À la Cart Performance Webshop

www.a-la-cart.com

projekt Nine Jan in Urše Sekirnik
produkcija Aksioma – Zavod za sodobne umetnosti, Ljubljana; koprodukcija KUD NUM in CUK Kino Šiška
Leta 2014 sta umetnici Nina Jan in Urša Sekirnik odprli pravo spletno trgovino (www.a-la-cart.com), kjer vas vabita,
da postanete pravi potrošnik - umetnosti. Na spletni strani lahko naročite njuno predstavo in jo prilagodite lastnim
potrebam in/ali naročite umetniško poglavje po vaši želji ter na ta način sestavite predstavo, … ki jo bosta za vas
izvedli v živo!
Kako absurdna ideja, si morda mislite.
Pa je res tako? Ali nas Jan in Sekirnik dejansko spodbujata k ponovnemu premisleku o pogojih, v katerih delujejo
umetniški ustvarjalci in nas sprašujeta, če resnično verjamemo, da je umetnost, ko se prodaja, kaj drugega kot
potrošniško blago? In da morda umetnici s tem projektom v resnici iščeta načine, da svoji umetniški praksi utreta pot
do večje kreativne avtonomije.

Javni poziv À la Cart Performance Webshop: Naroči predstavo - Mladi levi častijo!
Festival Mladi levi vam daje priložnost, da naročite lastno verzijo
predstave À la Cart in postanete soustvarjalec dogodka, ki se bo odvil
v okviru festivala med 23. in 30. avgustom 2015.
.
Pravila javnega poziva so preprosta:
Do 1. julija 2015 lahko predlagate lastno različico predstave À la Cart.
Komisija bo vse predloge pregledala in izbrala zmagovalno predstavo, ki
.
bo na festivalu Mladi levi izvedena v živo.
Izbrani soustvarjalec bo razkriti med predstavo À la Cart na festivalu
Mladi levi.
KAKO NAROČIM PREDSTAVO PO LASTNI IZBIRI?
1. pojdi na spletno stran www.a-la-cart.com
2. preglej ponudbo ter izberi poglavja, ki jih želiš videti na festivali IN/ALI naredi poglavje po naročilu
3. poglavja povleci na časovnico in oddaj naročilo
POMEMBNO:
●
skupna vrednost naročila ne sme presegati 1.600 EUR,
●
predstava ne sme biti daljša od 60 min,
●
ob zaključku naročila v okence za dodatne komentarje ('Other Comments) vpiši, posebno kodo festivala:
“MLADI LEVI”.

