G

SUPER TEHNIK
Super Tehnik je ideja delovnega
človeka pod katero se
uresničujejo dolgoletne lastne
izkušnje in vizije, ki sledijo
potrebam trga po
univerzalnemu, razvejanemu in
strokovnemu pristopu pri iskanju
in izvedbi tehničnih rešitev.
OPRAVLJATI OBIČAJNE STVARI
NADPOVPREČNO DOBRO,
PRINAŠA USPEH!

SUPER TEHNIK, Andrej Črepinšek s.p.
Ul. Dušana Kvedra 21, 3000 Celje

+386 (0)51 348 550
andrejcrepinsek@gmail.com
www.supertehnik.si
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Galerijske postavitve so
osrednji del naše dejavnosti.
Z dolgoletnimi izkušnjami
na področju postavitev
umetniških razstav orjemo
ledino v profesionalizaciji tega
poklica v slovenskem
prostoru.
Z kvalitetnim in vsestranskim
pristopom k specifični
problematiki galerijskih
postavitev, ki večinoma
zahtevajo razpršena
tehnična znanja, pod eno
streho združujemo prav te.
Našim naročnikom nudimo
svetovanje, razvoj, rešitve in
izdelavo konkretnih
elementov in prostorskih
postavitev.

GALERIJSKE POSTAVITVE

INSTALACIJA MULTIMEDIJSKE OPREME
Multimedija, njene oblike, mediji, principi delovanja se strahovito hitro spreminjajo in z njo tudi načini
rokovanja, tehnologije prikazovanja, itd. Na tem vlaku tehnologij sedimo že od časa “kasete”, a
vedno znova z navdušenjem sprejemamo, proučujemo in nadgrajujemo vse novosti, ki nam jih ponudi. Zatorej z znanjem in veseljem za vas vgradimo, usposobimo za delovanje in preizkusimo vse
vrste multimedijske opreme (digitalni projektorji, predvajalniki, računalniki, televizije vseh vrst in
tehnologij, audio naprave, ozvočenja,...) in njene podporne elemente (nosilci vseh vrst, kabli, video
obdelava, audio obdelava, brežične povezave,...).
O vseh tehnologijah nudimo tudi svetovalno pomoč s katero lahko npr. ob nakupu tovrstne opreme
vedno dobite najboljše za svoj denar.
AUDIO IN VIDEO SNEMANJE DOGODKOV
Želite trajne zapise vaših otvoritev razstav, seminarjev, predavanj, okroglih miz, itd.? Z veseljem
vam priskočimo na pomoč. Materiale kvalitetno zajamemo, obdelamo in vam jih predamo na sodobnih in trajnih medijih ter s tem obogatimo arhivsko zbirko vašega dela.
SUHOMONTAŽNA DELA
Z kvalitetno izvedbo vam lahko priskočimo na pomoč pri vseh vrstah suhomontažnih del kot so
(postavitve mavčnih sten, izravnavi in obnovi galerijskih površin, postavitvi večjih mavčnih kubusov,
prostorov,...)
PLESKARSKA DELA
Ponudba vsebuje tudi vse vrste pleskarskih del (beljenje, kitanje, nanašanje tapet,...).
MIZARSKA DELA
Samostojno izvajamo mizarska dela (izdelava lesenih kubusov, površinska obdelava lesa,
enostavnejša restavratorska dela) in gradimo galerijske elemente (lesene predelne stene, izdelava panojev, temne sobe,...).
V primeru zelo kompleksnih situacij sodelujemo z skupino profesionalcev na tem področju, kar
paleto naših storitev samo še krepi.

SUPER TEHNIK, Andrej Črepinšek s.p.

GRADBENA DELA
Ul. Dušana Kvedra 21, 3000 Celje
Samostojno izvajamo enostavna gradbena dela. Seveda vam z veseljem omogočimo reševanje
tudi zahtevnejših projektov v sodelovanju z našim zunanjim sodelavcem na tem področju.

+386 (0)51 348 550

ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA
Nudimo storitve vezane na medij elektrike (vezava galerijskih elementov na električno omrežje, vgrajevanje svetlobnih linij, vgradnja časovnih in navadnih stikal, splošna električarska dela,...).

andrejcrepinsek@gmail.com
www.supertehnik.si

KOVINARSKA DELA
Posebno pozornost pri našem delu posvečamo izdelavi, obdelavi in predelavi kovinskih elementov.
Na vašo željo poiščemo rešitve, konstruiramo, kvalitetno izdelamo in površinsko zaščitimo elemente iz kovine (kovinski kubusi, umetniška dela...).
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Sedanje delo podjetja
temelji na lastnih
dolgoletnih izkušnjah
ustanovitelja podjetja
Andreja Črepinška.
Mednarodne izkušnje:
Lonley Crowd, White
Canvas Gallery Nanjing,
Kitajska, 2009;
Bulgaria? ...Oh, yes,
Bucurest!, Art Today
Association, Plovdiv Bolgarija,
2007;
Imago Trieste, Dunaj Avstrija
2012.
Kot tehnična podpora vsako
leto sodelujemo na
tradicionalnem festivalu
urbanih umetniških akcij
in performansov VSTOP
PROST,
Organizator DLUC.

REFERENCE

GALAPAGOS, Damijan kracina & Vladimir Leban, Likovni salon,
Kustosinja razstave: Nevenka Šivavec, multimedijska razstava, 2005
Čas je za igro! (2006), Galerija sodobne umetnosti, Multimedijska razstava
Umetniki: Martin Bricelj (Slovenija), Luka Dekleva (Slovenija), Nika Oblak in Primož
Novak (Slovenija), Ana Hušman (Hrvaška), Društvo za domace raziskave (Slovenija),
David Moises ( Avstrija), Polonca Lovšin (Slovenija), Daniel Hafner (Avstrija), Borut
Peternelj (Slovenija) in Armin B. Wagner (Avstrija).
ŽAMETAL, (2008) intervencija in postavitev v prostore spodnjega Knežjega dvora Celje
Kustosinja razstave: Alenka Domjan; Sodelujoča umetnika: Boštjan Plesničar in Ervin Potočnik,
PREPOVEDANA SMRT (2009), multimedijska postavitev.
Lokacije: Galerija sodobne umetnosti Celje, Likovni salon in Špitalska kapela
Sodelujoči umetniki:Nika Autor (SI), Jože Barši (SI), Goran Bertok (SI), Vlasta Delimar
(HR), Andreja Džakušič (SI), Zuzanna Janin (PL), Paul Mühlbach (IE), Teresa Margolles
(MX), Eleonore Phillips (IE), Kate Pollard (US), Franc Purg (SI), Araya
Rasdjarmrearnsook (TH), kustosinja razstave: Irena Čerčnik

MILAN BUTINA, Koroška galerija likovnih umetnosti, Slovenj Gradec, kustosinja razstave:
Milena Zlatar, Multimedijska postavitev, 2009
IGOR GRUBIČ, EAST SIDE STORY, Multimedijska postavitev, Likovni salon Celje, 2010
Nominiranci nagrade OHO (2010), Mestna Galerija, Ljubljana, Multimedijska postavitev, 2010
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MIHA VIPOTNIK, Drseča polja, PLEVNIK – KRONKOWSKA, kustos
razstave:
Matija Plevnik,
Andrej
Črepinšek
s.p.
multimedijska postavitev, 2010
Ul. Dušana Kvedra 21, 3000 Celje
MAJA HODOŠČEK (dobitnica nagrade OHO za mlade umetnike 2010),

Redno sodelujemo z
privatno galerijo Plevnik KRONKOWSKA Celje, ter
EPK Maribor 2012.
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RAW Material, Galerija GREGOR PODNAR/ Project space, Ljubljana,
Multimedijska postavitev, 2010

andrejcrepinsek@gmail.com
www.supertehnik.si

KATARINA ZDJELAR (predstavnica Srbije, Beneški bienale, 2009),
Galerija sodobne umetnosti Celje, Video postavitev, 2011

Otvoritvena razstava MSUM, Ljubljana 2011 (multimedijski del razstave)
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KONTAKT

SUPER TEHNIK, Andrej Črepinšek s.p.
Ul. Dušana Kvedra 21, 3000 Celje, Slovenija

+386(0)51 348 550
andrejcrepinsek@gmail.com
www.supertehnik.si
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