
MEDIJSKO OBVESTILO

Aksioma – Zavod za sodobne umetnosti, Ljubljana, predstavlja: 

Vuk Ćosić in Janez Janša
Be Shareful
brezplačna mednarodna urbana digitalna kolektivna akcija
www.aksioma.org/be.shareful

Ulični projekt:
od torka, 20. 12., do srede, 28. 12. 2011

Dogodek:
Aksioma | Projektni prostor, Komenskega 18, Ljubljana
Sreda, 28. 12. 2011, ob 19.uri

Vstop prost!

Fotografije za brezplačno objavo so na voljo na naslovu:
www.aksioma.org/press/be.shareful.zip
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Ljubljana, 19. december 2011



SODELUJ
Avtorja s tem novoletnim projektom udeležence učita o razliki med DAJ in DELI.

Projekt ne zahteva posebnih veščin, le fotoaparat ali telefon ter pol ure vodenega sprehoda 
po nekaj točkah v središču Ljubljane. Vsakdo, ki bo sledil navodilom, bo kmalu ponosni 
lastnik umetnine Planed (2007). Sprehod začnite na spodaj označenih točkah na 
zemljevidu Ljubljane in sledite navodilom.

O PROJEKTU
Davnega leta 2007 sta preddigitalna umetnika Gilbert & George naredila neuspeli poskus 
umetniškega ustvarjanja v digitalni sferi. Za 48 ur sta objavila digitalno različico neke 
svoje slike in jo brezplačno ponudila uporabnikom interneta. Ker nihče ni vedel, zakaj bi 
potreboval to datoteko, niti ni bila mogoča komunikacija z avtorjema, je bil projekt 
ustrezno doživet kot prosojen marketinški kiks. (Več o tem na Guardianovi spletni strani)

Izkušena in pedigrirana digitalna umetnika Ćosić in Janša z naklonjenostjo gledata na 
nesrečno gesto spoštovanih starejših kolegov in ponujata pomoč. Projekt Be Shareful je 
nastal kot manjša inventura možnih načinov vpletanja uporabnikov spleta v dodajanje t. i. 
socialnega življenja slikarskemu umetniškemu delu.

DELA
• Plakatno-fotografska akcija na ljubljanskih ulicah »distribuirani in ponovno zbrani 

G & G«
• Podaritev devetih plakatov devetim različnim slovenskim umetniškim institucijam
• Fotografiranje z avtorjema
• Novoletno darilo obiskovalcem galerije z zbirateljsko borzo ad hoc
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EKIPA

Avtorja: Vuk Ćosić & Janez Janša (& Gilbert & George)
Visual consulting: studiobotas
Language consulting: Petja Grafenauer
Photo consulting: Peter Rauch in Dare Sintič
Video consulting: Boštjan Čadež
Food consulting: Taeko Fujita
Sound consulting: DJ Batko
Framing consulting: Miroslav Matek

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
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