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Potovanje: za obuditev spomina ...

Blurb

“Naša domišljija leti – mi smo zgolj njena senca na Zemlji.”

Vladimir Nabokov

V vaših mislih je potovanje v pozabo. Nekoč sva hodila skupaj v daljnjih krajih in čas je, da obudiva 
spomine. Prosimo, udobno se namestite, zaprite oči in se prepustite ... naše potovanje se pričenja. 

Potovanje: za obuditev spomina ... je projekt umetnika Nahuma, ki raziskuje možnost kreacije 
umetniškega dela v človekovih mislih, v ponotranjeni, nematerialni obliki. Umetniški performans 
istočasno obravnava vprašanje dostopnosti vesoljskih potovanj za vse ljudi.  

Potovanje: za obuditev spomina ... je 40 minut dolgo srečanje s hipnozo, v katerem sodelujejo vsi 
člani občinstva. Nihče ne bo samo opazovalec, vsi bodo potovali v kraj, ki se ga več ne spominjajo.  

 

Performans je bil do sedaj izveden na Švedskem, v Mehiki, Veliki Britaniji, Nemčiji in Kanadi. Je 
povsem varen in zahteva le naslednje: 

- sodelujoči morajo biti pripravljeni in sposobni, da jih umetnik hipnotizira  
- nastop zahteva aktivno sodelovanje občinstva 
- pred nastopom ni dovoljeno uživanje alkohola ali drog  
- sodelujejo lahko udeleženci, ki se na dan nastopa počutijo mentalno, čustveno in fizično 
stabilni  
- sodelujejo naj ljudje z močno željo obuditi spomin na nekaj, kar so pozabili 

Nahum
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Nahum

Nahum je umetnik in glasbenik, ki živi in deluje v Berlinu. Osredotoča se na projekte, ki raziskujejo 
možnost ustvarjanja občutkov čudenja in začaranosti: z uporabo metod vesoljske tehnologije 
in iluzionizma njegova dela ustvarjajo ekstremne perspektive, ki nagovarjajo nekonvencionalne 
človeške izkušnje. 

Mednarodno združenje astronavtov (International Astronautical Federation) ga je leta 2014 v zvezi 
z njegovim kulturnim prispevkom na področju zunajzemeljskih aktivnosti prepoznalo kot enega 
izmed t. i. Young Space Leaders (Mladi voditelji vesolja). Je diplomant univerze International Space 
University, kjer od leta 2015 tudi predava kot gostujoči profesor. V sodelovanju z ruskim centrom za 
usposabljanje kozmonavtov (Yuri Gagarin Cosmonaut Training Center) v Rusiji je režiral umetniško 
vesoljsko misijo v breztežnostnem prostoru, naslovljeno Matters of Gravity (Težnostne zadeve).

Je predsednik tehničnega komiteja za kulturno utilizacijo vesolja (Technical Committee for 
the Cultural Utilization of Space) pri že omenjenem mednarodnem združenju astronavtov 
(International Astronautical Federation) v Parizu ter ustanovitelj in vodja globalne organizacije 
KOSMICA, ki se posveča razvoju kritičnih in poetičnih projektov na temo vesoljskih dejavnosti in 
raziskuje vpliv slednjih na planet Zemljo. Osrednja dejavnost KOSMICE je organizacija festivala, ki 
skupno beleži že več kot 20 izdaj v Mehiki, Veliki Britaniji, Franciji, Belgiji in drugod.

Nahumova dela so bila razstavljena na številnih mednarodnih prizoriščih: Institute of Contemporary 
Arts (ICA), Southbank Centre, Battersea Arts Centre, FACT Liverpool ter The Place (Velika Britanija); 
muzej sodobne umetnosti Garaža ter Politehnični muzej (Moskva, Rusija); KSEVT, (Slovenija); Rubin 
Centre, (El Paso, Teksas, ZDA); Bonniers Konsthall (Stockholm, Švedska); Nacionalni muzej likovne 
umetnosti Tajvana, (Tajčung, Tajvan); Laboratorio Arte Alameda, Centro Nacional de las Artes, 
Museo de Arte de Zapopan ter Fonoteca Nacional Mexico (Mehika).

Nahum je trenutno član mehiškega nacionalnega združenja umetnikov in ustvarjalcev (Sistema 
Nacional de Creadores) in nacionalnega sklada za kulturo in umetnost FONCA. Kot umetnik 
sodeluje tudi z organizacijo Arts Catalyst iz Londona.
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