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Aksioma – Zavod za sodobne umetnosti, Ljubljana, 
vas vljudno vabi na performans: 

Neven Korda 
KDOxx / Izpovedi nekega videasta
Video ambient in performans
www.aksioma.org/kdoxx

Aksioma | Projektni prostor 
Komenskega 18, Ljubljana 

Performans: četrtek, 17. november 2011 ob 20. uri
Video ambient bo na ogled do konca večera.

Vstop prost!
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http://www.aksioma.org/press/kdoxx.zip
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Neven Korda 
KDOxx / Izpovedi nekega videasta

Performans Izpovedi nekega videasta s katerim bo Neven Korda odprl tokratni video
ambient KDOxx izhaja iz navidez preprostega vprašanja Kaj je video?, ki si ga je umetnik
zastavil pred dobrim desetletjem. Nanj odgovarja jedrnato Video je svetloba, ki se skozi
medij pretvori nazaj v svetlobo. A v tem primeru medij ni le kamera ali nosilec video slike z
vnaprej posnetim materialom, temveč je medij obiskovalčevo telo, arhiv tega medija pa je
spomin, ker podoba ne obstaja, preden jo ne shranimo. Kordo ne zanima le uporaba lastnega
video materiala, temveč video kot ritual in dogodek.

Neven Korda v instalaciji raziskuje percepcijo ob vstopu v video prostor. Ukvarja se z
antropologijo video podobe, pa tudi z arheologijo video podobe, v kolikor je vsako medijsko
projekcijo že mogoče razumeti kot arhiv spominov. Akcije obiskovalcev spreminjajo
prostor, ker jih kamere neposredno prenašajo preko elektronskih manipulacij in oblikovanja
električnega signala. 

Umetnik obravnava prostor kot družbeno politično areno, ki jo prenese na video ne le, da bi
pokazal feedback in neskončno zanko javnega delovanja, temveč da bi dal prostor specifični
estetiki video medija, ki je kot identiteta sodobnega posameznika vključena v generativne
procese stalnega ponavljanja in reinterpretacije obstoječih izjav. 

Video ambient KDOxx z mnoštvom preobrazb provocira, simulira, dekonstruira in parodira
sodobno identiteto, ki ima na videz neomejeno število izbir, a dejansko predvideva točno
določene načine obnašanja, zato se motnje in napake v tem uniformnem sistemu kažejo ne
le kot estetske, temveč tudi kot politične izjave. Obiskovalec, ki je soočen s svojo živo video
zrcalno podobo je začuden kot v zrcalni fazi, ko je prvič konstituiral svojo subjektivnost.
Spozna tudi, da lahko s prostorom manipulira, a ne povsem, ker nekateri elementi instalacije
ostajajo zvesti svojemu ritmu, podvajanju, feed-backu in drugim elektronskim učinkom. S
prostorsko potopitvijo v video ambient postane gledalec dela prostora, začne vsrkavati
svetlobo in kamere začnejo vsrkavati svetlobo telesa. 

Neven Korda je videast in večmedijski umetnik z dolgoletno umetniško prakso. Ukvarja se
z vprašanjem kaj je bistvo videa kot umetniškega izraza in videa kot medija. Govori o tako
imenovanem čistem videu. Video je začel uporabljati v začetku osemdesetih, kot član
gledališke skupine FV 112/15, ko se je na trgu pojavila cenovno dostopna video oprema. Je
soustanovitelj FV Videa, neodvisne video produkcije, ki je realizirala več umetniških,
glasbenih in dokumentarnih video projektov. Do konca osemdesetih je bil član skupine
Borghesia, kjer je bil odgovoren za vizualije na performansih in koncertih in za režijo video
spotov. Z Zemiro Alajbegović je deloval v umetniškem tandemu ZANK. V devetdesetih je
delal tudi kot video montažer, avtor TV podob, režiser in realizator projektov in tv oddaj. Na
prelomu tisočletja se je (spre)obrnil k raziskovanju, prakticiranju, beleženju čiste video
umetnosti. http://www.korda-art.si/

AKSIOMA
Zavod za sodobne umetnosti
Ljubljana



Produkcija: Aksioma – Zavod za sodobne umetnosti, Ljubljana, 2011 
www.aksioma.org

Umetniški vodja: Janez Janša 
Izvršna producentka: Marcela Okretič 
Odnosi z javnostjo: Mojca Zupanič 
Tehnični vodja: Valter Udovičić 
Asistentka: Sonja Grdina 

Program zavoda Aksioma podpirata Ministrstvo za kulturo RS in MOL- Oddelek za
kulturo.
Sponzor: Datacenter d.o.o.

Kontakt: 
Mojca Zupanič, 041 924 515, mojca.zupanic1@gmail.com
Marcela Okretič, 041 250 830, aksioma4@siol.net
Aksioma | Zavod za sodobne umetnosti, Ljubljana 
Neubergerjeva 25, 1000 Ljubljana, Slovenija 
www.aksioma.org

AKSIOMA
Zavod za sodobne umetnosti
Ljubljana


