
TESTFILM je serija projektov
in filmov, v katerih obravnavamo

vpliv tehnološkega razvoja
v digitalnem filmskem ustvarjanju

in njegove posledice
za prihodnost umetniškega filma. 

Filmi, inštalacije
in nastopi v živo preizkušajo

(ne)možnosti prevajanja analognih
eksperimentov v digitalni svet.

Doslej smo zaključili tri projekte.

TESTFILM #2 (2015)
se pokloni zaslonki

in notranjemu
delovanju digitalnih projektorjev.

TESTFILM #3
- Bini Oculus (2017)

raziskuje zmožnosti
binokularnega vida in 3D filma.

TESTFILM #4 (2018) uporabi fasado
filmskega muzeja EYE v Amsterdamu

kot filmski trak in platno
pri videoprojekcijskem kartiranju.

TESTFILM #1 

raziskuje ustvarjalne možnosti
digitalnega kino paketa, DCP,

nove globalne infrastrukture
za projekcijo in distribucijo filmov.

TESTFILM #1

Izhodišče za ta eksperiment
je sistem DCP,

novi standard za distribucijo
in prikazovanje filmov v kinih.



DCP standard je uvedel 
Digital Cinema Initiatives,

konzorcij
šestih hollywoodskih studiev,

da bi prihranili denar,
preprečili piratstvo

in, kar je najpomembneje, pridobili
nadzor nad infrastrukturo kina.

Dokončal je digitalizacijo
sodobnega kinematografskega procesa,

od digitalnih kamer, postprodukcije
do digitalnih kinematografov.

Z uveljavitvijo DCP standarda so se
stroški distribucije znižali za 90 %

in za predvajanje filma ni bil več
potreben izkušen kinooperater.

DCP datoteke lahko zavarujemo s
šifriranjem in forenzičnimi oznakami

ter ne propadajo kot celuloid.

Med letoma 2005 in 2015 je ta
novi standard popolnoma izrinil

predvajanje analognega filma,

kar je največja revolucija v
kinematografiji v zadnjih sto letih.

Danes je večina kinodvoran po svetu
opremljena samo z DCP predvajalniki.

Piksli so zamenjali zrnatost, 
matrike so nadomestile optiko,

skripte so postale
programska koda.

Od začetka zgodovine filma
so umetniki raziskovali



kinematografsko opremo
s prilagajanjem tehnologije.

Tako je nastal bogat svet
eksperimentalnih praks,

ki so preizkušale material
in raziskovale osnovne dele filma:

svetlobo, čas, emulzijo.

Razkril je tudi politične taktike in
izumetničenost pripovednih strategij,

pri čemer se je gledalec začel
zavedati fizičnosti medija.

V Testfilmu #1 nadgrajujemo
te eksperimentalne prakse

z raziskovanjem
umetniškega potenciala DCP sistema.

Izhodišče za naše poskuse je bila
ideja, da bi bilo mogoče vdreti

ali odpreti DCP sistem
za umetniško eksperimentiranje.

Naš cilj je bil izničiti
privzeto vedenje DCP predvajalnika

z uvedbo neskladnih datotek,
na primer tako, da smo prikrojili

lastnosti predvajalnika vsakič, 
ko je bila datoteka prikazana.

Prilagajanje tehnologije,
da bi ustvarili nove možnosti.

Prisvajanje tehnologije
kot sredstva umetniškega izražanja.

Da lahko poigravanje z DCP sistemom
zanimive umetniške rezultate?

Bi lahko prodrli
v umetniški potencial tega medija,



kar je bilo vedno nepogrešljiv del
zgodovine eksperimentalnega filma?

Kratek odgovor je ne.

Daljši odgovor je, da nam je uspelo
uporabiti DCP sistem 

kot umetniško sredstvo,
čeprav drugače, kot smo načrtovali.

Za eksperimentiranje
z DCP tehnologijo

smo potrebovali dostop
do DCP predvajalnika in projektorja.

To je bilo teže,
kot smo pričakovali.

Večina podjetij ne dovoli
poskusov na svojih napravah.

Oprema je večinoma nova,
draga in je ni preprosto popraviti.

Hoteli smo izdelati
svojo DCP napravo,

ki bi jo lahko priključili
na DCP projektor v kinu.

A če ne bi uporabili prave opreme,
bi izničili prvotni namen poskusa.

Nato nam je neki kino v Zagrebu
omogočil dostop do DCP tehnologije,

kjer smo lahko izvedli teste.

Ti so potrdili to, kar smo se
že naučili iz naše raziskave.

DCP sistem je izjemno binaren
in učinkovit - deluje ali pa ne.

Ni sivih con, senc, razpok,
napak, prahu,

ničesar, kar bi lahko



odprlo pot v sistem.

Če datoteka ni pripravljena natanko
po standardih, se ne bo predvajala.

Vsak poskus vnosa kaosa
ali ustvarjalnosti v sistem

ima za posledico črn zaslon.

To nas je prisililo, da se vrnemo
k osnovam našega eksperimenta:

projektorju, predvajalniku
in povezavi med njima.

Po več letih odrekanja dostopa do
opreme, se nam je nasmehnila sreča.

Dva nenadzorovana poskusa
s projekcijskim sistemom DCP

v zagrebškem podjetju
za izposojo opreme.

Z namestitvijo senzorjev in mikrofonov
na digitalne vhode in izhode,

stikala, transformatorje,
svetilke in kable

smo dostopali do elektromagnetnih 
frekvenc, ki jih oddaja sistem DCP.

S tem smo sistem spremenili
v orodje za zvok in sliko,

s katerim smo ustvarili abstraktne
avdio-vizualne odlomke v tem filmu.

Digitalna revolucija
je kinematografe prisilila,

da so postali sestavni del
korporativnega mehanizma,

ki namerno izključuje
človeško posredovanje.

Ta zasnova nasprotuje načelom



eksperimentalne filmske skupnosti.

Učinkovitost,
standardizacija in šifriranje

nasproti improvizaciji,
izvirnosti in odprtosti.

Vzpostavljena so stroga
in toga binarna pravila,

kazen za nespoštovanje teh
pa je nesporna: tema in tišina.

Ob takem monopolu,
strogih pravilih in kaznih

je preobrazba industrije končno
vsilila kinematografom

sodobno potrebo
po hiperučinkovitosti.

Večji del skupnosti je sprejel
nova pravila brez večjega odpora.

Mnogi pozdravljajo
nove standarde,

ki so nadomestili
zmešnjavo analogne tehnologije.

Vendar pa imajo ti standardi
tudi posledice.

Ne puščajo prostora za tiste,
ki ne igrajo po pravilih.

Kot ustvarjalci filmov z lastnimi
programskimi in strojnimi rešitvami,

upoštevajoč tradicijo
razširjenega filma in videa,

stremimo k osvobajanju naprav
od omejitev,

ki jih vsiljuje
standardna programska oprema.



V preteklosti nam je že uspelo
zaobiti korporacijske strategije.

A digitalno, binarno jedro
DCP sistema se zdi nepremagljivo.

Vsaj za zdaj.


