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Jim Hobbs & Andrew Hill
και ταινίες 16mm των:

Mary Ellen Bute, Stan Brakhage, Bruce Conner, David Leister
Guy Sherwin & Lyn Loo, Hiroshi Yamazaki and Ben Rivers
Καλεσμένοι για την Αθήνα : Μαρία Γλύκα, Βασίλης Βλασταράς

«Μερικοί προτείνουν να αφήσουμε τον όρο "cinema" και να τον αντικαταστήσουμε με τον όρο "motion
pictures", και ασφαλώς ο όρος λέει και περιλαμβάνει πολλά (αν και κάπως αγνοείται ο ρόλος του ήχου
από αυτόν). Εγώ ο ίδιος πιστεύω ότι πρέπει να εμείνουμε στον όρο "cinema", όχι μόνο επειδή
αναφέρεται στο αποτέλεσμα, την κίνηση που βλέπουμε σε οποιονδήποτε τύπο οθόνης, αλλά επίσης
επειδή έχει μια μακρά ιστορία, που συμπεριλαμβάνει τα διάφορα είδη, στυλ και σημαντικές τεχνικές και
μετασχηματισμούς. (βουβός προς ομιλούμενο, διάφορα συστήματα χρωματικής απόδοσης και
ψηφιακές ή αναλογικές διαδικασίες)»
Tom Gunning, What is Cinema? The challenge of the Moving Image Past and Future, 2016

Το εντυπωσιακό επιχείρημα που απορρέει από τη δήλωση του Gunning δεν είναι τόσο η
προσπάθειά του να ορίσει ένα συγκεκριμένο είδος, αλλά η επιθυμία του για συμμετοχή μεταξύ
των διαφόρων στυλ και μορφών του μέσου. Αναζητά ένα ολοκληρωτικό μέσο, το οποίο να
ενσωματώνει το παρελθόν μέσα στο παρόν - και το μέλλον – στην εμπειρία του
κινηματογράφου. Επιπλέον, ευλόγως παραδέχεται ότι ο ρόλος του ήχου έχει συχνά
αποσιωπηθεί (ή κρυφτεί) από τη συζήτηση. Ωστόσο, μπορεί να υποστηριχθεί ότι η εικόνα και ο
ήχος είναι και τα δύο αναπόσπαστα, εξίσου απαραίτητα κομμάτια στη συνολική
κινηματογραφική εμπειρία. Μια άλλη πτυχή, συχνά διαχωρισμένη και παραμελημένη, είναι
αυτή της ζωντανής παρουσίας και της επιτέλεσης. Αυτοσχεδιασμοί και διαδραστικά
κινηματογραφικά συμβάντα μπορούν να δημιουργήσουν νέους διαλόγους μεταξύ σκηνοθέτη
και συνθέτη /μουσικού, μεταξύ καλλιτέχνη και ακροατή, που διευρύνουν τους ρόλους και τους
κανόνες της κινηματογραφικής εμπειρίας και επανακαθορίζουν και ξανασχεδιάζουν τον
κινηματογραφικό χώρο.

Το (I)MAGESOUND(S) είναι ένα project που περιέχει μια διευρυμένη κινηματογραφική
εμπειρία, παρουσιάζοντας ιστορικά και σύγχρονα έργα καλλιτεχνών παράλληλα με το έργο των
Jim Hobbs και Andrew Hill. Η ιδέα για το πρόγραμμα γεννήθηκε αρχικά από ένα ερευνητικό
project/ανάθεση από το MΟΝΟ No Aware και το The New York Public Library (NYPL) for the
Performing Arts, στο πλαίσιο του ετήσιου φεστιβάλ Cinema Arts MONO X. Σε συνεργασία με το
αρχείο ταινιών NYPL για τις Performing Arts, σύγχρονους καλλιτέχνες, μουσικούς και διανομείς
ταινιών, το αρχικό σχέδιο δημιούργησε ένα επιτελεστικό συμβάν που συγκέντρωσε ποικίλες
προσεγγίσεις στον κινηματογράφο, που κυμαίνονταν από προβολές ταινιών σε οθόνες έως πιο
διευρυμένα έργα.
Το project έχει προγραμματιστεί να παρουσιαστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη όπου
θα συνεχίσει να αναδεικνύει τη σχέση μεταξύ της εικόνας και του ήχου και να τονίζει τις
δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ καλλιτεχνών διαφόρων πρακτικών.
Σε αυτό το πνεύμα, ο Jim Hobbs και ο Andrew Hill επέλεξαν να προσκαλέσουν μουσικούς/
καλλιτέχνες από κάθε πόλη στην οποία θα παρουσιαστεί το έργο. Για την Αθήνα, οι Έλληνες
καλλιτέχνες Μαρία Γλύκα και Βασίλης Βλασταράς προσκαλούνται να προσφέρουν επιπλέον
ηχητικά στοιχεία σε όλο το συμβάν.

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε 4 μέρη και ξεκινά με τη προβολή της ταινίας 16mm του Hobbs
Nature Morte - μια σουίτα ταινιών 16mm που αποτελείται από διαφορετικές συνθέσεις
λουλουδιών δια των οποίων το αντικείμενο μετατρέπεται επίσης σε πηγή ήχου. Κοιτάζοντας τις
πρώιμες φωτογραφίες λουλουδιών του Robert Mapplethorpe, ο Hobbs υιοθετεί την ιδέα ότι τα
λουλούδια που φαίνονται εδώ είναι ταυτόχρονα ζωή και θάνατος - και ως εκ τούτου έχουν μια
συχνότητα με έντονο θόρυβο. Με ένα εστιασμένο και διαχρονικό βλέμμα, κάθε "νεκρή φύση"
διερευνά την οπτική ομορφιά μιας σκηνοθετημένης σύνθεσης, ενώ ταυτόχρονα ψάχνει στιγμές
μέσα στο “κάδρο” και χρησιμοποιεί το οπτικοακουστικό στοιχείο στην επιφάνεια της ταινίας για
να δημιουργήσει ηχητικά ισοδύναμα. Το αποτέλεσμα αυτών των ζωντανών ήχων δημιουργεί
αλλόκοτους θορύβους που προκαλούν και μετατοπίζουν την εικόνα. (10 λεπτά)

Το Score and (Re)Score είναι μια επιμελητική επιλογή ταινιών που επικεντρώνονται στη σχέση
εικόνας/ ήχου, τόσο ιστορικών μορφών του πειραματικού κινηματογράφου, όσο και σύγχρονων
καλλιτεχνών. Οι πρωτότυπες παλιές και νέες αυτές ταινίες 16mm συνδυάζονται μεταξύ τους με
σκοπό την διεύρυνση και διερεύνηση της επιρροής τους.
Τα έργα έχουν επιλεγεί από το Τhe New York Public Library of Performing Arts (New York), Light
Cone (Paris), The Conner Family Trust (San Francisco), LUX (London), Image Forum (Tokyo),
καθώς και από μεμονωμένους καλλιτέχνες:
Mary Ellen Bute - Rythm in Light, 1936, 5 mins (new live score)
Stan Brakhage - Garden of Earthly Delights, 1981, 2 mins (silent)
Bruce Conner - Cosmic Ray, 1961, 4 mins (original score)
David Leister - Headgear, 1998, 6 mins (new live score)
Guy Sherwin & Lyn Loo - Washi 1, 2014, 4 mins (new live score)
Hiroshi Yamazaki - Heliography, 1979, 6 mins (original score)
Ben Rivers - House, 2006, 5 mins (new live score)

Τo Projections είναι μια ηλεκτροακουστική σύνθεση για μηχανή προβολής 16mm και προηχογραφημένο ήχο. Οι ήχοι του προβολέα είναι δειγματοληπτικοί, μετασχηματισμένοι και
τοποθετημένοι στο χώρο έτσι ώστε ο προβολέας να έρχεται στο προσκήνιο. Αντί του φωτός είναι
ο ήχος που προβάλλεται στον χώρο, μετατοπίζοντας ή μετακινώντας, κυκλώνοντας και
μετατρέποντας τη σχέση μας με τον προβολέα. Σε αυτό το μετα-ακουστικό έργο η πηγή ήχου
βρίσκεται στο κέντρο του ενδιαφέροντος όπου οι φυσικοί ήχοι του προβολέα αναμιγνύονται με
τους ηχογραφημένους ήχους. Το ηχητικό υλικό ηχογραφήθηκε αρχικά στο στούντιο του Hobbs
στο St Leonards-on-Sea UK και αναδημιουργήθηκε από τον Andrew Hill στο NOTAM στο Όλσο
της Νορβηγίας. (10 λεπτά)

Το Vientos Fuertes (ισχυρός άνεμος) είναι το τελικό έργο στο πρόγραμμα και είναι ένα
επιτελεστικό κομμάτι με την χρήση πολλαπλών προβολών/ οθονών και αυτοσχεδιαστικών
ζωντανών ήχων. Παίρνοντας ως αφετηρία τον Δον Κιχώτη του Θερβάντες, το έργο ξεκινάει με

τους ανεμόμυλους ως μηχανικά και μνημειώδη γλυπτά στο τοπίο. Γίγαντες των οποίων η
παρουσία γίνεται αισθητή οπτικά, ηχητικά και σωματικά. Οι λούπες των φιλμ περνούν από τους
προβολείς, αναμιγνύονται και επικαλύπτονται μεταξύ τους, ενώ οι ήχοι παράγονται και
συντίθενται από την οπτική ηχητική υπόκρουση των ταινιών και διάφορων ψηφιακών πηγών.
Είναι μια κινηματογραφική φαντασία της εμπειρίας του Δον Κιχώτη όταν αρχικά έκπληκτος και
φοβισμένος από το θέαμα, στη συνέχεια οπλισμένος πλήρως με αυτοπεποίθηση αλλά τελικά
ζαλισμένος και πεταμένος στο άλλο άκρο από τις ακμές των «γιγάντων». (15 λεπτά)

Το (I)MAGESOUND(S) έγινε πραγματικότητα χάρις την γενναιόδωρη υποστήριξη από το School of
Design του University of Greenwich, London.
Ο Jim Hobbs και ο Andrew Hill θα ήθελαν να ευχαριστήσουν τους παρακάτω:
Guy Sherwin & Lynn Loo, David Leister, Ben Rivers, Elena Rossi-Snook, Steve Cossman, Light Cone, The
Bruce Conner Family Trust, Image Forum, LUX, NOTAM, Christopher Sand-Iversen, Sam Belifante, Mat
Fleming, Μαρία Γλύκα και Βασίλη Βλασταρά.
Το (I)MAGESOUND(S) παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο The Bruno Walter Auditorium in Lincoln
Center, New York την 1η Δεκεμβρίου του 2016 με τους Jim Hobbs, Andrew Hill και Dennis McNany.
(Museum of Love, Jee Day, DFA).

Info:
facebook event: https://www.facebook.com/events/601010930310140/
facebook page: https://www.facebook.com/studio11asfa/
https://studio11asfa.wordpress.com/
https://jimhobbs.org/home.html
https://platformsproject.com/
https://www.gre.ac.uk/
http://www.asfa.gr/

Athens School of Fine Arts
Studio 11
256 Peiraios Str. Athens, Greece, 18233
+30 210 4801260
e-mail:
vvlastaras@gmail.com
jim@jimhobbs.org
studio11office@gmail.com

Biographies
Jim Hobbs
b. 1975, USA
Lives, St Leonards-on-Sea, UK
Works, London, UK
Jim Hobbs' work utilizes a variety of media including 16mm film, video, installation, site-specific work,
drawing, sculpture, sound and photography. Currently his work and research investigate the personal
and social implications of loss, oblivion, history, place, memory and the subsequent acts of
remembrance/memorialisation. The work bears particular focus on how the use of architecture
(space/place) and monuments (objects) become a type of physical manifestation of that which is absent,
and how these “stand-ins” can be used, manipulated, and reformed. More recently, his work has
moved into the realm of filmic installations and performances, utilizing film as a time based material and
medium to investigate these concerns. He often collaborates with other artists/musicians to expand the
work across disciplines and find new relationships between sound and image. Intrinsically interlinked
with this is a constant questioning of the role of the analogue within the digital age – how it functions, if
it can override associations with nostalgia, and notions of the quality of image and how that relates to
memory. His work is shown internationally in museums, galleries, art spaces, and festivals. He is
currently Senior Lecturer at the University of Greenwich and teaches an Experimental Drawing Course at
The Slade School of Fine Art.

Andrew Hill
b. 1986, United Kingdom
Lives and Works London, UK
Andrew Hill is a composer of electroacoustic music, specialising in studio composed works both
acousmatic (purely sound based) and audio-visual. His works have been performed extensively across
the UK, in Europe and the US. Including performances at Fyklingen, Stockholm; GRM, Paris; ZKM,
Karlsruhe; New York Public Library, New York; London Contemporary Music Festival, London; San
Francisco Tape Music Festival, San Francisco; Cinesonika, Vancouver; Festival Punto de Encuentro,
Valencia; and many more.
His works are composed with materials captured from the human and natural world, seeking to explore
the beauty in everyday objects. He is particularly interested in how these materials are interpreted by
audiences, and how these interpretations relate to our experience of the real and the virtual.
He is Senior Lecturer in Sound Design and Music Technology at the University of Greenwich and
programme leader of Sound Design BA.

