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Active Crossover 2009 – to termin określający konstrukcję głośnika, w
tym znaczeniu, że głośnik dokładnie i konsekwentnie transmituje
informacje dźwiękowe. Myślę, że to doskonały tytuł dla mojego projektu i
dobry początek mojego objaśnienia. W październiku 2008 jako gość
kolektywu Non Grata dołączyłem do grupy artystów z Wielkiej Brytanii
(ProtoPlay Collective), który przebywali w Tallinie w Estoniii. Po powrocie
do Wielkiej Brytanii, zaproszono mnie jako ”artist-in-residence” do Domu
Kultury Fabryki Polimerów w Tallinie. Zajmowałem się tam tworzeniem
nowych utworów, prowadzeniem warsztatów kompozytorskich oraz ran
listening i field recording. Wraz z Johnem Grzinich’em, tworzyłem
dźwięk „na żywo” podczas wykonania utworu znanego estońskiego
artysty Peetera Allika. John Grzinich zaprosił mnie do występu na
imprezie organizowanej przez Moks w Y-Gallery w Tartu wraz z
brytyjskim artystą Jez’em Riley’em French’em, który przebywał na
rezydencji w Moks (Mooste / Estonia). John, Jez i ja pojechaliśmy także
do Rygi na Litwie, by wystąpić w audycji radiowej zaaranżowanej przez
Maksima Szentelewa. Od początku pojmowałem pobyt gościnny jako
możliwość pracy z innymi artystami, wymianę idei i teorii, oraz szansę na
pokazanie rezultatów po powrocie do Wielkiej Brytanii. Pokaz przybrał
formę instalacji dźwiękowej obejmującej dwie zamknięte przestrzenie
dźwiękowe. W jednej można usłyszeć moją kompozycję stworzoną
podczas rezydencji, w drugiej prezentuję prace wyżej wymienionych
artystów jako utwory powstałe podczas warsztatów kompozytorskich,
które prowadziłem. Gdy z zewnątrz, w zamkniętej przestrzeni, słuchacz
usłyszy dźwięki z obydwu, dokona połączenia mojego utworu z pracami
innych zaproszonych artystów. W Dark Studio w Arnolfini w Bristolu od 1
do 18 października 2009, pokazywałem swoje prace jako część All
Around You, cyklu wydarzeń, w których zajmowano się wykorzystaniem
w sztuce dźwięków i nagrań w plenerze. W wieczorze Active Crossover
(1listopada) także wystąpili John Grzinich, Jez Riley French i Maksim
Szentelew. 8 października odbyła się zamknięta impreza, podczas której
artysta Douglas Benford (si-cut.db), którego spotkałem w Tallinie,
dyskutował o moim projekcie, z udziałem Iris Garrelfs. Zostałem
zaproszony przez wielu lokalnych artystów, by kontynuować ‘crossover'.
Instalacja była i będzie pokazywana w innych galeriach, np. Grey Area
Gallery w Brighton – w styczniu 2010.
Active Crossover – is a term referring to speaker construction, meaning
that the speaker is transmitting sound information consistently and
accurately. I feel this to be a perfect title for the project I am running, as
will become clear from my explanation. In October 2008, I joined a group
of UK-based performance artists (ProtoPlay Collective) in a residency in
Tallinn, Estonia, as guests of the Non Grata collective. On my return to
the UK, I received an invitation to return to Tallinn as Artist-in-Residence
at the Polymer Factory Culturehouse, which I duly accepted. In addition
to creating new work, I presented work and practices; ran listening, field
recording and composition workshops; and along with John Grzinich,
provided a live sound accompaniment to a performance by renowned
Estonian artist Peeter Allik. John Grzinich also invited me to perform at
an event arranged by Moks at the Y-Gallery in Tartu, alongside Jez riley
French (UK field recording artist) who was in residence at Moks (in
Mooste, Estonia) through May. John, Jez and I also travelled to Riga,
Latvia, to perform for a radio station and an event arranged by Maksim
Shentelev. From the beginning, I saw the residency as an opportunity to
work with other artists, exchanging ideas and theories, with a view to
exhibiting the results in the UK on my return. The exhibition takes the
form of a sound installation comprising two enclosed sound chambers. In
one you will hear my composition created during and following the
residency, in the other I will present work by the artists mentioned above,
as well as pieces created during the composition workshop I ran. When
outside the enclosed spaces, the listener will hear both, combining my
work with that of the guest artists. I have been given exhibition space in
the Dark Studio at Arnolfini in Bristol from 1st to 18th October 2009,
which will feature as part of All Around You, a season of events
concerning the use of sound, and field recordings, in art. The season
begins with a performance by Francisco Lopez, one of the best known
artists using field recordings, on the 18th September. The season ends
with a presentation and performance from Jacob Kirkegaard on 7th
November. The opening night of the ‘Active Crossover' exhibition (1st
October) will also include performances by John Grzinich , Jez riley
French and Maksim Shentelev. There will also be a closing event on 18th
October, featuring artists Douglas Benford (si-cut.db) whom I met with
while in Tallinn to discuss my project, and Iris Garrelfs, who runs Sprawl
events with Douglas. I will also be inviting a number of local artists, and
all artists will then submit work to include in the installation, continuing the
‘crossover'. The exhibition will go on to be shown in other galleries, the
first being Grey Area Gallery in Brighton to exhibit throughout January
2010.

