


IZIS #7
Invazija
IZIS Invazija vsekakor meri in obeležuje novo 
poglavje v obstoju obstranskega, a vztrajnega 
festivala. V dosedanjih izvedbah se je s 
ciljem infiltrirati intermedijsko umetnost na 
spored prizorišč v slovenski Istri uspešno 
gibal med omahovanjem in udarništvom, 
institucionalizacijo in gverilo.

Morda mu zato vojaški besednjak tudi pritiče. 

Skupina umetnikov in kulturnih producentov, 

ki ga je zagnala, kuje zavezništvo z Obalnimi 

galerijami Piran in zaseda razstavišče Monfort. 

Predstavlja dela, ki jih je v zadnjih letih 

producirala koprska PiNA, in katerih avtorji so 

tudi člani te iste skupine, hkrati pa program 

festivala ponuja invaziji del ostalih osrednjih 

slovenskih producentov intermedijskih del.

Invazija, ki jo ob prvi asociaciji povezujemo z 

vdorom sovražnih sil, nenazadnje temelji na 

nekaterih še preveč očitnih dejstvih današnjega 

časa, z nekaterimi od njih v odnos stopa tudi 

tokratni IZIS.

Res je, da bo IZIS vdrl v Monfort, kakor je tudi 

res, da bo šlo za prvo scela intermedijsko 

pregledno razstavo v njem. Za prikaz umetniške 

prakse, ki iz tehnološke invazije in najnovejših 

znanstvenih odkritjih snuje svoja orodja. Nekaj, 

kar za umetnost na splošno najbrž ni nič posebno 

novega, a ob soočanju z njenimi bolj klasičnimi 

oblikami, vsakokrat vsaj delno pionirskega. Prav 

tako je res, da bo IZIS vdor v vrhunec turistične 

sezone, v čas zloglasnega in dobrodošlega vdora 

turistov. V kraj, kjer stava na obmorski blišč zelo 

nazorno pokaže, da morda bližina angleških 

invade in invest, ni povsem naključna.

In da je morda odgovor na strah zbujajoče parole 

o ogroženosti, o invazijah in njenih posledicah 

– od najbolj volatilnih oblik kapitala, do vznika 

najbolj rudimentarnih zidov – invazija sama. 

Invazija kot branik, ki naj nezadržno vdiranje 

sprejme, ki naj ob sodobnem vrvežu in zmedi, 

kot osnovnim občutenjem našega časa, ta čas 

premisli, ponudi zaznavi. Se vpraša: kaj je naše, 

kaj napadeno, kaj braniti, katera meja mišljenja 

in zaznave je ta, ki to občutenje poraja? In ali 

lahko umetnost na sebi lasten način odgovarja 

dejanskim in namišljenim grožnjam, ali jih 

lahko, če ob njej postanemo, če vdre, premeri 

in ponudi neko drugačno značilnost časa. Ali pa 

vsaj zavedanje, da ni naša zmdenost nič manjša, 

kot tista, ki jo evocira več kot sto let stara pesem 

Konstantina Kavafisa V pričakovanju barbarov in 

ki se v prevodu Cirila Berglesa konča z verzoma:

»Kaj bo zdaj z nami, brez barbarov? 

Navsezadnje, ti bi lahko bili neka 

rešitev.«

Neka rešitev je za IZIS Invazija,
Vabljeni in vabljene, da se ji pridružite,

* Programska ekipa festivala IZIS



#1

Tilen Sepič 
Svetlobni oscilator 
(Ljudmila, zavod projekt Atol, Svetlobna gverila, 2016)

Svetlobni oscilator je avdio-vizualna kinetična 

instalacija, sestavljena z več nihal. Okrogli 

svetlobni objekti so obešeni z višje pozicije, ki s 

pomočjo motorjev nihajo v “konični” pendulum. 

Instalacija je sprogramirana s prepletanjem 

generativnih vzorcev frekvenc utripanja svetlobe, 

barv, kot tudi same rotacije objektov. Gledalec 

lahko v vzorcih opazi različne zaznavne iluzije 

kot npr. “paslike” ter nove barve, ki niso del 

instalacije. Zvok je neposredno povezan z 

gibanjem ter frekvenco svetlobe in prav tako 

generativen, s poudarkom na nizkih frekvencah, 

ki jih lahko gledalec tudi čuti.  Vzorci so tako 

nepredvidljivi - niso vnaprej posneti, sistem 

deluje generativno na analognem principu, brez 

uporabe računalnika. Instalacija izpostavlja 

naravna nihanja, vibracije in frekvence, ki so 

sestavni del sveta okoli nas, ki pa so nam drugače 

nevidne ali pa na njih nismo pozorni.

Tilen Sepič je multidisciplinarni umetnik in 

oblikovalec, deluje na področju novih medijev 

- področje intermedijske umetnosti, umetnosti 

svetlobe, oblikovanja svetlobnih objektov ter 

projektiranje svetlobnih audio-vizualnih inštalacij. 

Prav tako pri svojem delu podpira “odprto-kodno” 

ter DIY (naredi-si-sam) kulturo, kar se izraža z 

organiziranjem delavnic, večletnim sodelovanjem 

z društvom Ljudmila (laboratorij za znanost in 

umetnost), kjer se je posveča tudi spletnemu 

deljenju brezplačnih načrtov za produkte ali 

storitve. Ti principi zajemajo tudi projekte, ki jih 

je izvajal z ekipo “Hacking Households”, s katero 

so začeli ustvarjati na bienalu industrijskega 

oblikovanja Bio50. Z ekipo se z razstavami ter 

delavnicami dotikajo tem digitalne manufakture 

in prihodnosti oblikovanja produktov povezanih 

s spletom, izraženo skozi umetniške vidike. 

Na področju svetlobe je redno dejaven pri 

mednarodnih svetlobnih festivalih, pri katerih 

gre za križanje javne umetnosti, promocije mesta 

ter uporabe novih medijev ter tehnologij na 

področju svetlobe. V zadnjih letih se predstavlja 

s svetlobno-zvočno kinetičnimi instalacijami ter 

produkti na osnovi svetlobe.

Zgolj iz kroženja.

Utrip-odblesk,

tresljaj-zven.

In tudi odgovor

objektu-meni.

Vpijoč vidim

svojo senco

bleščati – peti.

Prvi del
5.-26.7.2019

Otvoritev: 5. 6. ob 20:30 h
Odprto od torka do nedelje, 9-14 h in 20-22 h
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#2

Saša Spačal + Matic Potočnik
Liminoid 2.0
(Ljudmila, Laboratorij za znanost in umetnost, 2018)

Liminoid je obogatena in virtualna izkušnja 

razpršene subjektivitete. Liminoidni portal izhaja 

iz antropološke raziskave o sodobni variaciji 

liminalnega procesa, ki zaznamuje prehod 

sebstva v iniciacijskih ritualih. Liminoidna 

izkušnja sproža preobrazbo občutka o samem 

sebi, ki poteka v treh fazah: ločitev od starega 

jaza, faza prehoda z značilno nejasnostjo in 

izgubo orientacije, ter zadnja faza vključitve in 

oblikovanja novih pogledov na svet. 

Saša Spačal je postmedijska umetnica, ki 

raziskuje organske, mineralne in tehnološke žive 

Pripraviš me, razpršiš.

Glede na ta gledan jaz,

tolikšno odrekanje sebi,

samo

razblinjenje,

ki preiti, se prek,

in vse nove vezi.

sisteme. Pri svojem delu obravnava postčloveško 

povezovanje, ki vključuje mehansko, digitalno 

in organsko logiko znotraj biopolitike in 

nekropolitike sodobnega časa. Njena dela so bila 

predstavljena in nagrajena na številnih domačih 

in mednarodnih prizoriščih po celem svetu. 

Matic Potočnik je računalničar iz Kranja, ki 

se ukvarja z razvojem in analizo programja 

ter z raziskovanjem tehnoloških sprememb in 

njihovih posledic. Pogosta tema njegovega dela v 

umetnosti je zlivanje realnega in navideznega.



#3

Robertina Šebjanič + 
Aleš Hieng–Zergon + Ida Hiršenfelder 
Časovni zamik / Kemobrionični vrt 
(Ljudmila, Zavod Projekt Atol, 2015)

Interaktivna generativna (kemična) zvočna 

instalacija razkriva odnos med hidrotermalno 

kemijo, minevanjem časa in razvojem zvoka. 

Sestavlja jo več manjših formacij kemičnih vrtov v 

raztopini vodnega stekla (natrijev metasilikat), ki 

odstirajo okno v raziskovanje kemičnih procesov 

ob začetku življenja. Na kemične reakcije so 

usmerjene kamere, ki preko mikrokontrolerja 

zaznavajo spremembe v obliki vrtov. Spremembe 

učinkujejo na kodo za generiranje zvoka v živo 

in počasi spreminjajo sozvočje v galerijskem 

prostoru. Počasno spreminjanje zvoka se izmika 

časovnem ritmu, ki bi ga zaznala človeška čutila.

Robertina Šebjanič (SI) je intermedijska 

umetnica. V svojih delih umetnost prepleta z 

znanostjo in tehnologijo. Zadnja leta raziskuje 

predvsem žive sisteme, svoje umetniško-

Zunaj dosega, ob nezaznavnih postanem.

Samozdruževalne strukture, njih piš.

Tu vdre njihov čas, videti drug jaz.

raziskovalne procese pa običajno izoblikuje v 

avdio-vizualne performanse, zvočna dela in 

kompleksne potopitvene instalacije. Vsebinsko 

svoje ideje in koncepte pogosto realizira v 

sodelovanju z drugimi avtorji, zato njena dela 

utelešajo interdisciplinarnost in neformalno 

integracijo.

Ida Hiršenfelder je arhivistka in zvočna 

umetnica, ki živi in dela v Ljubljani. Zanima jo 

zgodovina medijev, arhivi, njihovo izginevanje, 

medijska arheologija, filozofija temporalnosti. V 

polju zvočne umetnosti jo zanimata bioakustika 

in mikrotonalika. Komponira eksperimentalne 

zvočne krajine z uporabo analogne elektronike, 

terenskih posnetkov in računalniških manipulacij. 

Nastopa pod psevdonimom beepblip.

Aleš Hieng - Zergon je DJ in glasbeni producent. 

Pri svojih nastopih v živo uporablja analogno 

proizvedene, modulirane zvoke in šume ter jih 

kombinira s terenskimi posnetki. Kot DIY entuziast 

gradi module za modularne sintetizatorje zvoka 

in efekte. V naravi, okolju in industrijskih objektih 

snema zvoke, ki jih uporablja pri svoji glasbeni 

produkcij in live actih.

Programiranje: Slavko Glamočanin

Tehnična podpora: Roman B.

Produkcija: Projekt Atol & LJUDMILA, 2015 – 2017

Produkcija razstave: PiNA, Koper, 2019

Projekt je bil podprt pri Ministrstvu za kulturo RS in MOL – 

oddelek za kulturo.



#4

Marko Vivoda + Karlo Hmeljak +   
Luka Frelih: 
Rear
(PiNA, 2016)

Interaktivna vizualno-zvočna instalacija Rear 

poskuša določiti tisti vmesni prostor zaznavanja in 

zamišljanja, ki prek mnogoterih posredovanj, tvori 

pomene. Senzorični prostor gledalčeve izkušnje je 

oblikovan znotraj dramaturško odmerjenega časa, 

ki ga on sam sproži, ko se znajde v območju, ki ga 

potem s kretnjami sooblikuje. To območje pa mu 

kaže njega samega, njegovo posredovanje vanj 

in mu na koncu iz bližine črt in črk in zvokov, ki jih 

puščajo, ponudi: pesem.

#5

Video predstavitev društva LJUDMILA
laboratorij za znanost in umetnost

Pognana črta gravira,

Vse bolj konture nekoga,

Iz risa črk te izčrta,

da zrcalno komaj zaznavno

Utripanje. Da odreveni.

Nastopi 

Irena Z. Tomažin 5. julij - Otvoritev prvega dela
Alberto Novello 26. julij - Zatvoritev prvega dela

Luka Frelih je računalniški programer in umetnik, 

ustanovni član Ljudmile, heker s posebno 

naklonjenostjo prostemu programiranju in 

snovalec spletnih strani. Sodeloval je v mnogih 

projektih, ki povezujejo tehnologijo in umetnost.

Karlo Hmeljak je poet in jadralec ter del 

kolektiva Stran22.

Marko Vivoda je intermedijski umetnik, 

producent, kurator, ter del kolektiva Stran22.



#6

Gašper Milkovič Biloslav, Mitja Cerkvenik, 
Marko Turkuš, Marko Vivoda
Radia
(PiNA, 2019)

Instalacija Radia raziskuje kompleksnost 

razmerja med človekom in okoljem, kar dosega 

z vizualno interpretacijo različnih segmentov 

frekvenčnega spektra. 

Projekt temelji na zbiranju in obdelavi signalov z 

nevidnega dela elektromagnetnega valovanja, ki 

jih povzroča človek (radijske frekvence, brezžična 

internetna omrežja, omrežja mobilnih telefonov) 

ter prikazovanju le-teh v obliki vidnega zapisa. 

Projekt sega preko meja tistega, kar zaznavamo 

s človeškimi čutili, da bi s pomočjo impresivne 

svetlobne igre manifestiral svet nevidnega. 

Opraviti imamo z abstraktno vizualizacijo stanja 

v okolju – ker instalacija zaznava in se odziva tudi 

na sevanje mobilnih telefonov, bo gostota ljudi 

v njeni neposredni bližini vplivala na dinamiko 

svetlobnega zapisa.
#9

#10  Terasa

#6

#7

#8

Drugi del
2.-23.8.2019

Otvoritev: 23. 8. ob 20:30 h
Odprto od torka do nedelje, 9-14 h in 20-22 h

Posledic sevanja informiranja 

ne vtiskuje telo, nedostopno.

A jih zdaj mrežnica, ne posredno 

uobliči zame.

Gašper Milkovič Biloslav, snemalec in 

kinooperater, kot polovica dua Izland ustvarja žive 

vizualne performanse za koncerte in elektronske 

liveact-e, instalacije, videospote ter vizualije za 

gledališče in film. Je del kolektiva Stran22.

Mitja Cerkvenik, glasbenik in inženir 

računalništva, razvija elektronske glasbene 

inštrumente s katerimi nastopa pod psevdonimom 

jesusonecstasy. Je del kolektiva Stran22.

Marko Turkuš je kinooperater, scenograf v 

gledališču in na animiranih filmih, ter del kolektiva 

Stran22.

Marko Vivoda je intermedijski umetnik, producent, 

kurator in del kolektiva Stran22.



#7

Name: 
Nano-grafiti 
(KID KIBLA, 2018)

Na tritedenski turi po Evropi je Name: stopil v 

»old-school« igro grafitov in s šaljivimi aforizmi 

markiral 12 evropskih mest. Na ikonične lokacije 

je umestil najmanjše, s prostim očesom nevidne 

grafite. Nanografiti se neposredno navezujejo na 

lokacije ali ikonične spomenike v njihovi bližini 

ali na situacije, v katerih se je avtor znašel na 

potovanju.

Prav velikost je med elementi, s katerimi Name: 

provocira grafiti subkulturo, v kateri je odrasel; z 

nanografiti enostavneje zaseda najboljše lokacije 

v mestih ter ob enem nasprotuje vizualnim in 

produkcijskim standardizacijam, ki določajo, kaj 

je grafit.

Invazija vse manjšega.

Spot, tag, stop …

Golim očem rob,

zadati udarec meri,

ki kot edina –

šepniti: ti nisi vsa.

Name: je umetnik, ki z različnimi pristopi 

raziskuje grafitarsko subkulturo in širši kulturni 

kontekst, v katerem živimo. V svojih delih 

pogosto problematizira razmerje med ilegalnim 

in legalnim intervencijam, ki so vedno podrejene 

formalnim in vsebinski rekonstrukciji in 

umetnikovim nekonvencionalnim idejam.



#8

Stran22
Soap Opera (K01 M04 J01) 
(Svetlobna Gverila, Stran22, 2019)

Soap Opera K01 M04 J01 je prvi del 

nadaljevanke, ki raziskuje mejo med intimnim 

doživljanjem sveta posameznika in kolektivno 

izkušnjo. Ponuja prikaz potopljenosti v ponujene 

realnosti, gledalca pa sooči z možnostjo tega, da 

se navidez vseprisotne pripovedi, ki oblikujejo 

realnost, tudi razpočijo. Ponudi mu izkušnjo tega, 

da se od njih loči ali pa jih vsaj za trenutek uzre.

V pretakajočo opno,

varno v njenem čudu,

hlepeče po tolikšni

lepoti, tako krhki

utvari, ko poči.

Stran22 je interdisciplinarni kolektiv, ki pod 

skupnim imenovalcem združuje ustvarjalce z 

različnih področij  – od vizualne in performativne 

umetnosti, arhitekture in oblikovanja do avtorske 

glasbe in poezije. Poleg prepletanja različnih 

veščin jih povezuje predvsem želja po odkrivanju 

novih umetniških izrazov, odmaknjenih od 

konvencionalnih pristopov.



Intermedjiska umetnica Nika Erjavec (1994) 

deluje na področju kiparstva, oblikovanja, 

fotografije in gledališča.. Trenutno zaključuje 

magistrski študij kiparstva na Akademiji 

za likovno umetnost in oblikovanje. Njena 

praksa temelji na interdisciplinarnem in 

eksperimentalno-raziskovalnem pristopu k 

mediju in perceptivnosti. Aktivno sodeluje na 

lokalnih in mednarodnih razstavah, se udeležuje 

in vodi izobraževanja, deluje v intermedjiskih 

projektih in v gledališču.

Jan Krmelj (1995), gledališki režiser, pesnik, 

pisatelj Režiser in oblikovalec uprizoritev Idomenej 

(MGL, 2018), Nasprotje stvari (SMG, 2019; z 

Borisom Nikitinom), Utopia – Arheologija raja (SNG 

Drama Ljubljana, 2016), CHORUS (Kino Šiška, 

2017), Hamlet, Tragedija Odsotnosti (Cankarjev 

dom, 2017), SYMPTOMA (Narodna galerija, 2016). 

Ustanovitelj gledališke skupine DivinaMimesis.

#9

Andrej Koruza, Jan Krmelj, Gašper Torkar, 
Nika Erjavec (DivinaMimesis)
Niti sled 
(PiNA, 2017)

Prostorska instalacija Niti sled priklicuje in 

zabrisuje znake in sledi, ki jih posameznik 

navadno uporablja za določanje in komuniciranje 

svoje identitete in svojega mesta znotraj 

skupnosti. Ambient s svojimi učinki te iste 

sledi postavlja pod vprašaj, jih sooči z njihovo 

krhkostjo, poje in je: »spev za vse neobstoječe, 

živeče ali onkraj vsake obstoječe kategorije –za 

vse, kar je ali kar ni, kar ne pušča sledi, čeprav 

izpolnjuje namen tega življenja.« (JanKrmelj) 

Andrej Koruza (r. v Kopru, Slovenija, 1982) je 

mozaicist, intermedijski umetnik in oblikovalec. 

Meje mozaika je raziskoval v delih kot sta 

instalacija Znamenja z meje, razstavljena na 

Ravenna Mosaico 2013, Sonica 2013, Oddstream 

festival v Nijmegenu, Premio Arte Laguna v 

Arsenalu v Benetkah; in instalacija Reality 

Grinder predstavljena na festivalu Izis, festivalu 

Speculum Artium v Trbovljah in Superbooth v 

»Življenje moramo živeti kot 

skrivnost. Neizrekljivo, 

neizrečeno. 

Skomunicirano 

skozi nesporazum, 

neizpovedano.

Tam je svoboda: ne pušča niti 

sledi.«

Jan Krmelj

Berlinu (2017). Trenutno deluje kot oblikovalec v 

kolektivu Trajna, kjer raziskuje trajnostne prakse 

v povezavi z invazivnimi tujerodnimi rastlinami,  

trajnin projekt Simbiocen je trenutno predstavljen 

na Trienalu oblikovanja v Milanu (2019).

Gašper Torkar je večstranski umetnik, ki 

primarno dela z zvokom in jezikom za različne 

kontekste. Poleg raziskovanja klubske glasbe je 

prispeval glasbo za več instalacij, performansov 

in gledaliških del. Njegov pesniški prvenec 

Podaljšano bivanje (2013, LUD Literatura) je 

bil nominiran za najboljši literarni prvenec leta 

na Slovenskem knjižnem sejmu. Njegova prva 

glasbena izdaja Dreams of Others je izšla 2017 

pri založbi Kamizdat. 

Od 2018 organizira klubske večere NANI MO v 

klubu Monokel. Trenutno dela glasbo za predstavo 

Triadni Balet in ns svoji drugi pesniški zbirki.

Nastopi 

Sluhodvod #3 2. avgust - Otvoritev drugega dela
Luxas in Gašper Torkar 23. avgust - Zatvoritev drugega dela

#10 

Predstavitev IZIS festivalov 



Petek, 5. julij, 20:30 h - Otvoritev prvega dela

Instalacije:

• Tilen Sepič: Svetlobni oscilator (Svetlobna gverila, Ljudmila, Zavod projekt Atol)

• Saša Spačal, Matic Potočnik: Liminoid (Ljudmila, Zavod Projekt Atol )

• Robertina Šebjanič, Aleš Hieng – Zergon, Ida Hiršelfelder: Časovni zamik/Kemobrionični vrt 

(Ljudmila, Zavod Projekt Atol)

• Marko Vivoda, Karlo Hmeljak, Luka Frelih: Rear (PiNA)

Performans: Irena Z. Tomažin

Petek, 26. julij, 20:30 h - Zatvoritev prvega dela, performans Alberto Novello

Petek, 2. avgust, 20:30 h - Otvoritev drugega dela

Instalacije:

• Gašper Milkovič Biloslav, Mitja Cerkvenik, Marko Turkuš, Marko Vivoda: Radia (PiNA)

• Stran22: Soap Opera (K01 M04 J01) (Svetlobna Gverila, Stran22)

• Andrej Koruza, Jan Krmelj, Gašper Torkar, Nika Erjavec (DivinaMimesis): Niti sled (PiNA)

• Name: Nano-grafiti (KID KIBLA)

Performans: Sluhodvod #3

Petek, 23. avgust, 20:30 h - Zatvoritev drugega dela

Nastopi: Luxas in Gašper Torkar

Produkcija: Borut Jerman, PiNA / Ko-produkcija: Obalne 

galerije / Kurator: Marko Vivoda / Teksti: Karlo Hmeljak / 

Tehnična ekipa: Primož Ferš, Janko Atešek / Oblikovanje: 

Kaja Kisilak / Koncept: Stran22 / Piran, 2019

Medijski pokrovitelj

barvni simbol s tekstom
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REPUBLIKA SLOVENIJA
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Program po datumih


