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smART! XTRA feat. Share Point:

Made by Nature

szimbiózis, élettan, makrouniverzum
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symbiosis, physiology, macrouniverse
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Ki gondolná, hogy a növények is éreznek? Jó, tudjuk, hogy élőlények,
de nincsenek érzékszerveik, nem rendelkeznek állandó helyváltoztatási
kényszerrel se. De akkor hogyan képesek felismerni és azonosítani a
környezetükben lévő társaikat és különbséget tenni az emberek között?
És hogyan tudnak mozogni? Mert szögezzük le, tudnak. Ja, igen! Mit is
keresnek különféle sejtek és baktériumok egy újragondolt Björk-lemezborítón? És a természet számára hogyan válhat az ember tárgylemezzé,
felületté, szerepeik milyen módon értelmezhetők újra? Egyáltalán, mi
köze mindennek a művészethez?
A válasz a Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) Média design és Tervezőgrafika szakos hallgatóinak és oktatóinak interdiszciplináris munkáiban rejlik.
A tavaly tavasszal megrendezett első közös szervezésű trafóklubos
ANIMÁCIÓÓÓ est után a 11. Share Point fókuszába ezúttal a természet, mint
ihletforrás kerül.
Kovács Mihály Gergely interaktív „fitogén bionergetikai” robotikus installációja, a
PLAN-T egy ARDUINO alapú szenzoros erősítő rendszer segítségével táncoltatja meg a cserepes növényeket. Márián Gábor grafikai sorozata, a Kozmogónia darabjai Björk Biophilia című multimédiás projektjét továbbalakítva
engednek betekintést egy sajátos szimbolikájú természeti világba, mikroszkópikus léptékű makrouniverzumokat ábrázoló, grafikai, festészeti és fotografikus eljárásokat egyesítve. Koroknai Zsolt videós land art munkáiban
pedig a természet és ember reflektált viszonyát vizsgálja, a jelek és nyomhagyások fikcióin, beforrott mintáin keresztül digitális képzetekből merítkezve.
As part of the smART! XTRA series of interactive presentations, audiences
are invited to find out about interdisciplinary forms of collaboration between
different areas of the arts and creative industries, through a number of
ongoing projects. The focus of Made by Nature event will be organic and
natural elements in graphic and videodesign.
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