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Mestna galerija Nova Gorica bo letos že enaindvajseto leto zapored gostila mednarodni

festival Pixxelpoint, ki se je v teh letih uveljavil kot eden najpomembnejših festivalov

intermedijskih umetnosti v slovenskem prostoru in si obenem izoblikoval ugled tudi v

mednarodnem okolju. Zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe s Covid-19 smo

festival v celoti preselili na splet.

O MEDNARODNEM FESTIVALU PIXXELPOINT

 
Nova Gorica bo od 10. do 17. decembra ponovno v znamenju Pixxelpointa. Festival, ki

izhaja iz vizualne kulture elektronskih medijev, si je za cilj zadal tako razvijanje in boljše

razumevanje razsežnosti digitalnih svetov ter digitaliziranja stvarnega sveta okoli nas,

predstavitev sodobnih umetniških praks, ki delujejo na presečišču umetnosti, znanosti in

tehnologije, kot vzpodbujanje teoretskega, kritičnega diskurza in refleksije o intermedijski

umetnosti. Vendar je prvotni namen festivala, ki si je za cilj zadal približati informacijske

tehnologije širšemu občinstvu in obenem seznaniti predvsem mlajše generacije z

drugačnimi možnostmi uporabe novih medijev, daleč presegel svoje okvire in prerasel v

festival sodobnih umetniških praks.

Predvsem v zadnjih nekaj letih se je zato festival pogumno lotil zahtevnega predstavljanja

vrhunskih intermedijskih umetnikov, ki s svojimi deli premikajo meje in razumevanje

vloge sodobnih umetniških praks, zaradi česar se Nova Gorica že umešča na svetovni

zemljevid najsodobnejšega dogajanja na tem dinamičnem, vedno svežem in

vznemirljivem, a zahtevnem umetnostnem področju. K afirmaciji festivala, ki ga že 14 let

razvijamo festival tudi kot čezmejni projekt, sta nedvomno pripomogli naklonjenost v prvi

vrsti Ministrstva za kulturo Republike Slovenije, ki že več let sofinancira izvedbo festivala,

in Mestne občine Nova Gorica. Seveda pa ne smemo pozabiti na številne mednarodne

povezave, ki so jih različni sodelavci in soustvarjalci festivala zgradili skozi vsa leta

njegovega obstoja.

»KORONA« EDICIJA FESTIVALA

 
Tako kot je letošnje leto, zaznamovano predvsem s koronavirusom, posebno, je poseben

tudi 21. festival sodobnih umetniških praks – Pixxelpoint. Zaradi epidemiološke situacije,

ki je letos vse postavila na glavo, smo bili primorani spremeniti koncept festivala, in

porodila se nam je ideja, da bi letošnjo edicijo festivala namenili soočanju in predstavitvi

slovenskih festivalov, ki se podobno kot mi ukvarjajo s prezentacijo sodobnih umetniških

praks in delujejo na presečišču umetnosti, znanosti in tehnologije. Tako se bodo na

letošnjem Pixxelpointu predstavili festivali: MFRU (ki ima poleg Pixxelpointa najdaljšo

tradicijo), KIBLIX, Speculum Artium, SONICA, Svetlobna gverila in IZIS, s projekti

uveljavljenih domačih in tujih umetnikov. V okviru Pixxelpointa bomo torej pod eno

streho združili vse festivale ter širši javnosti skozi razstavo ter druge obfestivalske

dogodke ponudili prerez dogajanja na slovenski intermedijski sceni in morda odprli

možnosti za morebitna nadaljnja sodelovanja.
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Letošnja festivalska edicija nosi naslov Žarišča, žarišča intermedijske umetnosti na

Slovenskem, ki kljub družbenim spremembam, stanju duha v družbi in virusom žarijo na

našem intermedijskem zemljevidu, delujejo, ustvarjajo, opozarjajo, problematizirajo in se

na svojstven način angažirano odzivajo na aktualna družbena stanja. Navdih za tak naslov

smo dobili prav v teh izrednih koronačasih, ko se iz dneva v dan pojavljajo nova žarišča

virusa, zaradi katerih smo priče omejevanju svobodnega gibanja in socialnih stikov,

strahu ter ekonomski in drugim negotovostim, ki omejujejo naše delovanje in povzročajo

vsesplošno nelagodje v družbi.

S festivalom želimo na nek način kljubovati trenutni nepredvidljivi situaciji, zato vabljeni

v ta (p)osebni svet umetnosti, ki vsebuje veliko znanega, vselej pa nam razpira nove

horizonte in pušča čar neodkritega.

Pavla Jarc

Celotno dogajanje lahko spremljate na www.pixxelpoint.org in

www.facebook.com/pixxelpoint.
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