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Projekt IMPROVISA – life in motion
nadaljuje svojo ustvarjalno pot. V drugem
semestru projekta se je naša ekipa povečala
z izborom umetnikov: Claudio Beorchia
(Italija),
Ema
Ferreira
(Portugalska),
Smaragda Nitsopoulou (Grčija) in Paul
Wiersbinski (Nemčija).

Med gostovanjem v Valenciji so umetniki
predstavljali
svoje
ideje
partnerjem
projekta. Sledila so izobraževanja z
umetniki in partnerji; ECCOM je organiziral
delavnico o strategijah razvoja občinstva;
MYD je organiziral usposabljanje o uporabi
IKT v kulturnem sektorju. Zanimivi sta bili
tudi predstavitvi orodja Kalliope, ki jo je
vodil Fran Iglesias iz Fundación Épica La
Fura dels Baus, in festivala urbane
digitalne umetnosti MMMAD Madrid
direktorja Diega Iglesiasa.
Najbolj veseli smo bili testiranja aplikacije
IMPROVISA in njene nove različice za
mobilne telefone. Aplikacija IMPROVISA,
ki jo je ustvarila Cristina Casanova z ekipo
(MYD), bo uporabnikom omogočala igrivo
in kreativno interakcijo s kulturnimi
vsebinami, združevala bo video, sliko in
zvok. Tako bodo lahko uporabniki s
pomočjo virtualne tipkovnice zaigrali na
klavir.

Co-Creation
Lab
Izvedli smo serijo spletnih srečanj, razprav in
priprav, septembra 2021 pa se nam je
končno uspelo srečati tudi v živo, na CoCreation Lab v Valenciji, na šoli za umetniško
oblikovanje in nove medije LABA (od 8. do
10. septembra 2021).
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Kaj sledi?
Do decembra 2021 bodo izbrani umetniki z
uporabo aplikacije IMPROVISA razvijali
ideje za ustvarjalne delavnice. Od januarja
do maja 2022 bodo umetniki gostovali pri
partnerjih projekta, in sicer v Grčiji,
Sloveniji in na Poljskem. Tam bodo
kustose pedagoge in ostale zaposlene
usposobili za izvajanje delavnic s ciljnimi
skupinami. Delavnice bodo osredotočene
na umetniško soustvarjalne dejavnosti, ki
združujejo avdiovizualno improvizacijo
prek aplikacije in vsebino kulturne
dediščine muzeja oz. galerije.
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Projekt IMPROVISA – Življenje v gibanju je sofinanciran
iz programa Evropske unije: Ustvarjalna Evropa za leta
2020–2022. Projekt je rezultat sodelovanja petih
evropskih institucij:
• Mydocumenta (MYD), Barcelona/Valencija (Španija)
– koordinator;
• ECCOM, Rim (Italija);
• Nacionalni muzej sodobne umetnosti (EMST), Atene
(Grčija);
• Galerija Labirynt, Lublin (Poljska);
• Muzej novejše zgodovine Slovenije, Ljubljana
(Slovenija).

Več o projektu:
improvisa.net
https://www.instagram.com/improvisa_project
https://www.facebook.com/Improvisaproject
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