Bratislava
Galéria Jána Koniarka v Trnave
Galéria PRIESTOR for Contemporary Arts, Bratislava
KARTEL / Galéria HIT, Bratislava
live electronic label Muteme, Praha
tranzit.sk (& tranzit.cz)
Truc Sphérique, Žilina
Urbsounds, Bratislava


koordinácia Multiplace 3

koordinácia: Mária Rišková
maria*nada.sk

spolupráca: Slávo Krekovič
slavo*34.sk

PR: Mária Čorejová
press*burundi.sk

web a dizajn: Dušan Barok
dusan*satori.sk

Multiplace
koncept: Mária Rišková, Aneta Mona Chisa
názov a logo: Robert Stupid Paršo

PODPORA Multiplace 3

České centrum Bratislava
Pro Helvetia
Goethe Institut v Bratislave a Goethe-Institut v Praze
Rakúske kultúrne fórum v Bratislave a  Rakouské kulturní fórum v Praze
tranzit.sk

4MA.MEDIA http://www.4ma.sk

Polus City Center

CEC International Partners Artslink www.cecip.org
The Wexner Center Media Arts Program
The Ohio State University
Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických v Bratislave
Digital Media Department, the Graduate Division, Rhode Island School of Design (www.digitalmedia.risd.edu)
Ultraframe, s.r.g, Nitra

AVU v Prahe
VŠVU v Bratislave




MULTIPLACE 3
KONTAKTY NA ORGANIZÁTOROV AKCIÍ

Atrakt Art, Bratislava
A4 - nultý priestor
Nám. SNP 12
kontakt: Slavomír Krekovič
slavo*34.sk
www.atrakt-art.sk
akcie:
fcuk MULTIPLACE
projekcia filmov Prix Ars Electronica 03
projekcia filmov transmediale.04
Multiplace Final Party / koncert MULTIPLES


BURUNDI datalab studio displej press, Bratislava
A4 - nultý priestor
Nám. SNP 12
kontakt: Ana Filip, Mária Čorejová
look*burundi.sk
www.burundi.sk
akcie:
workshop Open Source Multimedia Tools
BURUNDI start party
Zzzvukové dielne 3
Multiplace Final Party / koncert MULTIPLES


České centrum, Bratislava
Hviezdoslavovo nám 8
814 99 Bratislava 
02 59 203 305
kontakt: Sandra Karácsony
sara21sandra*hotmail.com
www.czc.sk
akcie: 
výstava Wstąpil we mnie diabeł
prednášky Pavel Vančát, Michal Pěchouček
prednášky Tomáš Dvořák, Jesper Alvaer
prednáška Vít Havránek: Lanterna Magica...


Galéria Jána Koniarka v Trnave
Zelený kríček 3
917 00 Trnava
Synagóga - Centrum súčasného umenia
Halenárska 2
917 00 Trnava
033 55 11 659, 033 55 11 391
kontakt: Viera Jančeková
gjk*gjk.sk, www.gjk.sk
Otváracie hodiny:
Ut - Pi: 9.00 - 17.00
So - Ne: 13.00 - 18.00 
akcie:
výstava Bill Seaman: Zjavenie
prednáška Rudolf Frieling: Kontextualizácia...
prednáška Rudolf Frieling: Mediating Media...


Galéria PRIESTOR for Contemporary Arts, Bratislava
Somolického 1/b
81105 Bratislava 
tel o2 54 418 262
kontakt: Juraj Čarný
juraj.carny*crazycurators.org
www.priestor.org
akcie:
výstava Kunst-fu featuring Zden: Čísla snov


KARTEL / Galéria HIT, Bratislava
Hviezdoslavovo nám. 18
814 73 Bratislava
kontakt: Lucia Tkáčová
info*galeriahit.com, 0908 79 09 42
www.galeriahit.com
otváracie hodiny
po-pia 15-19
akcie: 
GYATAM, water sonic environment
prednáška Václav Vančura: Joystickem na čarodějnice
workshop Václav Vančura: Novomediální kuchařka


live electronic label Muteme, Praha
kontakt: Aleš Černý
ales*muteme.cz
www.muteme.cz
akcie: 
live.electronic.session.2


tranzit.sk (& tranzit.cz)
kontakt: Boris Ondreička
ondreicka*nextra.sk
www.tranzit.org
akcie: 
prednáška Rudolf Frieling: Kontextualizácia...
prednáška Rudolf Frieling: Mediating Media...
prednáška Vít Havránek: Lanterna Magica...
Multiplace Final Party / koncert MULTIPLES


Truc sphérique
Nešporova 19, 010 01 Žilina
tel. 0907137145, fax 041/5623564
kontakt: Marek Adamov
marek*truc.sk
www.truc.sk
akcie: 
koncert URBSOUNDS



Urbsounds, Bratislava
kontakt: Daniel Kordík
jamka*urbsounds.sk
www.urbsounds.sk
akcie:
fcuk MULTIPLACE
Zzzvukové dielne 3




ADRESY MIEST, KDE SA KONAJÚ AKCIE

A4 nultý priestor, ba
Nám. SNP 12
811 01 Bratislava
www.a4.sk

BURUNDI displej sa nachádza v A4 nultom priestore

České centrum, ba
Hviezdoslavovo nám 8
81499 Bratislava 
www.czc.sk

Galéria HIT, ba
Hviezdoslavovo nám. 18
Bratislava
www.galeriahit.com

Galéria Priestor, ba
Galéria PRIESTOR for Contemporary Arts
Somolického 1/b
811 05 Bratislava
www.priestor.org

media7development, ba
Čajakova 11
811 05 Bratislava
www.m7.sk

Polus City Center, ba

Roxy – NOD, pa
Dlouhá 33
Praha 1, CZ

STANICA Žilina/Záriečie

Synagóga, tt
Synagóga - Centrum súčasného umenia
Halenárska 2
917 00 Trnava
(pozri organizátor: Galéria Jána Koniarka v Trnave)
www.gjk.sk

VŠVU, ba
Vysoká škola výtvarných umení
Hviezdoslavovo nám. 18
Bratislava
 
MULTIPLACE 3
ZOZNAM AKCIÍ


multiplace promo party - koncert
27.03 sobota 20:00

fcuk MULTIPLACE
multimediálny predvoj festivalu kultúry nových médií Multiplace

Justice Yeldam and The Dynamic Ribbon Device (AUS)
Jamka, Urbanfailure, RBNX (SK)

miesto: A4 - nultý priestor
organizátor: Atrakt Art, Urbsounds

linky: www.urbsounds.sk, www.34.sk

Už ani punk nie je tým, čím bol... Alebo práve? V každom prípade, o jednom alebo druhom vás na nultej Multiplace Before Party presvedčia elektronické formácie Jamka, RBNX a Urbanfailure z kolektívu Urbsounds, spolu s fascinujúcim predstavením austrálskeho hráča na rozbité sklo a elektroniku Lucasa Abelu („jeden z najciekawszych przedstawicieli australijskiej sceny noise'owej, nieprzewidywalny twórca ekstremalnych dźwięków“). Takže už nielen dekonštrukcia tónov a skladby, ale „späť k veciam samotným“. Avšak to už je iná párty... Fcuk art let’s dance! 



výstava
do 31.03

Bill Seaman: Zjavenie

miesto: Synagóga - Centrum súčasného umenia
organizátor: Galéria Jána Koniarka v Trnave
kurátorka: Viera Jančeková
podpora:
CEC International Partners Artslink (www.cecip.org),
The Wexner Center Media Arts Program,
The Ohio State University,
Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických v Bratislave
Digital Media Department, the Graduate Division, Rhode Island School of Design (www.digitalmedia.risd.edu)
Ultraframe, s.r.g, Nitra

linky: www.gjk.sk, http://faculty.risd.edu/faculty/bseamanweb/web/



Projekt nazvaný „Zjavenie“ (Epiphany), je prezentovaný v dvoch rovinách – ako video-inštalácia v interiéri trnavskej Synagógy a ako konceptuálny, poetický text umiestnený na smaltových tabuliach v jej exteriéri a na iných miestach Trnavy.

Projekt „Zjavenie“, pre ktorý Bill Seaman zbieral obrazový a zvukový materiál počas pobytu organizovaného Galériou Jána Koniarka v Trnave v auguste 2003, v sebe zahŕňa spojenie obrazu, textu a zvuku, pričom celkové výsledné dielo je umeleckou reakciou na špecifiká daného priestoru. 
Bill Seaman prostredníctvom videa prezentuje obrazy – fragmenty, pozostávajúce z umeleckého spracovania záberov z rôznych detailov verejného priestoru mesta – vytvárajúc kompozície odkazujúce na maliarstvo. Sú to pohľady na architektúru, detaily fasád budov, technických stavieb, ale i pohľady na prírodu či ľudské telo. Vo video-inštalácii divák objaví to, čo v bežnom živote prehliada – lyrickú interpretáciu fragmentov jeho okolia.
Súčasťou 15 minútového videa je Seamanova kontemplatívna hudba, paralelne plynúca s poetickými textami v slovenskom i anglickom jazyku. Slovenskú verziu textu Billa Seamana vytvoril mladý básnik a prekladateľ Martin Solotruk. Dielo tak nadobúda charakter hudobno-vizuálno-poetickej kompozície. Snové a prchavé prelínanie týchto prvkov spojené s meditatívnym prostredím synagógy vyvoláva v divákovi metafyzický estetický zážitok. 

S poetickými textami sa môže stretnúť i bežný chodec kráčajúci trnavskými ulicami (Halenárska, Zelený kríček, Štefánikova...) na smaltových tabuľkách, aké zvyknú označovať názvy ulíc.  Obyvatelia a návštevníci Trnavy môžu  tak i mimo priestorov galérie opätovne porozumieť svojmu prostrediu a nachádzať v ňom poetično, možno sa na moment zastaviť a zamyslieť nad vecami medzi „nebom a zemou“.

Americký umelec Bill Seaman (1956) pracuje v oblasti digitálnych médií. Skúma vzťahy textu, obrazu a zvuku prostredníctvom technologických inštalácií, virtuálnej reality a iných médií založených na počítačovej technológii. Jeho diela boli prezentované na mnohých medzinárodných festivaloch, kde obdržal viacero významných ocenení (Ars Electronica v  Linzi, ZKM v Karlsruhe, Videonale v Bonne, Film/Video Festival v Berlíne). V súčasnosti je vedúcim katedry digitálnych médií na Rhode Island School of Design (www.risd.edu), Providence, USA.

Trvanie výstavy: 10. 2.  –  31. 3. 2004
Slovenská verzia textov: Martin Solotruk

Zvláštne poďakovanie: 
Lora Berg, kultúrna attaché, Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických v Bratislave
Gregory J. Orr, (bývalý) kultúrny attaché, Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických v Bratislave
Nancy Friese, (bývalá) dekanka Graduate Studies, Rhode Island School of Design
Fritzie Brown, riaditeľka, CEC International Partners Artslink
a Jana Ružičková, Marcela Lukáčová, Dana Pekariková, Martin Solotruk 
 
V prípade záujmu o ďalšie informácie kontaktujte PR galérie. Ak máte záujem o reprodukcie, prosím uveďte ich veľkosť a preferovaný formát, ako aj adresu, na ktorú majú byť zaslané. 
PR: Barbara Bodorová, pr*gjk.sk, www.gjk.sk




výstava
do 4.4. 

Wstąpil we mnie diabeł
Inštalácia – video – animácia

Jan Žalio
Agniezska Wozniak
Kateřina Svitalská
Filip Nerad
Jiří Havlíček
Magdaléna Hrubá
Filip Cenek

miesto a organizátor: České centrum, BA

linky: www.czc.sk

Trvanie výstavy: 11. 3. – 4. 4. 2004
Otváracie hodiny: Po-Pia a 3.4.2003 od 13:00 do 17:00

Kolektívna výstava prác mladých autorov z prostredia Fakulty výtvarných umění VUT Brno.





výstava
do 31.03

GYATAM
AUVID sound research system - Aleš Killián a Ladislav Železný (CZ)
water sonic environment

miesto a organizátor: Galéria HIT
kuratorka: Mira Keratová
podpora: České centrum

linky: www.galeriahit.com, www.auvid.cz

Auvid /sound research system/ je skupina, ktorá se zaoberá výskumom
zvukových vibrácií a ich kompozíciou do nových systémov. Výskum je zameraný
na vnímanie hudby v najširšom zmysle zvuku, dotýkajúceho sa ľudskej
percepcie. 

Multifunkčná vibračná vaňa Gyatam je sonický environment - tzv. zvuková
architektúra, ktorá použitím špeciálne vyvinutých hudobných kompozícií
vytvára  relaxačno akustický kúpeľ. Akustická hmota vo vibračnej vani je
tvorená hudobnými kompozíciami, ktoré sú do vody prenášané niekoľkými
podvodnými reproduktormi. Tieto zvukové vibrácie sú vo svojej podstate
komplexnými súbormi mechanických vlnení frekvencie 0 - 20000 Hz. Hudobné
kompozície môžu interferenčne z viacerých zvukových frekvencií produkovať
nepočuteľné binaurálne vibrácie, ktoré sú akustickou hmotou vodného kúpeľa
dokonale prenášané do ľudského organizmu. Zvuková energia aktívne rezonuje s
ľudským organizmom, prostredníctvom ktorého vznikajú akčné elektrické
potenciály rovnakej frekvencie. Tieto su nervovými dráhami vedené ďalej k
nervovým bunkám a sprostredkovávajú vstup hudby do biokybernetického centra.





otvorenie výstavy
29.03 pondelok 17:00

Iréne Tétaz (CH/F)
„Medzi dvoma kvapkami vody nespoznáš svojho brata“

miesto: Polus City Center
kurátorka: Michaela Sečanská
podpora: Pro Helvetia, 4MA.MEDIA

linky: www.irenetetaz.com

„Tu ne reconnaîtrais pas ton frère entre deux gouttes d'eau“

Trvanie výstavy: 29. 3.  -  8. 4. 2004

Iréne Tétaz (1963) je švajčiarska výtvarníčka žijúca v Paríži. V rámci festivalu Multiplace sa predstavuje svojou video-prácou nazvanou „Medzi dvoma kvapkami vody nespoznáš svojho brata“ z roku 2003. 
V januári 2003 si Iréne Tétaz prenajala nový ateliér na konci ulice la Goutte d'Or v Paríži. Táto štvrť ju na prvý pohľad upútala svojím kozmopolitným charakterom, previazanosťou a krížením kultúr, rás, náboženstiev ako aj generácií. Tá neobyčajná čulosť, ruch , energia, pohyb, pulzujúci život tu a teraz, všetko tak odlišné od jej švajčiarskeho (uhľadeného a sterilného) a rovnako aj nášho slovenského (letargického a skôr melancholického) prostredia. Vzniknuté video je záznamom tohto diania na ulici, akýmsi video-denníkom ulice. Pozostáva z dvanástich krátkych, niekoľkominútových častí - záznamov jednotlivých dní. Boli nasnímané z okna ateliéru na princípe skrytej, pozorovacej kamery, preto deti hrajúce sa na ihrisku, mužov a ženy náhliacich sa nevedno kam,  vidíme cez konáre stromov alebo cez architektonický detail oplotenia či zábradlia a podobne. Zábery sú pomerne rozostrené, vzájomne sa prelínajú, prípadne opakujú. Zvukovú zložku videa tvorí nejasný záznam pouličného ruchu splývajúci s kratučkým 10 sekundovým úryvkom z hudby umelca Scannera, ktorého hudobnú tvorbu Iréne Tétaz vo svojom ateliéri často počúva. Zvukový záznam svojím charakterom kopíruje rytmus plynúcich obrazov vizuálnej časti. 
Video je prezentované vo verejnom priestore nákupného centra, ktoré zvyčajne býva vybavené niekoľkými pozorovacími kamerami. Preto projekcia, bežiaca na štyroch monitoroch v interiéri nákupného centra môže byť na prvý pohľad ťažšie rozpoznateľná. Zneisťuje vnímavého diváka otázkami, či sa to odohráva skutočne tu a či tam uvidí aj sám seba. Kto a kde sú tí ľudia?

Poďakovanie:
Polus City Center, Bratislava

V prípade záujmu o ďalšie informácie kontaktujte prosím kurátorku výstavy.
Michaela Sečanská, email:  mychellle*hotmail.com, tel: 0904 460 459


workshop
30.03-04.04

Open Source Multimedia Tools
lektor: Derek Holzer
miesto: media7development
organizátor: BURUNDI studio

linky: http://studio.burundi.sk


koncert
30.03 utorok 19:00

live.electronic.session.2
FENNESZ (A, live), JAN JELINEK (D, live)

miesto: Roxy – NOD, Dlouhá 33, Praha 1
organizátor: live electronic label Muteme
podpora: Goethe-Institut v Praze, Rakouské kulturní fórum

linky: www.muteme.cz

Oficiální www stránka koncertu: www.muteme.cz (veškeré informace, profily, rozhovory, fotografie + rezervace vstupenek)

Pražský univerzální prostor Roxy-NOD bude po všeobecně kladně hodnocené listopadové Japanese Experimental Live Session 30. března opět patřit nejsoučasnější experimentální elektronické hudbě. 
V rámci tohoto speciálně sestaveného večera se v ČR poprvé představí zřejmě nejvýraznější osobnost světa laptopové hudby Rakušan Fennesz a také jeden z nejoriginálnějších tvůrců vzešlých z tzv. clicks´n´cuts scény Jan Jelinek. 

Vídeňský umělec CHRISTIAN FENNESZ se celosvětově prosadil zejména s deskou Endless Summer (Mego 2001), na níž zcela originálním způsobem skloubil laptopové zvukové hrátky s kytarovými melodiemi v jakýsi futuristický pop. Jeho improvizované sety sestávající z živé práce se zvukovými soubory se vyznačují strhující intenzitou, jak koneckonců dosvědčuje i nahrávka jednoho z Fenneszových koncertů, jež pod názvem Live In Japan vyšla loni na britské značce Touch a kterou např. prestižní britský hudební časopis The Wire označil za “nejlepší laptopové live show v hudební historii”. U stejného labelu Fenneszovi v březnu vychází i jeho napjatě očekávaná novinka Venice, z čehož plyne, že české publikum bude mít jako jedno z prvních vůbec příležitost slyšet Christianův nový materiál v živém provedení. Fenneszovo pražské vystoupení navíc exkluzivně doplní sám šéf labelu Touch JON WOZENCROFT, který se postará o jeho vizuální doprovod. 
Druhým vystupujícím bude berlínský JAN JELINEK, jehož rodiče – jak jméno napovídá – pocházejí z Čech. I on bude na pódiu živě pracovat se soubory uloženými v laptopu, na rozdíl od Fenneszových zvukových mas však v jeho případě půjde o spíše poklidnější manipulaci s drobnými samply kořeněnými nejrůznějšími formami mikročástečkového digitálního smetí a praskotu. Na rozdíl od svého tanečního click-houseového alter-ega Farben Jelinek pod vlastním jménem odhaluje svou experimentálnější tvář, kterou bude potlačený dubově zabarvený rytmus podbarvovat zřejmě jen místy. 

Akci zahájí zhruba hodinová prezentace nejzajímavějších výtvorů z tzv. demoscény (dema = specifické útvary, v nichž se elektronická hudba pojí s vizuálním zpracováním, blízké videoklipům), poté budou následovat sólová vystoupení výše zmíněných umělců a po skončení (22:00) návštěvníky čeká ještě projekce filmu CHRISE WATSONA (také z britského labelu Touch) s názvem Weather Report. 


Další informace, fotografie, promo cd atd. budou k dispozici na www.muteme.cz či skrze info*muteme.cz 


prednáška
31.03 streda 18:00

Rudolf Frieling (D)
"Kontextualizácia Billa Seamana. Historické a aktuálne otázky vo vzťahu k textu a obrazu" 

miesto: Synagóga - Centrum súčasného umenia
organizátor: Galéria Jána Koniarka v Trnave, tranzit.sk

linky: www.gjk.sk, www.tranzit.org, www.zkm.de, http://faculty.risd.edu/faculty/bseamanweb/web/


RUDOLF FRIELING (http://www.zkm.de) is a curator working with film, video, new media and internet based in Karlsruhe, Germany. He has been working as a curator of mediateque at ZKM, Karlsruhe and teaching theory and history of media at Fachhochschule Mainz. He has been curating numerous exhibitions, projects and events among others Video-Fest Berlin, Biennale Sao Paulo, Sound/Image at Laboratorio Arte Alameda, Jochen Gerz's Berkeley Oracle an cITy. He is co-founder of magazine Scope and author of publications like Medien Kunst Aktion and Medien Kunst Interaktion.

Prednáška "Kontextualizácia Billa Seamana. Historické a aktuálne otázky vo vzťahu k textu a obrazu" sa uskutoční v Synagóge - Centre súčasného umenia na výstave amerického autora Billa Seamana „Zjavenie“ 

Informácia o výstave Zjavenie >>>


prednáška
01.04 štvrtok 15:00

Rudolf Frieling (D)
"Mediating Media - a paradox?" 
("Presentation of Media Art Net and discussion of concepts on mediating art online")

miesto: A4 / BURUNDI displej
organizátori: Galéria Jána Koniarka v Trnave, tranzit.sk

linky: www.gjk.sk, www.tranzit.org, www.zkm.de

(Prezentácia je v anglickom jazyku).

RUDOLF FRIELING (http://www.zkm.de) is a curator working with film, video, new media and internet based in Karlsruhe, Germany. He has been working as a curator of mediateque at ZKM, Karlsruhe and teaching theory and history of media at Fachhochschule Mainz. He has been curating numerous exhibitions, projects and events among others Video-Fest Berlin, Biennale Sao Paulo, Sound/Image at Laboratorio Arte Alameda, Jochen Gerz's Berkeley Oracle an cITy. He is co-founder of magazine Scope and author of publications like Medien Kunst Aktion and Medien Kunst Interaktion.




otvorenie výstavy
01.04 štvrtok 19:00

Václav Vančura (CZ)
Joystickem na čarodějnice

miesto: galeria HIT, hviezdoslavovo nam. 18, ba
organizator: KARTEL / Galéria HIT
podpora: AVU, VŠVU

linky: www.galeriahit.com, www.xycht.cz, www.neurobion.com

"joystickem na čarodejnice" je projekt čerpajúci z databázy rôzneho 
digitálneho materiálu z celého sveta  (videa, animácie, dema, showreely 
a ine nekomerčné mediálne práce) z ktorej si návštevníci budú môcť 
vybrať a pustiť videoukážky podľa chuti. vytvorený interface bude mať 
podobu virtuálnej kópie výstavného priestoru galérie, v ktorom bude mať užívateľ možnosť ovládať svoju pozíciu pomocou joysticku. celková videoinštalácia by mala mať nádych akejsi interaktívnej hry, jej hlavným zámerom bude zoznámiť publikum s aktuálnym dianím na novomediálnej svetovej scéne.

výstava potrvá do 14.04




prednáška 
02.04 piatok 11:00

Václav Vančura (CZ)
Novomediální kuchařka

miesto: VŠVU, miestnosť 135, Hviezdoslavovo nám. 18, ba
organizátor: KARTEL / Galéria HIT
podpora: AVU, VŠVU

linky: www.galeriahit.com, www.xycht.cz, www.neurobion.com


Václav Vančura dnes uvarí novomediálne menu zo všetkych možných moderných polotovarov: z grafiky, hudby, animácií a aj trochy programátorského korenia. pokiaľ ste teda niekedy zatúžili ukuchtiť multimediálny kúsok a neviete kde začať, príďte a nebojte sa prejesť! lyžice so sebou! mňam!



prednáška / prezentácia 
02.04. piatok 17:30

Pavel Vančát (CZ)
„festival IN OUT a súčasný videoart“
Michal Pěchouček (CZ)
„Obraz v obraze“ / prezentácia diela
miesto a organizátor: České centrum, Hviezdoslavovo nám. 8, ba

linky: www.czc.sk, www.inout.cz

Pavel Vančát je hlavný kurátor festivalu digitálneho obrazu IN OUT, Praha

Michal Pěchouček je laureát ceny Jindřicha Chalupeckého 2003

VZDELANIE
1993 – 99 AVU Praha, škola Jiřího Lindovského a Jiřího Davida 
1991 – 93 Výtvarná škola Václava Hollara, ilustrácia a grafika 
1987 – 91 Gymnázium v Teplicích, matematika a fyzika

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY (výber)
2003 Sběratel, Moravská Galerie v Brně, Atrium; 2002 Restaurace u nemocnice, GHMP Staroměstská radnice (2. patro), Praha; 2000 Škola v přírodě, Galerie bratří Špillarů, Domažlice; 1998 Přestávka, Galerie Pecka, Praha; 1997 Nerušit, prosím!, Caesar, Olomouc

...Michal Pěchouček zaujíma na súčasnej českej výtvarnej scéne už niekoľko rokov významné postavenie. Narodil sa 21. 2. 1973 v Duchcove. Študoval Výtvarnú školu Václava Hollara, odbor ilustrácia a grafika, a odtiaľ po dvoch rokoch odišiel na Akadémiu výtvarných umení v Prahe, najprv do ateliéru klasických grafických techník Jiřího Lindovského, neskôr do ateliéru vizuálnej komunikácie Jiřího Davida. Pozornosť si spočiatku získal svojimi technicky náročnými farebnými linorytmi, v ktorých spracovával námety z fotografií. Neskôr sa zaoberal netradičnými technikami, ktoré aplikoval v rámci maliarskeho média – výšivkou na maliarskom plátne, maľbou na vrstvené sieťové pletivo alebo sklo atd. Napriek tomu, že v týchto oblastiach dosiahol výrazných úspechov, čoskoro ich opúšťa a venuje sa hlavne fotografii a videu. Zároveň v jeho tvorbe prestávajú byť v popredí záujmu formálne experimenty a naopak sa viac sústreďuje na vlastný obsah výpovede a rozprávania príbehu.
Petr Ingerle




projekcia filmov
02.04 piatok 18:00

Prix Ars Electronica 03
Najlepšie digitálne animácie ocenené na Prix Ars Electronica – International Competition for CyberArts 2003

miesto: A4 - nultý priestor
organizátor: ATRAKT ART
podpora: Rakúske kultúrne fórum

linky: www.34.sk, www.aec.at



BURUNDI start party / prezentácia / perfo / nočná prednáška
02.04, piatok, 20:00

BURUNDI datalab studio displej press nielen na apríl 04

Pavel Sedlák, Bohuš Získal: CIANT, International Centre for Art and New Technologies - prezentácia pražskej aktivity

resonancity bratislava 
performance by derek holzer * umatic.nl
vizuály sick

Denisa Kera: Technosexualita

miesto: A4 - nultý priestor
organizátor: BURUNDI datalab studio displej press
podpora: České centrum

linky: www.burundi.sk, www.ciant.cz, www.umatic.nl


BURUNDI datalab studio displej press nielen na apríl 04
- BURUNDI datalab vytvára nový priestor pre štúdium (Mária Rišková, Dušan Barok, datalab.burundi.sk)
- OPEN SOURCE MONTH, mesiac venovaný open source. Čo, prečo, ako… Od inštalácie softvéru na našich kompoch po workshop open source. (Ana Filip, studio.burundi.sk)
- otvorenie prvej výstavy v BURUNDI displeji + prezentácia programu na apríl (Aneta Mona Chisa, displej.burundi.sk)
výstava
about: blank 
výber krátkych flashových animácií najmladších českých autorov pracujúci s novými médiami
autori: Michal Tilsch, Václav Vančura a i.

- BURUNDI press vydáva v apríli dve čísla pdf časopisu BURUNDI Weekly: 01.04/13.04 (Mária Čorejová, press.burundi.sk)

prezentácia
Pavel Sedlák, Bohuš Získal: CIANT, International Centre for Art and New Technologies
prezentácia pražského centra pre umenie a nové technológie
www.ciant.cz

perfo
resonancity bratislava 
performance by derek holzer * umatic.nl
vizuály sick
'resonancity' je projekt, ktorý zbiera nenápadné mikroskopické zvuky z rôznych miest, zosiľuje a mení ich. Cieľom je vytvoriť nové mesto zvukov vo vnútri starého, vyvolať zvedavosť a motivovať skúmanie vlastného prostredia.

nočná prednáška
Denisa Kera: Technosexualita
Za každou úspěšnou a novou technologii často stojí pornografie. Explicitním spojením sexuality a technologie je dnes postava Lary Croft a dalších virtuálních 3D žen nebo různá hnutí, jako je Technosexual.org a pokračovatelé zaniklé diskusní skupiny alt.sex.fetish.robots. Zdá se, že spojení sexuality a technologie není náhodné a že o technosexualitě můžeme uvažovat jako o extremním případem antropomorfizace strojů nebo naopak "mechanizace" lidské sexuality. Otázkou ovšem zůstává, zda rozkoš omezovat pouze na lidi a zda není na čase přehodnotit pojem fetišismu. Možná jediným fetišem, kterého bychom se měli vzdát, je jen představa "normální" a "zdravé" sexuality. 
Podíváme se na historické i nové příklady technosexuality a "fúze ženskosti, smrti a technologie", abychom se rozhodli, zda je toto spojení znakem budoucí symobiózy lidí a strojů nebo naopak dokladem dekadence a zániku. Dominace pornografie v různých médiích totiž může být i symptomem evolučního "vyčerpání” našeho druhu. Ať už se přikloníme k optimistické nebo pesimistické vizi spojení sexuality a technologie, budoucnost nás ještě  mnohokrát překvapí, jak v oblasti technologie tak sexuality. 

Denisa Kera
Věnuje se pedagogické činnosti na FF UK a FHS UK, kde přednáší o filosofických a uměleckých aspektech nových technologií.  



Prednáška / Prezentácia 
03.04 sobota 17:30 

Tomáš Dvořák (CZ)
„Album, atlas, archív“ /obrazy a ich usporiadanie
Teoretik nových médií

jesper alvaer (NO)
„peregrination“ / prezentácia diela 
miesto a organizátor: České centrum, Hviezdoslavovo nám. 8, ba

linky: www.czc.sk


Tomáš Dvořák
„Album, atlas, archív“ /obrazy a ich usporiadanie

Naša súčasnosť býva často označovaná ako „kultúra obrazu“ a
vymedzená tak voči tradičnej „kultúre knihy“. Rad teoretikov potom
hľadá základ tohto rozlíšenia vo formálnych vlastnostiach týchto
médií, hlavne linearity textu voči plošnosti obrazu, od ktorých
ďalej odvodzuje o. i. rôzne formy poznania a interakcie s okolitým
svetom.

Prednáška sa pokúsi túto makrohistorickú periodizáciu 
sproblematizovať pohľadom na vzájomné vzťahy knihy a obrazu
(fotografie) v 19. a 20. storočí, s dôrazom na stále aktuálnejší
problém orientácie v neprebernom množstve existujúcich obrazov a
textov a manipulácie s nimi. Marginálne praktiky zachádzania s
technickými obrazmi v 19. storočí predstavia ako anticipáciu radu
postupov bežných pre dnešné nová média typu hypertextu. 

jesper alvaer
*1973, žije v Prahe

VZDELANIE
2002-03 študijný pobyt - cca-kitakyushu, Kitakyushu, Japonsko 
2000-01 exchange cooper union school of art, new york, u.s.a. 
1997-04 AVU, Praha 
1994-95 vizuálna komunikácia, Ecole Brousse, Montpellier, Francie 
1991-93 history of ideas, foundation course, univerzita v Oslo, Norsko

VÝSTAVY (výber)
2004 Nonspecta (plánovaný projekt), Brno, ČR; 2003 Galérie K und S, skupinová výstava českých a nemeckých umelcov, Berlín, Nemecko; IN SITU, Prague access, prezentácia projektu "Prague Chinatown", Praha, ČR; cafe Bratislava, prezentácia projektov, cafe Bratislava, Viedeň, Rakúsko; Prag-aktuelle videokunst, Balkan konsulat, Graz, Rakúsko; ZOO, (kurátor: Caz Mcintee), na rôznych miestach v Asii, Evropě a USA.; ENTER HUMAN, open studios, cca Kitakyushu, Japonsko; traffic, Fokuoka Museum of Art, Fokuoka, Japonsko; múzeum umenia v Kitakyushu, Kitakyushu, Japonsko; 2002 DUKES OF HAZARD, Maeda studio, (cca) Kitakyushu, Japonsko; FROM JAPAN WITH LOVE, sub:label (galerie Display), Praha, ČR; Nórsky študentský filmový festival, FILMHUIS LUMEN, Delft, Holandsko; PASS ME THE BUTTERFLY, D.U.M.B.O.arts center (dac) gallery, New York, USA.; "Wechselstube", Eigen=Art, Stuttgart, Nemecko; LÁSKA, Centrum súčasného umenia, Bratislava, Slovensko; UMĚLEC prezentácia, palais de Tokyo, Paríž, Francie (za Umelec); FAIR, Royal College of Art, Londýn, GB; EXTRADI(c)TION, Museo del Agua, Lisabon, Portugalsko; Bienále Mladých umelcov, NG, Praha, ČR (za galériu Display); Jesper Alvaer, (samostatná výstava), galéria Malá Špálovka, Praha, ČR; GRACZE/PLAYERS, galéria Sztuki Wspocesnej, Wroclaw, Poľsko





koncert
03.04 sobota 19:00

URBSOUNDS COLLECTIVE (SK)

jamka (digital deconstructed/sequence remixer, sampling unit, drum machine)
rbnx (power electronics/analogue - mostly selfmade ? devices)
urbanfailure (lo-fi trash rythms/computer)

miesto: Stanica Žilina/Záriečie
organizátor: Truc sphérique

linky: www.truc.sk, www.stanica.sk, www.urbsounds.sk

Spoločne zdieľame radosť s experimentovania s digitálnym zvukom:

Kolektív Urbsounds tvoria priatelia, ktorí okrem iného zdieľajú radosť z experimentovania so zvukom za použitia rôznej digitálnej technológie.
Vyrástli z D.I.Y. punku a hnevá ich (nielen) hudobná obmedzenosť. Neašpirujú na žiaden manifest, hoci uvádzajú, že ich hudba je výsostne „politická“.
Na začiatku bol projekt Exurbia Daniela Kordíka (1999), charakteristický kolážovaním zvukov z audio kaziet (metóda „copy and paste“) a prehrávaním takýchto „sekvencií“ cez gitarové efekty. V roku 2001 sa spojili formácie Exurbia (dnes Jamka), Urbanfailure a Urbanox (dnes Rbnx) a vytvorili kolektív Urbsounds. Prvý koncert sa odohral na bratislavskej VŠVU a odvtedy členovia kolektívu samostatne alebo v rôznych fúziách (a vždy live) hrali v kluboch, galériách a na festivaloch na Slovensku (Multiplace, Next), v
Čechách (Alternativa), Rakúsku a Nemecku (Germoney tour).
Dialektika medzi náznakmi rytmov a arytmickými spúšťaniami a zastavovaniami.
Hudba, ktorá praská a rozpadá sa, a opäť nachádza nové spojenia. „Mať to viac anarchistické a možno ešte viac dadaistické. Ostrý a neotesaný zvuk.
Preto nové a pozitívne vymedzenie: Free Digital?“



otvorenie výstavy
06.04 utorok 18:00

Kunst-fu featuring Zden
Čísla snov
Vizualizácia a symfonizácia víťazných čísel športky za posledných desať rokov.

miesto a organizátor: Galéria Priestor for Contemporary Arts, Somolického 1/B, Bratislava
kurátor: Juraj Čarný

linky: www.priestor.org, www.satori.sk


workshop 
07.04 streda 15:00
live performance
07.04 streda 20:00

Zzzvukové dielne 3
Guy Van Belle (B) + účastníci workshopu

miesto: A4 - nultý priestor
organizátori: jamka/urbsounds, BURUNDI

linky: www.urbsounds.sk, www.burundi.sk, http://mxHz.org

Zosieťovať počítače vo firemnej kancelárii patrí v dnešnej dobe k bežnému štandardu tých prosperujúcejšich firiem. Možno však podobnú logiku použiť aj pri tvorbe hudby? Zosieťovať hudobníkov priamo na pódiu?

Workshop: prezentácia belgického hudobníka Guya Van Belle „Yes, I can show a couple of things I am doing and dive into how I make these things and why. I am working mainly in max-msp-jitter, on a mac (osx) but I work with this 'network' idea of joining data and streams etc...“ 



	

projekcia filmov
07.04 streda 18:00

transmediale.04
Od abstrakcie a VJ-ingu k politickému aktivizmu – výber najzaujímavejších digitálnych filmov z medzinárodného festivalu umenia nových médií transmediale.04. Fly utopia!

miesto: A4 - nultý priestor
organizátor: ATRAKT ART
podpora: Goetheho inštitút

linky: www.34, www.transmediale.de


prednáška
08.04 štvrtok 16:00

Vít Havránek
Lanterna Magica – Nové technológie v českom umení 20. storočia                                                                                                              

miesto: České centrum
organizátor: České centrum, tranzit.sk & tranzit.cz

linky: www.tranzit.org, www.czc.sk


Vít Havránek is an art historian and curator based in Prague, Czech Republic. Since 1998 he has been working as a curator for the Municipal Gallery, Prague, CZ. In 2000 he founded the group PAS – Production of Activities of the Contemporary. He lectures on Contemporary Art at the Academy of Applied Arts, Prague. He has curated and organized numerous exhibitions, amongst which are: “Action, Word, Movement, Space” (Prague, 1999), “Glued Intimacy” (Prague 2000), Otto Piene “The Zero Experience” (Prague 2002). He has had numerous publications on contemporary art in catalogues, has edited books (most notably  - “Action, Word, Movement, Space”, 1999) and has written for contemporary art magazines (Umělec, Detail, Textes Sur L'art, Art Press), and for the daily press. He has been active on various juries, such as for the Ministry of Culture, the Foundation for Contemporary Art and the Jindřich Chalupecký Prize. He is a project leader of art-initiative tranzit.cz based in Prague.



Multiplace Final Party / koncert
08.04 štvrtok 20:00

MULTIPLES

Ján Boleslav Kladivo (SK)
Rupert Huber (A)
Franz Pomassl (A)
Philipp Quehenberger (A)
Guy Van Belle (B) 

miesto: A4 - nultý priestor
organizátori: ATRAKT ART, BURUNDI, tranzit.sk

linky: www.kladivo.com, www.ruperthuber.com, www.laton.at, http://anatomix.waag.org/xgz, www.atrakt-art.sk, www.burundi.sk, www.tranzit.org,

Záverečná party festivalu kultúry nových médií MULTIPLACE 
sprievodná akcia večera: odovzdávanie Tranzit.sk grantov 2004

JÁN BOLESLAV KLADIVO (www.kladivo.com)
Error undefined / Audiovizuálny projekt známeho slovenského hudobníka v kontexte filozofie Offending Command

RUPERT HUBER (www.ruperthuber.com) is Austrian composer and musician, member of TOSCA (since 1994; Rupert Huber & Richard Dorfmeister) and BERLINERTHEORIE (since 1997; Rupert Huber & Sam Auinger)

FRANZ POMASSL (www.laton.at) is Austrian experimental sound-artist and DJ, co-founder of label LATON and recently CLUB RUS in Vienna

PHILIPP QUEHENBERGER is Austrian experimental composer and musician

GUY VAN BELLE  (http://anatomix.waag.org/xgz) is Belgian experimental musician, performer, sound artist, member of international digital art collective mxHz.org.

 
tranzit.sk grants giving 
Art-initiative tranzit.sk has nominated 8 curators'/artists' groups to present conceptions for 2 particular exhibition projects which will take place in Trnava and Bratislava at the end of this year. International jury consisting of Vit Havranek, Jens Hoffmann and Hans Ulrich Obrist will choose those 2 of them which will be awarded by tranzit.sk grant 2004 each in amount of 300.000 Slovak Crowns.



