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___________
Najnovejši projekt intermedijske umetnice in videastke Valerie Wolf Gang a s t r a ◇ c o r
p u s v Galeriji Škuc zaokrožuje avtoričino raziskovanje povezav, meja in ravnovesij med
človeškim telesom, tehnologijo in astronavtiko. Umetnica v "novem skafandru" oziroma
na novo ukrojeni koži in s povsem novimi videodeli zastavlja vprašanja o mejah
dojemanja lastne in okoliške snovnosti in navideznosti. Performativno raziskuje tako
fizično telo in gibanje kot tudi psihološke vplive v povezavi s svojo psihofizično
vzdržljivostjo, ob tem pa k podobnemu premisleku in raziskovanju lastne materialnosti
vabi tudi gledalko_ca. Reinterpretacija znanih prostorov in premikanje skozi čas ter
prostor sta zanjo namreč postala način iskanja novega gibanja in zavzemanja osebnega
prostora, ki ga avtorica skozi svoja dela pogosto nagovarja.
Več o razstavi: bit.ly/2TqeGxN
___________
Valerie Wolf Gang (1990) je intermedijska umetnica, režiserka, videastka,
transdisciplinarna umetniška raziskovalka in pedagoginja. Raziskuje odnos med
človekom in tehnologijo, sodeluje v mednarodnih raziskovalnih organizacijah, svoja dela
pa razstavlja v mednarodnem prostoru (mdr. Weltmuseum, Dunaj; Inštitut za sodobno
umetnost, Singapur; Center za sodobno umetnost, Portugalska: Expo Garden, Peking;
Qubit, New York). Je dobitnica številnih uglednih štipendij in priznanj (mdr. nagrade
Ivane Kobilce za aktualno produkcijo, vesne za najboljši študentski film, Darmstädter
Tage der Fotografie, International Brain-Computer Interface Art Award, The Future of
Innovation Award) ter ustanoviteljica UV Arthouse, ki producira eksperimentalne filme,
videoinstalacije in raziskuje področje uporabe novih medijev. Predava o sodobnih
umetniških praksah in filmu, je doktorska kandidatka na SAZU, strokovna sodelavka
Inštituta za likovno umetnost na Dunaju, mentorica v programu Centra za kreativnost RS
in deluje pod okriljem raziskovalnega centra RUK. Mednarodnih festivalov filma in novih
medijev se večkrat udeleži tudi kot članica žirije, pogosto je gostja svetovnih konferenc,
katerih tema so digitalni mediji na stičišču znanosti in umetnosti.
Program Galerije Škuc omogočata: Ministrstvo za kulturo RS in Mestna občina Ljubljana
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