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FERNANDO VISOCKIS:
Presque rien N.1: La remontée de la Ruelle (Skoraj nič Št.1: Vzpon ulice), 2015
Enokanalni video, spletna kamera, programska oprema

Presque rien N.1 je avdiovizualna instalacija,  ki si  prisvaja pokrajino ulice in  njene
vsakodnevne dogodke.  Naslov instalacije  se je rodil  kot hommage istoimenskega  dela Luca
Ferrarija iz leta 1970.  Spletna kamera bo tekom enega dne beležila sprehajalce na  Židovski
ulici in jih vabila, da se na posneto vsebino odzovejo. Video, posnet na dan odprtja, bo na ogled
še nadaljni teden.

Z uporabo po meri narejene programske opreme bodo posnetki predelani in predrugačeni, to
pa bo ponudilo nov pogled na isto pokrajino. Instalacija se na ulico postavlja kot nekakšno
ogledalo,  ki  v  svojo  okolico  konvergira vedno  nove predmete.  Po  besedah  avtorja  delo
raziskuje preprost vsakdanji trenutek, en dan v življenju ulice  in ga poskuša preoblikovati v
objekt estetske kontemplacije.  Delo za oblikovanje materiala odlično  izrablja svoj medij in
lokacijo, z napačno rabo spletne kamere pa negira tudi vlogo, ki ji jo namenja industrija.



Fernando Visockis, rojen leta 1987 v Sao Paulu, Brazilija, živi in dela v Helsinkih na Finskem,
je večmedijski  umetnik, ki se posveča tudi  glasbeni kompoziciji,  avdiovizualnim  napravam,
digitalnim medijem in zvočni umetnosti. Magistriral je iz glasbene kompozicije (s poudarkom
v elektroakustični glasbi)  na  Universidade Estadual Paulista.  Že  od  leta  2008  razvija
avdiovizualne  instalacije,  ki  so  bile  med  drugim  prikazane  v  Braziliji,  Španiji,  Nemčiji,  na
Finskem,  v  Indiji,  Južni  Koreji, Hong Kongu  in Združenem  kraljestvu.  Je ustanovni  član
PirarucuDuo in eksperimentalne glasbene skupine Basavizi. Zastopa ga založba Kotä Records.
Deluje tudi  kot glasbeni  producent,  skladatelj filmske glasbe za splet,  televizijo in  film ter
avdiovizualni oblikovalec za multimedije in interaktivna okolja.

VideoWall je urbana  video galerija, vedno  spreminjajoči  se  grafit.  ki  vsakih  štirinajst  dni
predstavi novo video zanko. Vsako video delo se predvaja dnevno med 21. in prvo uro ponoči
v poletnem, ter od 18. ure do polnoči v zimskem času.

V letu 2015 bo na ogled sedem samostojnih razstav slovenskih in tujih umetnikov, ki so bili
izbrani na podlagi mednarodnega razpisa umetnice  Pile Rusjan,  video umetnice in avtorice
projekta VideoWall.

– Emil Brahe (Danska) je s svojim video delom Dancing Queen, posnetim posebej za 
VideoWall, odprl letošnjo izdajo projekta;

– Fernando Visockis (Brazilija) bo v juliju pripravil interaktivno instalacijo;

– Ksenija Kovačević (Srbija) bo znova predstavila svoje umetniško delo iz leta 1999;

– Dejan Štefančič (Slovenija) bo nam omogočil, da vidimo onkraj fasade;

– Luka Prijatelj (Slovenija) bo eksperimentiral z napakami v videu in mestnim video 
nadzorom;

http://lukaprijatelj.tumblr.com/
https://pilarusjan.wordpress.com/2014/10/26/finding-ballance-maribor-2014/
https://www.youtube.com/watch?v=SFMgPSTqcpY
http://fernandovisockis.net/
https://afgrundfilm.wordpress.com/
https://pilarusjan.wordpress.com/


– Adrijan Praznik (Slovenija) bo za ulico s soavtorji Nino Bric, Dominikom Mencejem in 
Dijano Šmigoc zasnoval animiran lik;

– Ana Pečar (Slovenija) bo v mesto prinesla fantastično naravo in nas spraševala o odnosu 
med človekom in naravo;

Ob teh dogodkih v letošnjem letu načrtujemo še gostovanje treh skupinskih razstav:

– Kuratorki Anna Winter in Laura Conway (ZDA) bosta predstavili Housebound, program 
ameriškega eksperimentalnega filma in videa;

– Urška Djukić (Slovenija) bo mentorica delavnice o videu, ki je remake klasičnega slikarstva;

– Initiative ČIPke (Slovenija) bo prikazala sklop živih slik, ki so bile izdelane na delavnici 
posebej za VideoWall.

VideoWall je nastal v produkciji  famulVideoLab (KD Galerija GT), podpirata pa ga  Mestna
občina  Ljubljana in  Galerija  Hest.  Izvršna  producentka  Polona  Zupan  /  Pila  Rusjan  z
asistentom Miho Kelemina.

Kontakt:
051 343 345
famulvideolab@gmail.com

http://galerijahest.si/en
http://www.ljubljana.si/
http://www.ljubljana.si/
http://famulvideolab.wordpress.com/
https://cipke.wordpress.com/
http://urskadjukic.wix.com/portfolio
https://houseboundtour.wordpress.com/
http://www.anapecar.com/
http://adrijan.portfoliobox.me/

