TISKOVÁ ZPRÁVA

DRUHÝ ROČNÍK FESTIVALU SOUČASNÉHO UMĚNÍ PRAHA - TINA B.
ZAPOJÍ DO SOUČASNÉHO UMĚNÍ MOBILY I BILLBOARDY
Praha, 19. dubna 2007 - Druhý ročník mezinárodního Festivalu současného umění Praha – Tina B.,
který pořádá pražská Galerie Vernon, přináší do české metropole řadu zajímavých uměleckých
akcí. Patří mezi ně projekt Mobile Video Art, první světový festival věnovaný uměleckým
videosnímkům natočeným mobilním telefonem a mezinárodní projekt Billboard Text Art, který
bude na velkých reklamních plochách v Praze po dobu jednoho roku prezentovat místně
specifické textové a slovní umělecké intervence. Obě akce budou zahájeny v červnu 2007.
Hlavní festivalová přehlídka se pak bude konat od 12. září do 20. října 2007. Festival současného
umění Praha – Tina B. se koná pod záštitou a s podporou ministerstva kultury i hlavního města
Prahy.
Ačkoli již na světě existuje řada festivalů zaměřených na prezentaci videí pořízených
mobilním telefonem, projekt Mobile Video Art je prvním světovým festivalem, který se specializuje
výhradně na uplatnění mobilu v oblasti současného umění. Kurátorský tým Festivalu současného
umění Praha – Tina B. proto oslovil umělce z celého světa, aby mobilním telefonem natočili krátké
videosnímky.
Hlavní platformou festivalu budou webové stránky, kde budou umělecké snímky
interaktivně prezentovány a „instalovány“. Umělci, kteří se projektu zúčastní, zde také vyhodnotí
své zkušenosti s tvorbou mobilním telefonem jakožto uměleckým nástrojem. Tím vznikne jakási
umělecká laboratoř pro zkoumání tvůrčího potenciálu mobilu i jeho možných estetických a
etických dopadů na současné umění a kulturu. Umělecká díla vytvořená pro projekt Mobile Video
Art budou dále prezentována ve výstavních prostorách v rámci hlavní přehlídky festivalu Tina B.
2007.
Téma prvního ročníku projektu Mobile Video Art - „INTIMNÍ ŽIVOT GLOBÁLNÍ VESNICE“ volně zkoumá společenské, politické, kulturní i osobní aspekty každodenního života ve 21. století
pod vlivem prolínání globálních a lokálních kulturních znaků. Kýženým výsledkem projektu bude
interaktivní obrazová mozaika krátkých videí (maximální délka 1 minuta), která propojí nejrůznější
umělecké žánry, strategie a přístupy ke vnímání současné globální reality.
Webové stránky www.mobilevideoart.com budou spuštěny 1. června 2007. Současně bude
zahájena další fáze projektu Mobile Video Art. K účasti bude přizvána široká veřejnost. Práce
domácích i zahraničních umělců se tak střetnou s pracemi laiků, čímž vznikne dynamický dialog o
podobě a podstatě současného umění. Zaslané amatérské videosnímky bude na základě jejich
uměleckých kvalit hodnotit odborná porota složená z umělců, kritiků a dalších osobností ze světa
současného umění. Nejlepší videa pak budou oceněna. Další ceny budou uděleny snímkům,
které získají nejvíce hlasů veřejnosti. Organizátoři doufají, že snímky umělců i laiků se posléze budou
dál šířit internetem i mobilní sítí. V neustále se měnící virtuální galerii tak umělecká díla získají nové
kontexty a významy.
V červnu bude zahájena i další akce letošního Festivalu současného umění – Tina B. Projekt
EMERGING WOR(L)DS - VZNIKAJÍCÍ (S)VĚTY bude po dobu jednoho roku vystavovat různorodá
umělecká sdělení a komunikace na velkých reklamních plochách, na kterých se povětšinou

prezentují produktové reklamy, firemní marketing, politická propaganda či kampaně státních i
neziskových subjektů. Projekt se tematicky zaměřuje na široké spektrum otázek souvisejících
s komplexními sociálními, politickými, komerčními a kulturními strukturami a útvary, které ve světě
poznamenaném pádem železné opony před téměř dvaceti lety i nedávnějšími událostmi 11. září
2001 neustále vznikají, přeskupují se a více či méně nápadně ovlivňují život každého jedince.
Umělecká díla vytvořená v rámci projektu EMERGING WOR(L)DS - VZNIKAJÍCÍ (S)VĚTY
nebudou po celou dobu jeho trvání vystavována na stejných vyhrazených billboardech –
nejedná se tedy o jakousi billboardovou galerii. Budou rozmístěna mezi komerčně využívanými
plochami, přičemž budou nahrazovat komerční a politická sdělení, pozměňovat standardní
informační toky, vytvářet nová umělecká slovní spojení, věty i narativní struktury a stanou se
paralelními značkami, znameními a znaky v městském prostředí Prahy.
Rovněž tento projekt bude podporován webovou platformou. Na websitu www.tina-b.com
bude k dispozici mapa Prahy s lokacemi aktuálních uměleckých billboardů, které se budou
obměňovat zhruba jednou za měsíc.
Hlavní pětitýdenní Festival současného umění Praha – Tina B. se bude konat od 12. září do
20. října 2007 a bude rozdělen do tří sekcí.
Sekce SONAR DISTURBANCE německé kurátorky Ingken Wagner v Praze představí zvukové a
rozhlasové umění převážně německých tvůrců. Zvukové instalace budou umístěny
v Ekotechnickém muzeu v památkově chráněném areálu staré čistírny odpadních vod v Praze 6 Bubenči, zatímco pražský Goethe Institut bude místem konání uměleckých koncertů a zvukových
představení. Projektu se zúčastní například renomovaný experimentální skladatel Peter Ablinger,
umělec Ulrich Eller, který je znám svými „zvukovými objekty“, zvukový architekt a návrhář Adam
Szabolcs-Fischer či umělecké duo Boris Baltshun a Serge Baghdassarians zabývající se
experimentální elektronickou hudbou a instalacemi. Některé koncerty, které se budou konat
v Goethe Institutu v rámci sekce SONAR DISTURBANCE posléze odvysílá jeden z mediálních partnerů
letošního festivalu, Český rozhlas (na vlnách Českého rozhlasu 3 – Vltava).
Další dvě festivalové sekce se zaměří na umělecké performance a současnou uměleckou
fotografii. Sekce Performance Art, která vzniká pod taktovkou italské kurátorky žijící ve Spojených
státech Michaely Giovannotti, se zúčastní řada zahraničních a českých tvůrců, například Nico
Vascellari, Marcella Vanzo a Sissi z Itálie, známá korejská umělkyně Kimsooja, Američanka Janine
Antoni, která propojuje video s performancí či legendární český umělec Jiří Kovanda.
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