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Trk tehnologije in umetnosti. Ne le v teoriji, temveč 
predvsem v praksi.

V Velenju med 25. novembrom in 10. decembrom 
predstavljamo že 2. konS modul – festival, ki od-
pira pogled na sodobno raziskovalno umetnost in 
izpostavlja pomembnost prepleta znanosti in druž-
be ter njunega medsebojnega vpliva. V mestnem 
središču bodo na odprtih javnih prostorih na ogled 
izbrani umetniški projekti s presečišča umetnosti, 
biotehnologije, znanosti in tehnologije.  

Aktualne teme iz sodobne raziskovalne umetnosti 
bodo razgrnila tudi predavanja, dokumentarni filmi 
in predstave. Razstavni del bodo spremljale inter-
medijske delavnice za različne starostne in tudi 

MODUL VELENJE #2

www.kons-platforma.org

interesne skupine. Trk znanosti in umetnosti pa bo 
najglasneje odmeval v spremljevalnem glasbenem 
programu z najrazličnejšo elektronsko glasbeno 
sceno, ki prav tako prepleta vsebine konS modula.
 
Namen konS modula je širiti prepoznavnost mreže 
in njenega dela ter k sodelovanju privabiti nove 
napredno misleče posameznike, podjetja in druge 
organizacije, da skupaj raziskujemo pokrajine sodob-
nih raziskovalnih umetnosti, kritičnost do družbe, 
tehnologije, sveta, prihodnosti in napredka, preplet 
ljudi, živali, rastlin in drugih vrst ter ustvarjamo bolj 
etično in trajnostno prihodnost, s tem pa skupaj 
gradimo boljšo družbo.

Vsi dogodki so brezplačni.





Darla Smoking je dolenjski duo prekaljenih mač-
kov Brgsa in Naca, ki meša raznotere vplive in 
zvoke, med drugim terenske posnetke z različnih 
koncev sveta. Nac jih elektronsko obdeluje, Brgs 
pa poskrbi za konstanten drive za bobni in modu-
larnimi sintetizatorji. Njun zvok je zato večplasten. 
Na videz so najbolj dominantni elementi world ali 
etno glasbe ter duba, vendar njuna glasba seže 
veliko dlje in se ne omejuje.

Kontradikshn opisujejo kot slovensko electro- 
rock mašino, ki na svojevrsten način zlepi skupaj 
nezlepljivo: breakbeatništvo, moderno elektroniko 
in drum'n'bass skozi (post) punk sporočila, ki so 
lahko intimna, osebna in odvisna od poslušalca. 
Sozvočje, ki rado povabi na hipnotični ples tudi 
ljudi z malo manj plesnimi navadami.

PETEK, 25. 11. 2022 | 21:00

DARLA SMOKING
KONTRADIKSHN

KONCERT                 KONS SPREMLJEVALNI PROGRAM
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Mladinski kulturni klub eMCe plac 
Šaleška cesta 3





Tradicionalni glasbeni dogodek RGB Series bo na 
konSferenci dopolnjeval izobraževalni program 
na temo organizacije prireditev in glasbenega 
založništva.

Na konSferenci bosta gosta okrogle mize lju-
bljanska DJ-a, promotorja in radijska voditelja. 
Tilen Ločniškar (Schrauff) velja za enega naj-
večjih poznavalcev elektronske scene pri nas. 
Kot dolgoletni sodelavec kluba K4 je bil idejni 
vodja karizmatične serije underground techno 
večerov Elements, ob tem pa je deloval tudi kot 

SOBOTA, 26. 11. 2022 | 18:00/21:00

RGB Series: 
konSferenca

LIVE ACT / DJ                KONS SPREMLJEVALNI PROGRAM
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Mladinski kulturni klub eMCe plac 
Šaleška cesta 3

A&R glasbene založbe Biomechanics. Glasbeno je 
trenutno najbolj aktiven kot soustanovitelj vinilne 
založbe KRI, na kateri s partnerjem Matejem 
Lavko promovirata predvsem electro žanr. Dolga 
leta je na Radiu Študent vodil oddajo o techno 
glasbi X-Machina, katere krmilo je za njim prev-
zel drugi gost okrogle mize Žiga Petrič (Tritch). 
Žiga poleg moderiranja radijske oddaje že vrsto 
let deluje kot DJ in vodja organizacije KNAU ter 
organizator istoimenske techno serije, ki trenutno 
velja za eno od najbolj udarnih pri nas. Pogovor bo 
povezoval soustanovitelj glasbene založbe Cogo, 
DJ, skladatelj in redni predavatelj na UNITEDPOP 
akademiji v Ljubljani Antonio Križnič (Tonske).
 
Glasbeni del RGB Series konSference bo predsta-
vil najnovejše smernice iz sveta techno podze-
mlja. V glavnih vlogah bosta Schrauff in Tritch 
kot predstavnika ljubljanskega techno miljeja. 
Nastopila bosta tudi dobra znanca domačega 
občinstva Tonske in MAC-10.





PONEDELJEK, 28. 11. 2022 | 17:30

BIODUKT
ODPRTJE AVDIOVIZUALNE RAZSTAVE            
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Mladinski center Velenje, Efenkova 61a

Kaj pomeni poslušati s celotnim telesom? Izkušnja 
poslušanja je daleč od abstraktnega, pa vendar 
večinoma dojemamo vsak čut kot ločen način 
interakcije s svetom. Pri ideji Biodukta imajo 
letnice drevesa podobno funkcijo kot naš kostni 
mozeg – da povezujejo in izrišejo naše notranje 
povezave, ko se uglašujejo z okolico. Ti posnetki 
gozdov in obale nas spominjajo na dejstvo, da 
smo podobno prevodni kot drevesa sama. Ko v 
nas prodira njihov kisik, lahko postanemo pozorni 
na nihajoče mrmranje pri njihovem stiku z vetrom. 
Ta povezava je duhovna in če pozorno poslušamo, 
lahko slišimo skriti ritem premikanja Zemlje. Spro-
stite se – naj se vaše telo sinhronizira s svetom!

Martina Testen & Simon Šerc





Razstava predstavlja zgodbo spletne igre Line 
Rider, s katero je Boštjan Čadež - Fšk ustvaril 
globalni fenomen.

Internetna igrača, s katero se igramo tako, da 
narišemo poljubno črto, po kateri se na podlagi 
simulirane fizike spusti sankač, je postala in-
ternetni hit, saj jo je do danes igralo več kot 34 
milijonov ljudi, s tem pa je zasedla sedmo mesto 
na lestvici najpogostejših iskanj Google Zeitgeist.
Leta 2006 je bila objavljena na spletni strani 
Deviantart in od takrat predstavljena na številnih 
priljubljenih spletnih straneh, kot sta Yahoo in 
Time Magazin, pojavila se je v nekaj reklamah za 
McDonald’s, obravnavali so jo v revijah o igrah 
in v New York Timesu ter celo uporabljali kot 
izobraževalno orodje za učenje fizike.

PONEDELJEK, 28. 11. 2022 | 18:00

LINE RIDER
ODPRTJE INTERAKTIVNE RAZSTAVE            
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Knjižnica Velenje, Šaleška cesta 21

Produkcija: Aksioma pod okriljem platforme konS 
Boštjan Čadež - Fšk





rastline tudi fikusi natančno nadzorujejo količino 
vode, ki jo posrkajo preko korenin, in sicer s tem, 
da odpirajo in zapirajo listne reže. Na vsakem 
listu fikusa se tako nahaja tisoče ‘ust’, strokovno 
stomat. Mi Yu se je vprašala, ali bi lahko listne 
reže brala na podoben način kot gluhi razumejo 
govor s pomočjo branja z ustnic.

Preko poskusa povratnega Pavlovega pogojevanja 
sta se Mi Yu in fikus v prvih štirih letih naučila 
osnovnih znakov za ‘več’, ‘manj’ in ‘prenehaj’. 
Glede na odprtost podlistnih ust mu je Mi Yu 
dovajala več ali manj svetlobe. Če je zaradi pre-
hitre spremembe vse liste odvrgel, kot to fikusi 
pogosto počno, so se novi listi znakovja spomnili. 
V naslednjih desetih letih sta kodo svetlobe na eni 
strani in listnih rež na drugi izpopolnila do mere, 
da je prišlo do prvega znanstveno zabeleženega 
rastlinsko-človeškega pogovora.

PONEDELJEK, 28. 11. 2022 | 18:00

Institut za neopazne jezike:
BRANJE USTNIC

ODPRTJE INSTALACIJE            
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Knjižnica Velenje, Šaleška cesta 21

Produkcija: Zavod Kersnikova / Galerija Kapelica
Špela Petrič

Revija Science (2021–39) je pred kratkim objavila 
članek, v katerem so znanstveniki prvič opisali 
pomensko smiselno izmenjavo med fikusom in 
človekom, ki bi ji po širši definiciji lahko rekli pogo-
vor. Lucidno zastavljen poskus je zahteval izjemno 
potrpljenje in popolno predanost na obeh straneh 
– tako fikus kot človek sta se morala priučiti sku-
pnega znakovja tekom 18 let trajajočega poskusa. 
Za začetek je raziskovalka lingvistike in poliglotka 
Mi Yu z mladim fikusom (ficus benjamina) vzposta-
vila osnovni znakovni set komunikacije. Kot vse 





Z nastajajočo serijo kolažev Pustite mi vsaj sa-
njati. avtor obrača miselni tok in sanja o tem, kako 
bi lahko izgledala idealizirana družba prihodnosti, 
ki se z našimi težavami zna spopadati. Raziskuje, 
kako naj spremenimo naš egocentrični miselni 
ustroj, se odrečemo presežkom in pretiranem 
udobju, ponovno vzpostavimo povezanost med 
naravo in človekom in se naučimo z njo sobivati. 
Pri tem pa ne verjame, da se moramo odreči in 
obrniti hrbet vsemu, kar nam ponujata sodobna 
družba in z njo tehnologija. Verjame, da je lahko 
tehnologija škodljiva, kar se zrcali tudi v našem 
vplivu na naravo in ekosistem. A če je uporabljena 
odgovorno, premišljeno in s pravim ciljem, je tudi 
koristna in dobrodošla.

PONEDELJEK, 28. 11. 2022 | 18:30

PUSTITE MI VSAJ SANJATI.
Digitalni kolaži v svetlobnih škatlah

ODPRTJE RAZSTAVE            
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izložba Voila Beauty, Šaleška cesta 19

Nejc Trampuž





Projekt, ki se sprašuje, ali gallus gallus domesticus, 
domača kokoš, lahko – znotraj okvira antropocena 
– velja za najbolj ali najmanj uspešno ptico z evo-
lucijske perspektive, izvira iz morbidne fascinacije 
nad trenutnim in zgodovinskim odnosom med 
piščanci in ljudmi ter podrobnostmi in problema-
tiko selektivne reje, simbioze, udomačitve, pravic 
živali, praks kmetovanja ter varnosti in zaščite 
hrane, ki prepredajo ta narativ. 

V tem delu spekulativnega oblikovanja, ki se ne 
osredotoča na človeka, avtonomni stroj, ki sproži 
učinek srhljive doline, ljubeče skrbi za piščance, 
kar pri gledalcu sprožil vprašanje, ali so stroji 
morda zmožni biti bolj človeški od ljudi.

PONEDELJEK, 28. 11. 2022 | 18:30

GALLUS GALLUS 
ROBOTICUS

ODPRTJE INTERAKTIVNE INSTALACIJE            
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izložba Voila Beauty, Šaleška cesta 19

Miranda Moss, Daniel Brownell
Produkcija: MKC Maribor pod okriljem platforme konS 

Spletna stran sledi oddaljenemu, virtualnemu 
sodelovanju Mirande Moss in Daniela Brownella 
pri razvijanju projekta Gallus Gallus Roboticus. 
Zaradi osupljivega dejstva, da po vsem svetu letno 
ubijejo sedem milijard piščancev moškega spola, 
starih en dan, saj so za perutninsko industrijo 
»nedonosni«, je cilj projekta razvoj odprtokodne 
umetne inteligence, ki spol piščanca lahko zazna že 
v jajcu. Vključuje izdelavo avtonomnega hodečega 
robota, ki lahko poskrbi za različne piščančeve 
potrebe in hotenja. 





stvarnika. Bodo vseprisotne človekove sledi na-
posled sprožile propad življenja? Ali bodo postale 
večni spomenik človekove dekadence?

Voden ogled umetniških instalacij se začne ob 
17.30 v Mladinskem centru Velenje, nadaljuje se ob 
18.00 v Knjižnici Velenje, ob 18.30 pri Voila beauty, 
zaključi pa se ob 19.00 v Pekarni v Starem Velenju.

Ogledu se lahko pridružite na poljubni lokaciji.

Umetniške instalacije in razstave bodo na ogled 
do 10. 12. 2022.
 

PONEDELJEK, 28. 11. 2022 | 19:00

TRACES OF 
EXTINCTION

ODPRTJE INTERAKTIVNE INSTALACIJE            
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Nova Pekarna, Stari trg 17

Celeste Sanja Smareglia, Jure 
Sulič, Urška Paradiž

Umetnika študijo o sledeh človeka v času in pro-
storu preslikujeta v digitalni svet, obenem pa 
preizprašujeta nesmrtnost človeštva v zmanjšu-
jočem se ekosistemu. V iskanju odtisov človeške 
večnosti v okolici, ki bi jo v luči izumrtja zapustili, 
se postavlja virtualna projekcija – okvir, znotraj 
katerega gledalec zapušča kratkočasnost sedan-
josti. Prek simultanih posnetkov je mogoče zagnati 
simbiozo digitalnih simulacij, ki se odzivajo na 
človekovo gibanje. Opazovalec je položen v vlogo 





Ekipa mariborske Vinyl fabrike prihaja v Velenje 
s svojo premično enoto za izdelovanje vinilk! Na 
dveh delavnicah boste najprej spoznali osnove 
analognega zapisa zvoka ter delovanje naprave za 
rezanje zvoka v ploščo, nato pa boste tudi izvedli 
izrez izbranih skladb v vinilne plošče.
 
Število mest na brezplačni delavnici je omejeno, 
zato je za udeležbo obvezna prijava na elektronski 
naslov marko@alphawave.si. 

TOREK, 29. 11. 2022 | 17:00

VINYL 
FABRIKA

DELAVNICA ZA ODRASLE                
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Mladinski center Velenje, Efenkova 61a

Če boste za zapis na ploščo pripravili tudi svoje 
skladbe, jih najkasneje dva dni pred delavnico 
pošljite na marko@alphawave.si. Zaradi časovne 
omejitve boste lahko izdelali od šest do deset 
plošč, na katere boste lahko posneli eno skladbo. 

Če bo prijavljenih več, bomo izžrebali tiste, ki bodo 
lahko izdelali ploščo s svojo skladbo.





Projekt Janez Janša so zanetili trije slovenski 
umetniki, ko so leta 2007 spremenili svoja imena 
in priimke v ime znanega slovenskega konserva-
tivnega politika. Razmišljanje o razmerjih med 
identiteto in poistovetenjem, mnogoterostjo in 

ČETRTEK, 1. 12. 2022 | 18:00

JAZ SEM 
JANEZ JANŠA

DOKUMENTARNI FILM IN POGOVOR                
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SAŠA Inkubator, PC Standard, Šaleška cesta 2A

množenjem, o imenu kot vmesniku med zaseb-
nim in javnim ter o osebnem imenu kot blagovni 
znamki se je razvilo v dokumentarni film o imenih 
in preimenovanjih. 

Ogledu filma Jaz sem Janez Janša bo sledil pogo-
vor z režiserjem in koscenaristom Janezom Janšo 
in producentko Marcelo Okretič. Sta ustanovitelja 
Aksiome – Zavoda za sodobne umetnosti, ki se 
v prizadevanju za kritično razumevanje strukture 
sodobne družbe in vloge novih tehnologij pri obli-
kovanju našega dojemanja ukvarja s produkcijo, 
predstavljanjem in širjenjem umetniških projek-
tov ter razstavnih, diskurzivnih in izobraževalnih 
programov. Ob 20-letnici Aksiome se bosta ozrla 
predvsem na doživljanje svojega vstopanja na 
polje sodobnih raziskovalnih umetnosti in pre-
lomne korake. Kam ju danes vodijo in kaj Aksioma 
pušča za sabo?

Janez Janša / Slovenija / 2012 / 68 min / slovenščina 

Režija: Janez Janša | Scenarij: Janez Janša, Janez Janša 
Zgodba: Janez Janša, Janez Janša, Janez Janša 
Produkcija: Aksioma – Zavod za sodobne umetnosti, 
Ljubljana | Koprodukcija: RTV Slovenija, Zavod Maska 
Pridruženi producenti: POPCult, Emotionfilm, ARTRE-
BEL9 / Teleking 





Kaj je t. i. hibridna umetnost? In s čim se ukvarjajo 
hibridni umetniki? V polju znanosti se je vse od 
pomembnih odkritij na področju t. i. življenjskih 
znanosti v zadnjih treh desetletjih začel nov odnos 
z življenjem – življenje je postalo snov za inženi-
ring. Naštejmo nekaj primerov: gojenje ušesa na 
miški Vacanti, kloniranje ovce Dolly in odkritje 
genoma so spremenili svet. 

PETEK, 2. 12. 2022 | 18:30

CELICA NAMESTO KAMNA – 
O HIBRIDNI UMETNOSTI

FILMSKI VEČER - DOKUMENTARNI FILMI                
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Mladinski kulturni klub eMCe plac
Šaleška cesta 3

Konec 90-ih let prejšnjega stoletja so umetniki 
začeli preizpraševati področje biotehnologije, 
na primer tkivnega inženiringa in počasi dobivati 
dostop do laboratorijev, kjer so lahko delali z živo 
materijo. Kakšen material za kreiranje skulptur 
so celice in bakterije? Kako nekateri umetniki za 
ustvarjanje uporabljajo tkivni inženiring? 

Umetnice Maja Smrekar, Špela Petrič, Roberti-
na Šebjanič, Polona Tratnik in Saša Spačal se 
ukvarjajo s hibridno umetnostjo – umetnostjo, 
ki uporablja orodja biotehnologije in preizprašuje 
učinke, ki jih ima biotehnologija na družbo.

Slovenija / 2022 / 31 min / slovenščina 

Avtorica: Saša Šavel Burkart
Režiserka: Špela Kuclar
Produkcija: RTV Slovenija 





Tok v delo potopljenih žensk v poklicih, ki jih 
preplavljajo moški. Osem sogovornic, ki delu-
jejo v širokem spektru znanstvenih in tehničnih 
poklicev od umetne inteligence do programiranja 
ali letalstva, v dokumentarnem filmu predstavlja 

PETEK, 2. 12. 2022 | 19:00

FLOW (TOK)
FILMSKI VEČER - DOKUMENTARNI FILMI                
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Mladinski kulturni klub eMCe plac
Šaleška cesta 3

pogoje, v katerih so se začele zanimati za teh-
nologijo, na katere ovire so pri tem naletele in 
kako so se z njimi spopadale. V filmu delovni tok 
predstavljajo: kapitanka letala Alja Berčič Ivanuš 
(v času snemanja kopilotka letala), programer-
ka in raziskovalka Alja Isaković, intermedijska 
umetnica Maja Smrekar, radijska tehnica Kaktus 
Kaktus, izvedenka za umetno inteligenco dr. 
Dunja Mladenić, paleontologinja dr. Dragica 
Turnšek, produktna vodja in razvijalka dr. Mateja 
Verlič Brunčič in skladateljica Larisa Vrhunc.

Slovenija / 2016 / 50 min / slovenščina 

Režija: Ana Čigon, Saša Spačal, Ida Hiršenfelder
Scenarij: Ana Čigon, Saša Spačal, Ida Hiršenfelder
Produkcija: RTV Slovenija, Rampa Lab / Zavod 
Kersnikova | Pridruženi producenti: Iniciativa ČIPke  
s podporo Ministrstva za kulturo Republike Slovenije 
in Mestne občine Ljubljana





Po več uspešnih nastopih na Festivalu mladih kul-
tur Kunigunda, okrepitvi z velenjskimi glasbeniki ter 
koncertu in razstavi ob 20-letnici kolektiva v Muzeju 
premogovništva Slovenije se kolektiv The Stroj v 
polnem zagonu ponovno vrača v Velenje. Tokrat v 
klubsko okolje eMCe placa, ki bo na svojem odru 
drugič gostil težkokategorne tolkalske veterane. 
Nastopi kolektiva The Stroj v klubskem okolju 
so redka priložnost, da energijo udarnega indu-
strijskega rituala doživite iz neposredne bližine.
   
Deconstructor je projekt, v katerem Marko Lük 
skozi live act performance s pomočjo uporabe sin-
tetizatorjev, ritem mašin, sekvencerjev in efektorjev 
v živo ustvarja raznolike zvočne slike. V osnovi je 
osredotočen na umazan in surov zven industrijsko 
profiliranega techna, a se dobro znajde tudi v glo-
binah podmorniških drone soundov, nepredvidljivih 
hipnotičnih zvočnih meglic, pa tudi na površini bolj 
melodičnih in lahkotnejših electro zvokov.

SOBOTA, 3. 12. 2022 | 21:00

THE STROJ
MARKO LÜK / DECONSTRUCTOR

KONCERT                 KONS SPREMLJEVALNI PROGRAM
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Mladinski kulturni klub eMCe plac 
Šaleška cesta 3





vključujejo več vrst. Njeno delo je bilo prikazano 
na številnih festivalih, razstavah in izobraževalnih 
dogodkih v institucijah, kot so Center Pompidou, 
Nam June Pike Museum, ZKM in Ars Electronica. 

Špela Petrič je dobila več nagrad, kot so Beli Aphro-
id za posebne umetniške dosežke (Slovenija), nag-
rado za Bioumetnost in oblikovanje (Nizozemska) in 
Priznanje za odliko na Prix Ars Electronica (Avstrija) 
ter častno omembo na festivalu Ars Electronica.

PONEDELJEK, 5. 12. 2022 | 18:00

PREDAVANJE                
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Knjižnica Velenje, Šaleška cesta 21

ZNANSTVENORAZISKOVALNA
UMETNOST
dr. Špela Petrič

Na predavanju se bomo sprehodili skozi širšo 
predstavitev umetniške prakse večkrat nagrajene 
in mednarodno uveljavljene umetnice Špele Petrič. 
Dr. Špela Petrič je slovenska novomedijska umetni-
ca in znanstvenica, ki deluje v Ljubljani in Amster-
damu. Doktorirala je iz biologije in je trenutno 
podoktorska raziskovalka umetnostne znanosti na 
Vrije Universiteit Amsterdam v raziskovalni skupini 
za biofiziko fotosinteze (VU Artscience laboratory 
hybrid forms). V svojem delu združuje znanost 
in performans ter kritično preučuje temelje (bio)
tehnoloških družb in meje antropocentrizma, ki 





Apofenija je demo verzija (/1) subjekta umetne in-
teligence, ustvarjenega, da uprizarja vse tisto, kar 
je neuprizorljivo. Apofenija skozi svoj mehanizem 
vzorčenja generira fraktale svoje interpretacije 
človeškega (ne)smisla. Apofenija je strukturirana 
kot organizem oživljajočih celic, ki odpira prostor 
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APOFENIJA/1
PREDSTAVA                

www.kons-platforma.org

Dom kulture – mala dvorana, Titov trg 4

prihodnosti kot prostor brez človeka, v katerem 
umetna inteligenca svojo namenskost osmišlja 
skozi pozabljene podobe trajanja, minevanja in 
bivanja. Apofenija obdeluje vse, kar je neoprije-
mljivo, neubesedljivo, neulovljivo. Lovi trenutke 
déjà vujev, virtualnih drobcev življenja, minulih 
vonjav in izgubljenih spominov. Apofenija je pro-
gramirana za produciranje utrinkov bivanja, iskanje 
smislov v svoji spominski plošči neštetih podob 
in pomenov. Kako konstrukt umetnega razume 
organskost živega? V uprizoritvi, v kateri edini 
živi element v dvorani ostaja gledalec, obsojen na 
iskanje življenja v inherentno tujem, se vzpostavlja 
nova oblika življenjskosti, dialog med sogovorni-
koma, ki ne govorita istega simbolnega jezika.

Oblikovalec videa: Vid Merlak Scenograf: Igor Vasiljev 
Tehnična soavtorja: Staš Vrenko, Monika Pocrnjić
Oblikovalec zvoka: Jure Anžiček Oblikovalka 
besedila: Siri Oblikovalca govora: eBralec, Google 
Prevajalnik Produkcija:  konS, Moment, Bunker, Melara 
in eBralec pod okriljem platforme konS

Nina Ramšak Marković, Varja Hrvatin





Naša oblačila povedo dosti o nas, a nobeno ne 
pove toliko kot PiksLBroška. Z njo lahko namreč 
določiš, kaj točno bo povedala in ni nujno, da pove 
kaj o tebi. Lahko izpiše katero koli besedilo, ki jo 
sprogramiraš v njen čip!

Na spletni delavnici si lahko izdelaš broško, na 
katero preko mikrokrmilnika sprogramiraš bese-
dilo ali celo piksel sliko, ki se bo nato prikazovala 
kot kratka animacija.

Brezplačna delavnica je namenjena otrokom in 
mladostnikom od 10. leta starosti. 
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PiksLBroška
DELAVNICA ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE                
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Multimedijski center Kunigunda, kletni prostori 
stavbe Gaudeamus, Trg mladosti 7

Zaradi omejenega števila mest sprejemamo pri-
jave na prijave@mc-velenje.si.





Kaj pomeni poslušati s celotnim telesom? Izkušnja 
poslušanja je daleč od abstraktnega, pa vendar 
večinoma dojemamo vsak čut kot ločen način 
interakcije s svetom. Pri ideji Biodukta imajo 
letnice drevesa podobno funkcijo kot naš kostni 
mozeg – da povezujejo in izrišejo naše notranje 
povezave, ko se uglašujejo z okolico. Ti posnetki 
gozdov in obale nas spominjajo na dejstvo, da 
smo podobno prevodni kot drevesa sama. Ko v 
nas prodira njihov kisik, lahko postanemo pozorni 
na nihajoče mrmranje pri njihovem stiku z vetrom. 
Ta povezava je duhovna in če pozorno poslušamo, 
lahko slišimo skriti ritem premikanja Zemlje. Spro-
stite se – naj se vaše telo sinhronizira s svetom! 
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Mladinski center Velenje, Efenkova 61a

Martina Testen & Simon Šerc





konceptualni avdio projekt Sigillum-S, ki je prerasel 
v mednarodno hvaljen kultni nastop. Leta 2008 je 
soustanovil založbo RareNoise Records, katere 
cilj je predstaviti široko paleto vrhunske glasbe 
napredno mislečih in izvirnih umetnikov. Eraldo je 
znan tudi kot zvočni programer in oblikovalec za 
Power FX, švedsko znamko sintetizatorjev Elektron 
in revijo Attack. 

Shekuza (Miha Šajina) je producent, DJ, klaviatu-
rist, skladatelj in navdušen zbiralec modulov, ki je 
svojo pestro glasbeno pot začel s klasičnim klavir-
jem, nadaljeval pa jo je v zasedbah Intimn Frizurn 
in Moveknowledgement ter lastnim elektronskim 
triom Ewok. Z raziskovanjem modularne sinteze in 
njenih odvodov je ustvaril dva samostojna albuma 
za ljubljansko eksperimentalno založbo Kamizdat. 
Od leta 2021 z Domnom Učakarjem (Lifecutter) v 
projektu Warhorse raziskujeta hladen, industrijski 
zvok techna, inspiriran s srednjeveškimi mučilnimi 
napravami.
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CADLAG / BERNOCCHI
/ SHEKUZA
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Mladinski kulturni klub eMCe plac 
Šaleška cesta 3

Cadlag je noise/drone projekt članov skupin PureH, 
Dodecahedragraph, Extreme Smoke 57, TGWFYTD 
in Earslaughter. Njihovo avdiovizualno izražanje 
zaznamuje skrbno zvočno plastenje, ki sega od 
minimalnih ambientalnih prehodov do najbolj eks-
tremnih zvočnih škrapelj in konglomeratov zvočnega 
instrumentarija. Njihove zvočne strukture so vizu-
alno dopolnjene s TV statiko in teksturami VHS-a.
 
Eraldo Bernocchi je italijanski skladatelj, aranžer, 
producent in kitarist s trdnim slovesom vsestran-
skega zvočnega kiparja. Sredi 80-ih je soustanovil 





Groove Bear se je z elektronsko glasbo srečal 
v poznih 90-ih letih prejšnjega stoletja, ko sta z 
bratom poslušala mixe še na kasetah. Ko pa ga je 
videl manipulirati z zvočnimi efekti za gledališko 
predstavo, se je fasciniran lotil lastnih zvočnih 
poskusov. S prvimi DJ performansi je začel v dvoj-
cu Karman Energy, ko so s prijatelji v Velenju 
ustanovili društvo Universe in z dogodki pritegnili 
slovensko psihedelično sceno. Kasneje je začel 
sodelovati tudi pri projektih društva COGO, kjer se 
je preizkusil tudi v technu in housu pod imenom G. 
R. B. R. Solo performans psihedelične elektronske 
glasbe izvaja pod aliasom Groove Bear, udobno pa 
se počuti tudi pri miksanju drugih žanrov.
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Max klub, Šaleška cesta 3

Etceteral je projekt Boštjana Simona, Mareka Fa-
kuča in vizualistke Line Rice, v katerem raziskujejo 
razsežnosti repetitivne poliritmične glasbe. Igro 
sekvenc in vzorcev dopolnjujejo z improvizacijski-
mi izleti skozi črne luknje znanstvene fantastike. 
Sintetizator zvoka DSI Evolver se brez zamika in 
simultano odziva tako na višino tona Simonovega 
saksofona, kot tudi na Fakučev udarec na bas bo-
ben. Na ta način se pojavi kot interferenca oziroma 
tretji element, ki vznikne iz glasbenega dialoga, 
Lina Rica pa s svojimi interaktivnimi vizualijami 
poskrbi za sinestetično izkušnjo.





Rezervacije: info.hotel@mc-velenje.si ali 041 859 692

Dodatne informacije: 
www.mc-velenje.si/hotel/predstavitev-mladinskega-hotela-velenje/

MLADINSKI HOTEL 
VELENJE

www.kons-platforma.org

Efenkova 61a, 3320 Velenje

V času festivalskega dogajanja je vsak obiskovalec 
konS modula deležen 15 % popusta na storitve 
mladinskega hotela. Nočitev nujno najavite vsaj 
24 ur prej.



Projekt konS – Platforma za sodobno raziskovalno 
umetnost je bil izbran na javnem razpisu za izbor operacij 
Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture. Nalož-
bo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija 
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Partnerji projekta 

info@kons-platforma.org

pr@kons-platforma.org

Facebook.com/kons.platform/

Instagram.com/kons_platform/

www.kons-platforma.org


