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Ballettikka Internettikka Nipponnikka na japonskem otoku Minami Torišima, 23. novembra 2009, ob sončnem vzhodu

www.intima.org/bi/bin

Akt zapustitve je najbolj intimno, osebno in kruto, a hkrati očiščujoče, neposredno, celo spravno dejanje. Z zapustitvijo so povezana  
mnoga  čustva,  travme,  spremembe  in  frustracije,  ki  zapuščenega  ter  tistega,  ki  zapušča,  zaznamujejo  za  celo  življenje.  Najbolj  
osvobajajoče dejanje je, če tistega, ki ga neizmerno ljubimo, zapustimo in ga s tem osvobodimo.

Štromajer in Zorman sta 23. novembra letos,

v ponedeljek, 23.11.2009 ob 06:04 (GMT/UTC+9) po lokalnem japonskem času
= v nedeljo, 22.11.2009 ob 22:04 (GMT/UTC+1) po lokalnem slovenskem času

na Japonskem, na najbolj vzhodem teritoriju dežele vzhajajočega sonca, zapustila dva ljubljena robota, ki sta ju zgodaj zjutraj, 
ob sončnem vzhodu, pustila oditi v morje, proti vzhodu, prav takrat, ko sta iz morja vzšli dve sonci!

Roboti pogosto jočejo – zakaj ne bi še vi?

# FOTO: Minami Torišima

 LOKACIJA: Minami Torišima, Tihi ocean (Japonska)

Zapustitev in potopitev dveh robotov, sočasno z vzhodom dveh sonc (23.11.2009 na 
zemljepisni dolžini 154.11136 E sonce vzhaja ob 06:04 zjutraj), se je zgodila na najbolj 
vzhodni točki (teritoriju) dežele  vzhajajočega sonca –  dveh sonc, vsakega za enega  
robota! –, na vzhodni obali japonskega otoka Minami Torišima.

Minami Torišima je osamljen otok v severozahodnem Tihem oceanu, s površino zgolj 
1,2 km2 in je najbolj toplo območje Japonske. Leži 1.848 km jugovzhodno od Tokija. 
Na otoku je letališče, hoja okrog celotnega otoka pa traja le 45 minut. Je trikotne oblike 
in ima nenavadno nizko konfiguracijo terena: bližje oblai je višji, bolj proti notranjosti pa 
nižji.  Osredni del otoka je približno 1 meter pod morsko gladino, obala pa tudi do 8 
metrov nad njo. Na otoku je znanstvena metereološka baza za opazovanje vremenskih 
razmer z nastanitvenimi kapacitetami za raziskovalce ter radijska postaja.

Delo, ki sta ga morala Štromajer in Zorman opraviti – zgodnjejutranji medmrežni balet:

Avtorja sta v ponedeljek, 23. novembra 2009, ob sončnem vzhodu, hkrati s tem, ko sta 
iz Tihega oceana  vzhajali dve sonci  (eno pravo,  drugo računalniško manipulirano), 
usmerila  dva  robota  na  kratko,  a  zahtevno  hojo  z  obale  v  morje  in  ju  pustila,  da 
odkorakata v morje – toliko časa, da sta se popolnoma potopila pod morsko gladino. 
Tam sta tudi ostala.

Celotno dejanje je bilo neposredno, v realnem času prenašano na internet, na naslov 
www.intima.org/bi/bin

Avtorja  sta  potovala  na  otok  skupaj  s  člani  mednarodne  raziskovalne  skupine 
meteorologov, ki  je  na otoku,  za potrebe svoje večletne raziskave,  izvajala meritve 
vetrov in valov.

Enega robota sta avtorja, julija lani, že zapustila na gradbišču v Seulu v Južni Koreji –  
glej  Ballettikka  Internettikka  Intermenttikka  [www.intima.org/bi/inter],  drugega  pa  v 
letošnji novoletni noči na daljnem severu, v samoti arktičnega ledu – glej Ballettikka  
Internettikka Norddikka [www.intima.org/bi/nord], naslednji pa so za zapustitev na vrsti  
roboti, ki bodo leta 2011 ostali na najjužnejši celini, na Antarktiki.



# FOTO: morski/mokri trening (Strunjan, 25.09.2009)

avtorja projekta in manipulatorja robotov: Igor Štromajer in Brane Zorman

teoretska svetovalka: Bojana Kunst
glasba: Brane Zorman Vs BeitThron in Matjaž Drevenšek (saksofon)
video montaža: Igor Štromajer [v živo; neposredno med prenosom]

Projekt nastaja v soprodukciji Virtualna baze Intima in zavoda Cona.
Sofinancirata ga Ministrstvo za kulturo RS in Mestna občina Ljubljana.

Gverilsko-baletna serija Ballettikka Internettikka nastaja od leta 2001 do danes: 
www.intima.org/bi

Uradna spletna stran projekta Ballettikka Internettikka Nipponnikka: 
www.intima.org/bi/bin

+ poročilo z morskega/mokrega treninga (Strunjan, Slovenija, 25.09.2009):  
tinyurl.com/yj66qmo

Dodatne informacije o projektu so na voljo tudi na:

Intima Facebook:  www.facebook.com/intima
Intima Facebook Group:  tinyurl.com/yhnfbv6
BI Nipponnikka Flickr Slideshow:  tinyurl.com/ygkebjn
Intima Twitter:  twitter.com/intima

"We shall fight them on the beaches. We shall fight them on the landing grounds. We 
shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills. We shall never  
surrender." (W. Churchill)

Virtualna baza Intima
zavod za sodobne umetnosti
     3@intima.org, skype: intima.org
     tel. – SLO: 041 703 291 | D: +49 162 634 3285
     www.intima.org 

Cona Zavod
zavod za procesuiranje sodobne umetnosti
     brane@cona.si
     tel.: 040 418 681
     www.cona.si 


