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KSENIJA KOVAČEVIĆ: P. S. Sporočilo za gospoda Klausa Rinkeja, 1999 
video zanka 
 

 
 
Kratek izsek iz umetničinega zgodnejšega video dela P. S. Sporočilo za gospoda Klausa 
Rinkeja, posebej prilagojenega za VideoWall2015, kaže dihotomijo med gibanjem in tišino, 
moškim in žensko, Erosom in Tanatosom, med svetlobo in temo. V izseku, ki ga avtorica 
pojmuje kot video-poetiko, sledimo interakciji dveh rok, ki se odzivata druga na drugo na 
enak način kot ljudje, ko uporabljajo govorico telesa, da izrazijo svoje najbolj notranje 
občutke. 
 
Ko sem začela raziskovati kretje, izjavlja umetnica, sem naletela na fotografije umetnika 
Klausa Rinkeja. Ker nisem razumela spremnega besedila v nemščini, nisem razumela, kaj je 
hotel umetnik s svojimi kretnjami sporočiti. Zato sem jim dala svoje razlage in pomene in si 
jih na tak način poskušala prilastiti. Tako sem spoznala, kako enostavno se ljudje 
sporazumevajo brez jezika in kako prvinska je telesna govorica, ko vsi drugi načini 
sporazumevanja odpovedo. 
 

Ksenija Kovačević, rojena v Subotici v Srbiji, je diplomirala na Akademiji za likovno umetnost 
v Novem Sadu, oddelek slikarstvo, kjer je dokončala tudi podiplomski študij. Sodelovala je 



na številnih samostojnih in skupinskih razstavah, med drugim v Galeriji sodobne umetnosti, 
Pančevo, Galeriji Oko, Novi Sad, Body Collection, Pariz in Kruparart, če omenimo le nekatere. 
 

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. V juniju in juliju so se predstavili umetnik Emil Brahe, Fernando 
Visockis, Dejan Štefančič. 

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

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

– 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), podpira ga Galerija Hest, 
sofinancira pa Mestna občina Ljubljana. Izvršna producentka Polona Zupan / Pila Rusjan z 
asistentom Miho Kelemina. 

 

 
 
Contact: 051 343 345 / 031 818 039 / famulvideolab@gmail.com 

https://pilarusjan.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=SFMgPSTqcpY
http://lukaprijatelj.tumblr.com/
http://adrijan.portfoliobox.me/
http://www.anapecar.com/
https://houseboundtour.wordpress.com/
http://urskadjukic.wix.com/portfolio
https://cipke.wordpress.com/
http://famulvideolab.wordpress.com/
http://galerijahest.si/en
http://www.ljubljana.si/

