Latviešu mākslinieki Reikjavikā. Ledus kušana un enerģija

“Pikslaverk” publicitātes foto

No 22. līdz 24. maijam Islandē, Reikjavikā norisināsies ikgadējais elektroniskais festivāls
“Pikslaverk”, kas šogad veltīts zinātnei. Festivālu ievadīs radošās darbnīcas un lekcijas
“Melting on the Ice” kas pēta ledāju kušanu un to, kā tas ietekmē enerģijas ražošanu. Savu
atbildi šiem jautājumiem prezentēs arī latviešu mākslinieki – Raitis un Rasa Šmiti.
Nedēļu pirms festivāla sākšanās, Reikjavikā norisinājās radošās laboratorijas, kur vietējo
universitāšu zinātnieki kopā ar māksliniekiem apskatīja ledus kušanas problēmas, enerģijas
problēmas, kā arī pētīja atjaunojamās enerģijas iespējas. Programmas turpinājumā, piektdien, 22.
maijā Raitis Šmits prezentēs savu lekciju “Mākslinieks kā pētnieks” apskatot šo tēmu no ekoloģijas
jautājumiem, bet islandiešu ģeologs Hrafhildurs Hannesdotirs (Hrafnhildur Hannesdóttir), kurš
regulāri seko līdz ledus kušanas attīstībai izstādīs savas fotogrāfijas, kuras atspoguļos kušanas
procesus laika gaitā. Nedēļas vidū festivāla dalībnieki devās lauku ceļojumos uz ledājiem, lai
apskatītu reālo situāciju.
“Pikslaverk” festivāls sākas ar izstādi Kling & Bang galerijā, Reikjavikā, piektdien, 22. maijā, kurā
Jauno mediju kultūras centra RIXC mākslinieki Raitis un Rasa Šmiti izstādē prezentēs “Dīķa
baterijas” jaunāko video. LU Botāniskajā dārzā kopš vasaras darbojas RIXC mākslas darbs “Dīķa
baterija”, kas pētī baktēriju elektrības ražošanas procesu, padarot to redzamu un dzirdamu. Darbs
tapis sadarbojoties ar biologu Artūru Grudulu un citiem LU Cietvielas Fizikas institūta Ūdeņraža
enerģijas materiālu laboratorijas zinātniekiem. Pieaicinot skaņu mākslinieku un komponistu
Voldemāru Johansonu, kopā tika izveidota skaņu instalācija. Savukārt baktēriju video un skaņas
vizualizācijas dažādos darba attīstības posmos veidoja mākslinieki Mārtiņš Ratniks un Jānis
Jankevics. Tāpat, Rasa Šmite piedalījās Reikjavijas Mākslas akadēmijas festivālā “Raslost” kur
prezentēja RIXC darbību mūzikas un vizuālās mākslas studentiem.
Festivāls norisinās Latvijas, Islandes un Norvēģijas EEZ projekta “Kreatīvais tīkls ZIEMEĻI –
atvērtai inovāciju un kultūras apmaiņai” ietvaros. Projekts ir atbilde šī brīža nestabilajai situācijai
pasaulē, iesaistot laikmetīgo mediju māksliniekus ilgtspējas jautājumu risināšanā, aplūkojot tos no
dažādām perspektīvām – sociālās, kultūras, ekoloģiskās un tehnoloģiskās.
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