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Tanja Vujinović, ki se v okviru festivala Ex Ponto do petka predstavlja v Galeriji
Kapelica s taktilno vizualno zvočno inštalacijo Supermono 2/3, razvija eksperimente z
vizualno glasbo Diskretni dogodki v hrupnih domenah že več kot leto dni. Korenine
vizualne glasbe – pomembnega žanra v sodobni umetniški produkciji – avtorji
publikacije Visual Music: Synaesthesia in Art and Music Since 1900 iščejo že zgodaj
– pri prvih abstraktnih avantgardnih slikarjih, čeprav o dejanski uporabi hibridnih
zvočnih medijev v okviru vizualne umetnosti lahko govorimo šele dobrih nekaj
desetletij kasneje. Tanja Vujinović je s projektom začela širiti področje video
umetnosti, s katero se je primarno ukvarjala, na hibridne medije, ki v zvočnovizualnih inštalacijah ne zaobjemajo zgolj obiskovalčevih senzulanih senzorjev,
ampak aktivirajo tudi kognitivne in čustvene odzive.
Zvok v taktilnem biotopu Supermono 2/3 izhaja iz dveh med seboj dopolnjojočih se
izvorov, ki preko kompleksnih digitalnih modulov omogočata skoraj neponovljivo
varijabilnost zvoka in slike. Prasketajoča zvočna podlaga se naključno procesira iz
video posnetka gibanja v galeriji preko računalniškega vmesnika v abstrakten zvok in
video sliko. Zvočne structure na drugi strani galerije absorbirajo in oddajajo ljubki
črni pajaci oziroma plišaste packe, v katerih se skrivajo zvočni senzorji, njihova
reakcija pa je popolnoma odvisna od igre oziroma interakcije. Zvočna umetnost
mnogokrat uporablja reakcijo človeškega telesa, ki jo pri tokratni inštalaciji spodbuja
prikupnost in mehkoba črnih pajacev. Inštalacija je pravzaprav igrača za zbližavanje z
zvokom. Umetnica ne išče velikih tem, ampak s pomočjo hibridnih tvorb nežno
spodbuja soočenje s tehnologijo in razvoj inteligenčnih, čustvenih in poetičnih
dimenzij v dojemanju prostora. Odprtve forme vizualne glasbe nagovarjajo
obiskovalca k večsmernemu razmišljanju in nelinearni, nepredvidljivi predstavi o
videnem in slišanem. Ne gre zgolj za abstrakcijo, ampak prej za čustven portret
sonične realnosti.

Ida Hiršenfelder, Diskretni dogodki v hrupnih domenah, Dnevnik, Ljubljana,
25.9.2008.

