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ΤΕΧΝΕΣ

Οδηγός Τέχνες & Πολιτισμός

The Last Museum (Athens Edition). Μια

συμπαραγωγή του KW (Βερολίνο) και του PCAI

(Αθήνα)

Θέμα της έκθεσης The Last Museum η μετάδοση πληροφοριών καθόλη

τη μακρά διάρκεια της ιστορίας

Η έκθεση The Last Museum (Athens Edition) καθιστά δυσδιάκριτα τα όρια

μεταξύ κινούμενης εικόνας και γλυπτικής, διερευνώντας, παράλληλα, τη

δυναμική του όρου site-specific στο διαδίκτυο.

 

Προσβάσιμη μέσω του www.pcai.gr/thelastmuseum για περιορισμένη

χρονική περίοδο περιλαμβάνει μία νέα μεγάλης κλίμακας ανάθεση στον

καλλιτέχνη Πέτρο Μώρη, μαζί με έργα συμμετεχόντων καλλιτεχνών από έξι

ηπείρους.

 

Σύμφωνα με τον επιμελητή της έκθεσης Nadim Samman, το The Last

Museum αποτελεί μια δομή δεδομένων, μια «στοίβα», χρησιμοποιώντας τον

όρο της υπολογιστικής μηχανικής, η οποία περιλαμβάνει χωρικούς

προσδιορισμούς, γλυπτά, κώδικα καθώς και την εμπειρία χρήστη, μεταξύ

άλλων. Τα έργα της έκθεσης αποτελούνται από όλες αυτές τις

διαστρωματώσεις ενώ σε κάθε συμμετέχοντα ανατίθεται η δημιουργία ενός

γλυπτικού συνόλου, προκειμένου να εγκατασταθεί σε φυσικό χώρο της

επιλογής του, σχετικό με τις επικοινωνιακές δομές, την τεχνολογία ή/και το

περιβάλλον. Κάθε παρέμβαση βιντεοσκοπείται και στη συνέχεια τα βίντεο

που προκύπτουν συγκεντρώνονται σαν μία αλληλεπιδραστική ακολουθία. Το

αποτέλεσμα είναι μία διαδικτυακή εμπειρία μέσω μίας ιστοσελίδας,

περιηγήσιμης μέσα από ειδικά σχεδιασμένα εργαλεία.

 

Θέμα του The Last Museum η μετάδοση πληροφοριών καθόλη τη μακρά

διάρκεια της ιστορίας, δραματοποιώντας σημεία όπου οι αναπτυσσόμενες

τεχνολογίες τέμνονται με  τα πολιτικά (σώματα) και την παγκόσμια

οικονομία. Έτσι, θα διαδραματίσουν ένα αδιόρατο μοτίβο μετατόπισης,

αβλεψίας, απώλειας και απουσίας θανάτου.
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