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MREŽA RUK, KIBLIX

ZORAN TURK: S prvim od treh seminarjev se danes ob 18.00 nadaljuje mednarodni festival
umetnosti, tehnologije in znanosti, Kiblix. Srečanje bo na spletni platformi Zoom. Udeleži se
ga lahko širša javnost, govorili pa bodo o digitalnem medijskem okolju. Na polje digitalnega,
na splet se je v celoti preselil tudi festival, ki ga pripravlja mariborsko kulturno izobraževalno
društvo Kibla. V ospredje pa postavlja razlikovanja in presečišča virtualnega in fizičnega. To je
v času pandemije še posebej aktualno. Prispevek Irene Kodrič Cizerl.
IRENA KODRIČ CIZERL: Festival Kiblix obravnava navidezne svetove, projekcije in
spekulacije in vendar s spletno izvedbo pogreša spontane osebne razprave udeležencev.
Čeprav je to omogočilo globalno dostopnost in dober obisk decembrskih dogodkov. V času,
ko smo odvisni od digitalnega se zavedamo, da to ne mora nadomestiti fizičnega, kustos
Tadej Vindiš.
TADEJ VINDIŠ (kustos): Tehnologija tega ne bo mogla popolnoma nadomestit ne mislim
drugačen hardware je ne mislim niso to telesa to so čipi, to so kamere, to so ekrani. Ampak bo
pa ta transformacija neke socialne intime imela neko novo formo.
IRENA KODRIČ CIZERL: Festival bo tudi izložbeno okno pilotnih projektov za humanizacijo
tehnologije mreže Ruk. Mariborski center Kibla zaradi epidemije v pripravi nekoliko zaostaja, a
se pridružuje z mapiranjem Arboretuma Volčji potok in razstavo hologramov vrtnic, ter zgodbo
o ustoličenju vinarstva v Mariboru, ki vključuje staro trto, Vinagovo klet, Meranovo in
nadvojvodo Janeza. Kustosinja Aleksandra Kostič.
ALEKSANDRA KOSTIČ (kustosinja): Zdaj kako to pretvoriti v kot neke vrste turistični produkt,
da se bi to ponujalo javnosti.
IRENA KODRIČ CIZERL: Konec meseca se bo začel niz mednarodnih modeliranih
pogovorov, prvi bo o skrbi v virtualnih prostorih. Tega se tiče pomemben del našega
vsakdana.
TADEJ VINDIŠ (kustos): Mislim, koliko teh socialnih dialogov, stikov, ko jih imamo na ta način,
sestankov, konferenc, je zdaj nekje zabeleženih. To je tudi nekaj kaj malo včasih glavo
razbija.
IRENA KODRIČ CIZERL: Je še povedal Tadej Vindiš, kustos festivala Kiblix, ki se v celoti
dogaja na istoimenski spletni platformi.

