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ВТОРИ ИНТЕРАКТИВЕН ИНТЕРНЕТ ПЪРФОРМАНС В БЪЛГАРИЯ

игр@чът

събота, 25 октомври 2003 г.
от 19.00 ч.
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top games
1/ Dead or Alive Ultimate/
Xbox
2/ Final Fantasy: ...

още>>

в Софийска градска художествена галерия
и в Стайм, Амстердам
ANATOMIC + ХАРАЛДУР КАРЛСОН И РЕНЕ БЕЕКМАН
реално и виртуално
едно уникално сътрудничество между Steim (http://www.steim.nl)
и Waag Society (http://waag.org)
с “римоут”-участие от Международната Интернет конференция Net_User_2
(http://netuser.cc)
След едно наистина горещо лято, наситено с пърформанси и уъркшопи,
организаторите решиха да се пръснат. Те обикновено провеждат
едноседмично открито студио, което обикновено разкрива на своите
участници творчески начини да използват мрежите и медийните изкуства.
Обикновено това събитие се състои в Theatrum Anatomicum при Waag
Society в Амстердам, оттам и името "anatomic". Канят се най-различни
артисти, използващи технологиите и те заедно правят пърформанс в
интернет, като ползват различните технологии.

За или против интернет
запознанствата?
Да, няма нищо лошо.
Не, абсурдни са.
Все тая, няма разлика.

Гласувай

Този път, като истински номади по душа, макар и творчески личности, те
решиха да вдигнат лагер в събота, 25 октомври в арт -център STEIM,
Амстердам!
В рамките на приблизително един час медийни артисти и музиканти в
Амстердам и България, ще работят заедно като използват различни
технологии и он-лайн създават в реално време дигитален интерактивен
пърформанс.

Търси >>

Концерт “Малка слънчева система”
Автор Харалдур Карлосн
Римоут гостуващ артист: Рене Беекман
Харалдур Карлосн (1967 г.) живее в Рейкявик и е учил мултимедийно
изкуство Художественото училище на Исландия, в академията за изкуства
AKI в Енсхеде, Холандия, и сонология в Кралската консерватория в Хага.
Понастоящем работи върху мултимедийния си проекта “Малка слънчева
система”.
Рене Беекман (http://xs4all.nl/~rbeekman) е холандски художник, който
живее и работи в София, България. Той ще се включи от фестивала
NET_USER_2 в София, за да участва в събитието.
Събитието ще се състои в Интернет, а зрителите могат да го гледат в
реално време на Софийска градска художествена галерия от 19.00 -20.00 ч.
на 25 октомври. Разбира се, една от предпоставките за това ще бъде
достатъчно бърза връзка с Интернет.
Рене Беекман ще направи и презентация за проекта на 25 октомври, между
16 -17.30 ч. в СГХГ, в рамките на фестивал NET_USER_2.
Това ще бъде продължение от случилото се през м. септември в София
първо подобно събитие, представено от художника. Макар тогава твърде
големият брой желаещи да се включат претовари централните сървъри в
Амстердам, присъстващите на живо зрители в София можаха да видят
оф-лайн презентация на идеята, в която освен Рене Беекман взеха участие
българският медиен артист Краси Терзиев и музикантът Димитър Паскалев
(Блуба Лу).

още от @рт>>
Петнадесето юбилейно издание на международния форум за
компютърни изкуства “Компютърно пространство 2003”

http://
ОК >>
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Мане и Веласкес

к@рта

Графити

войн@

Анди Уорхол

лиц@
олимпи@да

Ейч Ар Гигър
Класическата музика у нас
Матис и Пикасо

систем@

Райън Тери, уеб дизайнер

дец@

Арестантска галерия

р@бота

Ледени скулптури

вселен@
рецепт@
г@ргара
флора
наслук@

