Haraldur Karlsson

„Takový typ koncentrace a zaměření na video obraz,
které dnes mám, bych nikdy dřív nemohl mít. Není to
jen proto, že jsem se změnil, je to také proto, že se
změnilo video samo – vyvinulo se a dozrálo. ... Video
se stalo médiem, které přijalo soustředění a práci s
detailem, médiem, které nabízí tolik možností a příslibů.
Pracovat s videem už není frustrující, nepřátelské. Mohu
vytvářet obraz přesně tak, jako bych pracoval s digitální
fotografií. Nejsme svázaní tradičním rámcem obrazu a
nemusíme ho dodržovat. Video art vyskočil z rámce a
rozbil jej. Chci prozkoumat a žasnout nad možnostmi
současného video artu.“
Farhad Kalantary

Virtuální rezidence
duben - květen 2020
V dubnu jsme chtěli ve Vašulka Kitchen Brno
přivítat islandského umělce Haraldura Karlssona
na měsíční umělecké rezidenci. Jeho fyzický pobyt
nahrazujeme virtuální rezidencí, která v sérii videí,
textů a on-line přenosů představí Haraldura a jeho
současnou práci.
Haraldur Karlsson (nar. 1967, Reykjavik) žije a pracuje
v Norsku. Již přes třicet let se zabývá experimentální
video tvorbou. V letech 1999-2009 pracoval jako
vedoucí digitální novomediální laboratoře
na Akademii výtvarných umění, Island.
V současné době žije v Oslu. Uspořádal řadu výstav,
performancí, workshopů a přednášek v Norsku,
Islandu, Holandsku, Belgii, Anglii, České republice,
Finsku, Kanadě, Číně.

Vašulka Kitchen Brno
Centrum umění nových médií
Dům umění města Brna
Malinovského nám. 2a, 602 00 Brno
vasulkakitchen.org

Haraldur Karlsson pracuje dlouhodobě
s médiem videa a experimentuje s možnostmi
jeho technických parametrů. Využívá nejnovější
technologie v rámci dlouhodobých projektů
a spolupracuje s řadou odborníků z mezioborových
oblastí. Vlastní video tvorbu prezentuje Karlsson
obvykle prostřednictvím interaktivní umělecké
instalace nebo performance na výstavě nebo ve
veřejném prostoru, který se pro něj stává místem
kritické reflexe vývoje a růstu současné společnosti.
Předmětem autorova zájmu jsou v poslední době
lékařské záznamy magnetické resonance (MRI),
zobrazující vnitřní biologické orgány těla, ale také
data z astronomie nebo matematické vzorce
přírodních fenoménů. Exaktní a technická data
transformuje autor prostřednictvím digitálních
technologií do poetické výpovědi se svébytnou
choreografií odhalující jejich skrytou estetickou
kvalitu.

Akce se koná za finanční podpory statutárního města Brna.

