
MEDIJSKO OBVESTILO

Aksioma – Zavod za sodobne umetnosti, Ljubljana, vas vljudno vabi na predstavitev video
projekta: 

Sašo Sedlaček
Veliki izklop / The Big Switch Off

Aksioma | Projektni prostor
Komenskega 18, Ljubljana

Odprtje razstave: Ponedeljek, 25. julij 2011 ob 20. uri
Razstava bo odprta do 5. avgusta 2011

Vstop prost!

Fotografija za brezplačno objavo je na voljo na naslovu:
http://www.aksioma.org/press/switch_off.zip
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Sašo Sedlaček se ukvarja z družbenimi fenomeni, ki so del našega vsakdanjika. Njegova pozornost
je še posebej posvečena tistim temam, ki jih običajno potisnemo vstran, saj predstavljajo »nečisto«
plat sicer bleščeče stvarnosti. Ključni besedi njegovega opusa sta gotovo revščina in odpadki. Prav
ti temi sta po Sedlačkovem prepričanju ključnega pomena za našo prihodnost. V seriji projektov
nastalih v zadnjih desetih letih, pokaže različne inovativne in alternativne oblike delovanja (še
posebej je izpostavljena praksa recikliranja) in opozarja na odgovornost pri poseganju v okolje in
pri odločanju glede družbenih vprašanj.

Video projekt “Veliki izklop” je del te serije in bo javno predstavljen v ponedeljek, 25. julija
2011 v Projektnem prostoru Aksioma v Ljubljani, jeseni pa še v okviru pregledne razstave del
Saša Sedlačka v Koroški galeriji likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu in v Salonu Rotovž
Umetnostne galerije Maribor.

Projekt je povezan z vprašanjem, kaj je odpadek in kaj je smet. Nekaj za kar mislimo, da je varen
odpadek, ki smo ga dali v reciklažo, bo šele v tretjem svetu, kjer bo po vsej verjetnosti končalo,
postalo prava smet. Luka Omladič v “Eseju o smeteh, Wiki smetarstvo” v Dnevnikovem Objektivu
pravi, da so smeti stvari, ki nas motijo, tiste, ki ne bi smele biti tam. Kot tujek izstopajo iz okolice
in zoprno opozarjajo, da jih je nekdo odvrgel in da bodo še dolgo tam. Ampak vse smeti niso
odpadki, pravi Omladič, vsaj ne v smislu, da bi nas prav močno motile. In odpadni televizorji nas
pač ne motijo. V resnici so prav migracije odpadkov največje skrito onesnaženje, in to največkrat
daleč od razvitih držav, kjer so odpadki proizvedeni. Šele tam postanejo smeti. Tam njihova
značilnost znova postane neprijetna in izstopa iz okolice.

Sedlaček razmerje med odpadkom in smetjo napravi vidno.
Iz stare analogne tehnologije, ki jo izpodriva nova digitalna, naredi smeti tukaj in zdaj. Namesto, da
televizijsko tehnologijo, ki zaradi nove tehnološke paradigme, uvajanja digitalnega signala in
posledično množične menjave analognih televizorjev za LCD-je in plazme postaja zastarela,
»varno« zrecikliramo, jo raje javno razbijmo. Storimo to, kar bomo storili tako ali drugače, prej ali
slej, skupaj in javno.

Zaradi uvedbe digitalnega signala v letu 2011, ki nadomešča analognega, se v zahodnem svetu že
množično uničuje stare tehnologije. Katodni televizorji, televizorji brez digitalnega pretvornika,
VHS in DVD predvajalniki so stvar preteklosti, saj ne podpirajo nove tehnologije. Prej ali slej
bomo morali vsi zamenjati staro za novo. Že danes nam prodajalci sodobne elektronike kar naprej
ponujajo tovrstne zamenjave. Vendar pa se zgodba stare tehnologije ne konča, ko jih
zamenjamo za novo. In tudi na odlagališču za odpadno elektroniko ne. Tam se pravzaprav
njihova pot šele začne. Stara elektronika se izvaža v dežele tretjega sveta, a to je že povsem
druga zgodba…

O AVTORJU 
Sašo Sedlaček je brez dvoma eno izmed osrednjih imen sodobne umetnosti na Slovenskem. Za
svoje delo je prejel več nagrad (OHO, Vida 11, Spaport, Zogo Toy, itd.), udeležil se je treh
umetniških rezidenc (v Nemčiji, na Japonskem in v ZDA), razstavljal je po Sloveniji, na
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Japonskem, Tajvanu, v ZDA, Avstriji, Franciji, Belgiji, Italiji, Srbiji, Rusiji, Estoniji, itd. - tudi v
tako uveljavljenih razstaviščih, kot sta dunajska Seccesion in Lentos Museum v Linzu - ter
sodeloval na velikih mednarodnih bienalih (Tajpej, Tajvan, 2008 in Ogaki, Japonska, 2006) in
festivalih.
V Sloveniji je nedavno problematiziral razprodajo frekvenčnega prostora (Manifest, 2009 in
Infokalipsa zdaj!, 2007) in bil še posebej prepoznaven s svojimi posegi v potrošniške Meke. Z
zidaki, izdelanimi iz reklamnih tiskovin, je zapiral vhode ljubljanskih veleblagovnic (Just do it!,
2003), z njimi zgradil prisluškovalno-bivalni paviljon v BTC Cityju (Zanka, 2004); leta 2006 je po
Cityparku in po ulicah Tokia ter Tajpeja sprehodil Žicarja – robota za socialno ogrožene, in ga leto
kasneje dal na izposojo ljubljanskim brezdomcem, ipd.

Avtor: Sašo Sedlaček
Kamera: Mitja Ličen, Janez Janša, Sašo Sedlaček
Montaža: Sašo Sedlaček
Tehnična podpora: LJUDMILA
Asistent: Anže Grm

Zahvale: Blok d.o.o., Nenad Ostoić, stanovalci Študentskega doma 4 / Cesta v mestni log v
Ljubljani,  Gledališče Glej, galerija Kapelica, Boštjan Kerčmar. 

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

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

Kontakt:
Marcela Okretič, 041 250 830, aksioma4@siol.net
Aksioma | Zavod za sodobne umetnosti, Ljubljana
Neubergerjeva 25, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel.: + 386 – (0)590 - 54360
www.aksioma.org
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