
  

„a számítógép belsejét kutatjuk, és ezt tükrözzük a világhálón. Amikor egy néző megnézi a 
munkánkat, mi a gépe belsejében vagyunk… és megtisztelve érezzük magunkat, hogy ott 
lehetünk.  Ha valakinek a desktopján vagy, akkor nagyon közel vagy hozzá, szerintem a 
számítógép eszköz, amellyel az emberek elméjébe bejuthatunk.”(Dirk Paesmans, Jodi)

"Mi az új média? A kérdés megválaszolását azon kategóriák lajstromba szedésével kezdjük, 
melyeket a közkedvelt sajtótermékek általában a következő témák alatt tárgyalnak: Internet, 
honlapok, számítógépes multimédia, számítógépes játékok, CD-ROM-ok és DVD-k, virtuális valóság. 
Ez minden, amit az újmédia magában foglal? Mi a helyzet például a televíziós programokkal, 
amelyeket digitális videóra vesznek fel, és számítógépes munkaasztalon szerkesztenek? Vagy mi a 
helyzet 3D-s animációt és digitális kompozitálást alkalmazó játékfilmekkel? Beletartoznak ezek is az 
újmédiába […]Hol kellene meghúznunk a határt?
            […] ahogyan a könyvnyomtatás a tizennegyedik században és a fotográfia a tizenkilencedik 
században forradalmi hatást gyakorolt a modern társadalom és kultúra fejlődésére, ugyanúgy ma az 
újmédia forradalmának közepén állunk – kultúránk egésze az alkotás, a terjesztés, a kommunikáció 
számítógép által közvetített formái felé mozdul el. Kérdéses, hogy ez az új forradalom mélyebb-e, 
mint az eddigiek, és épp csak most kezdtünk gondolkodni annak kezdeti hatásairól. […] a 
számítógépes média forradalma a kommunikáció összes szintjét érinti, beleértve az adatforrást, a 
manipulálást, a tárolást és terjesztést; szintén kihat a média összes típusára, a szövegekre, az 
állóképekre, a mozgóképekre, a hangokra, és a térbeli konstrukciókra." 
Lev Manovich



  

Cory 
Arcangel: 
szuper Mario-
felhők, 2002

Animáció, 
kisajátítás, 
játék, 
nosztalgia



  



  

John Constable

Vik Muniz



  http://www.artpool.hu/Lengyel/cloud/dekei_hu.html

http://www.artpool.hu/Lengyel/cloud/dekei_hu.html


  

Robert Rauschenberg's 
Erased de Kooning Drawing 
(1953), mint VIZUÁLIS 
KIVONÁS!



  

Yoshitomo 
Nara

Sue de Beer



  

Natalie Bookchin: Intruder, 1999, (A betolakodó), kulcsszavak: hálózat, narratíva. 
“Úgy néz ki, mint egy játék, de valójában a számítógépes játékok és a 
patriarchátus kritikai kommentárja.”

Jorge Luis Borges: 

„A világ, sajnos, reálisan 
létező; én, sajnos, 
Borges vagyok.”



  

Natalie Bookchin: Databank of the everyday, 1999



  

Bristol - Food for free
2003 - 2010 |Kayle Brandon collaborations 
with Heath Bunting

http://duo.irational.org/food_for_free/

http://duo.irational.org/food_for_free/


  



  

Dogs of Christiania
2006-2007, Kayle Brandon
The Dogs of Christiania is an artist research into the lives and loves of the 
Christiania canine population. This is a work in progress that investigates 
how human law, society and habitation effects our interspecies relations.



  

Christiania mint Koppenhága önálló városállamának története 1971 szeptemberében kezdődött, amikor az 
újságíró Jakob Ludvigsen vezetésével több százan elfoglalták a belváros közepén lévő, évek óta üresen álló 
katonai kaszárnyát. Igen hamar kiderült, hogy ami kezdetben egy átlagos squattolásnak (házfoglalásnak) tűnt, 
hirtelen komoly népszerűségre tett szert, és a röplapokban terjesztett „Emigrálj a nyolcas busszal!” felhívásnak 
sok követője akadt. A közel két városligetnyi területen elhelyezkedő épületekbe a társadalom legkülönfélébb 
szegmenseiből érkeztek emberek: hippik, középosztálybeliek, hajléktalanok, munkások, értelmiségiek, és 
művészek. Céljuk azonban közös volt: egy alternatív mikrotársadalom létrehozása, ahol elutasítanak szinte 
mindent, ami az eddigi életükre volt érvényes: az anyagiasságot, a kapitalista társadalmi viszonyok okozta 
egyenlőtlenséget, a túlzott állami befolyást a mindennapi életre. Az ottlétnek viszonylag egyszerű feltételt 
alkottak: azt teszel, amit akarsz, egészen addig, ameddig másokat nem zavarsz abban, hogy azt tegyék, amit 
akarnak.



  

Heath Bunting

http://status.irational.org/map_of_terrorism/

http://www2.tate.org.uk/intermediaart/a_terrorist.shtm

http://status.irational.org/map_of_terrorism/
http://www2.tate.org.uk/intermediaart/a_terrorist.shtm


  

Isabel Rocamora és Heath Bunting szórólapja



  

OLIA LIALINA

Olia Lialina was born in Moscow in 1971. She attended Moscow State 
University in 1993 and became a professor of Merz Akademie in 
Stuttgart. She married a musician and delved into the realm of net art. 
From 1996 until 1998 she served as director of CINE FANTOM. She was 
co-organizer of this film club's festival and of the Make-world Festival.

She is the net author and artist for the "First Real Net Art Gallery", the 
"Last Real Net Art Museum", the "Most Beautiful Web Page", and "My 
Boyfriend Came Back From the War" (an interactive domain depicting 
war-time sentiments). She is currently working as co-author on the 
"Zombie and Mummy" episodes.

http://www.teleportacia.org/war/

http://myboyfriendcamebackfromth.ewar.ru/
Mozi, hipertext, narratíva, nem-lineáris 
olvasás, netfilm, némafilm, offline->online

http://www.teleportacia.org/war/
http://myboyfriendcamebackfromth.ewar.ru/


  

Jonah Brucker-Cohen

http://www.coin-operated.com/coinop29/2010/05/09/alerting-infrastructure-2003/

https://wiki.brown.edu/confluence/display/MarkTribe/Jonah+Brucker-Cohen+and+Katherine+Moriwaki
http://www.coin-operated.com/coinop29/2010/05/09/alerting-infrastructure-2003/


  

Jonah Brucker-Cohen plastic cups, motors, markers, glue, 
tape, your imagination (2003)

Leonel Moura sensors, servomotors, microchip, wheels, 
batteries, plastic, ink pens (2004)

William TremblayWood, steel, vinyl, latex, nylon, electronics (2003)

ArtBots 2004 (preview)

http://retiary.org/idea/idea7/idea_7/artbots/abots04.htm

http://retiary.org/idea/idea7/idea_7/artbots/abots04.htm


  

UMBRELLA.netJonah Brucker-Cohen and Katherine Moriwaki

Kulcsszavak: alkalmi hálózat, 
adatvizualizáció, részvétel, bluetooth: mobil 
alkalmi hálózati eszközök esztétikája, 
együttműködés

John Klima's Ecosystm (2001), tőzsdeinfók, időjárás

Előkép: Christo és Jeanne-Claude: Umbrella Project, 
1984-91, Japán, és Dél-Kalifornia

Martin Wattenberg's Copernica (2002) 
Nasa művészeti gyűjteménye

https://wiki.brown.edu/confluence/display/MarkTribe/Jonah+Brucker-Cohen+and+Katherine+Moriwaki
http://www.cityarts.com/lmno/ecosystm.html
http://www.hq.nasa.gov/copernica/


  

Internet Cache Self Portrait: July 17, 2012, Evan Roth. 
2012.

http://collectheworld.linkartcenter.eu/

“To collect photography is to collect the 
world”

Susan Sontag

Projekt: Domenico Quaranta

http://collectheworld.linkartcenter.eu/


  

Első online desktop kiállítás: 
1997, 
http://www.easylife.org/desktop/

desktop is the main element of a human -
 machine interface

desktop is your window to the digital world
desktop is your first step into virtual reality
desktop is a reflection of your individuality
desktop is your everyday visual environment
desktop is an extension of your organs
desktop is the face of your computer
desktop is your everyday torture and joy
desktop is your own little masterpiece
desktop is your castle
desktop is a seducer
desktop is a reliever
desktop is your enemy
desktop is your friend
desktop is a psychoanalyst
desktop is your little helper
desktop is your link to other people
desktop is a device for meditation
desktop is the membrane that mediates transactions between client and 
server
desktop is a substitute for so many other things
desktop is a question
desktop is the answer 

http://www.easylife.org/desktop/


  



  



  



  



  



  

The Electronic Disturbance Theater (EDT) developed the first 
Virtual-Sit-In technologies in 1998 in solidarity with the 
Zapatista communities in Chiapas, Mexico. The group’s 
recent project *Transborder Immigrant Tool* (a GPS 
cellphone safety/poetry net tool for crossing the Mexico/U.S 
border) – with Brett Stalbaum, Micha Cárdenas, Amy Sara 
Carroll, and Ricardo Dominguez – was the winner of the 
“Transnational Communities Award” funded by *Cultural 
Contact*, Endowment for Culture Mexico – U.S.  and 
CALIT2, and was also awarded two Transborder Intervention 
awards from the UCSD Center for the Humanities. Project 
URL: http://bang.calit2.net/xborder

http://www.thing.net

http://www.thing.net/~rdom/ecd/ecd.html

Emiliano Zapata Salazar El Caudillo del Sur (Anenecuilco, 1879. 
augusztus 8. – Chinameca, 1919. április 10.) a 
mexikói forradalom vezére volt.

Zapata Anenecuilco faluban, Morelos szövetségi államban 
született. Szülei, Gabriel Zapata és Cleofas Salazar, indián, illetve 
fehér származásúak voltak. Zapata és más morelosi földművesek 
részt vettek 1909-ben a kormányzói tisztségért folyó kampányban 
mint legális ellenzék. Még ugyanabban az évben az immár 
harmincéves Zapata az elnök védelmi tanácsának elnöke lett 
(„junta de defensa”).

A Legfelsőbb Bíróság közreműködésével, a mexikói kormány szabadon engedett augusztus 13-án húsz paramilitaristát, akik 1997-ben 
meggyilkoltak ötvennégy indiánt, Actealban a Chiapas-ban. Bujtatott formában, de továbbra is üldözik a zapatistákat, akik „lentről és 
balról” továbbra is ellenállnak, megvalósítják az „autonómiát”, de egy kissé magukra maradtak a mexikói politika színpadán.A felkelés 
1994-ben „a demokráciáért, a szabadságért és az igazságosságért” indult. Nem sikerült azonban megváltoztatniuk az ország Alkotmányát, nem sikerült 
megszabadítani az intézményeket gyarmati jellegüktől, nem sikerült demokratizálni az országot. Ennek ellenére továbbra is meghatározó a szerepük az ország 
fontos társadalmi kérdéseinek megoldásában, egy politikailag leblokkolt és a globalizált gazdaság áramlatai előtt tárva-nyitva álló Mexikóban.
A zapatizmus része azoknak az indián mozgalmaknak, amelyek Mexikóban, Bolíviában és másutt, lentről a csúcsokig, (törékeny) bizonyságát nyújtják annak, hogy 
a különbözőségek elismerése nem jelent feltétlenül etnikai megmerevedést, nem vezet feltétlenül „a civilizációk harcához”, és együtt haladhat a társadalmi 
igazságosságért és a jogállamért folytatott küzdelemmel.

http://bang.calit2.net/xborder
http://www.thing.net/
http://www.thing.net/%7Erdom/ecd/ecd.html
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Anenecuilco&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/1879
http://hu.wikipedia.org/wiki/Augusztus_8.
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Chinameca&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/1919
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81prilis_10.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mexik%C3%B3#T.C3.B6rt.C3.A9nelem
http://hu.wikipedia.org/wiki/Morelos
http://hu.wikipedia.org/wiki/Indi%C3%A1nok
http://hu.wikipedia.org/wiki/1909


  Vuk Cosic, ASCII (American Standard Code for Information Interchange) netart kifejezés 
1995-ben. Filmek: Star Trek, Psycho, Mély torok, karakterek  képernyőrajzok→ → animáció



  

Medium: digital/web-basedscreenshotA one-year narrative project in 
installments, Brandon explores issues of gender fusion and techno-
body in both public space and cyberspace. Brandon derives its title 
from Brandon/Teena Brandon of Nebraska, USA, a gender-crossing 
individual who was raped and murdered in 1993 after his female 
anatomy was revealed. Brandon deploys Brandon into cyberspace 
through multi-layered narratives and images whose trajectory leads 
to issues of crime and punishment in the cross-section between real 
space and virtual space.

Cheang, Shu Lea 
(1954-)
Brandon (screenshot)
Date: 1998-1999
Movement: Internet Art
Theme: Body
Technique: 
Other/Unknown technique
Museum: Private collection
Location: No info

http://www.terminartors.com/artistprofile/Cheang_Shu_Lea
http://www.terminartors.com/artworkbymovement/102/0/Internet%20Art
http://www.terminartors.com/bytheme/16/0/Body
http://www.terminartors.com/bytechnique/31/0/Other/Unknown%20technique


  

0100101110101101.
ORG turned their 
Web site into a 
virtual glass house, 
applying the 
principles of open 
source software to 
open their lives to 
the public eye

European New Media art 
duo 
0100101110101101.ORG, 
a.k.a. Franco Birkut and 
Eva Mattes

Kulcsszavak: magánélet, 
helyérzékenység, nyílt 
forráskód, hacktivizmus



  

jodi.org

DIRK PAESMANS AND JOAN HEEMSKERK

Kulcsszavak: hiba, koncept, forráskód, 
üzenet, digitális törmelék, dekonstrukció

wwwwwwwww.jodi.org

http://wwwwwwwww.jodi.org/


  



  

Ken Goldberg Telekert, 
1995



  

Hajas Tibor - Öndivatbemutató / Self Fashion Show (1) (1976) 
https://www.youtube.com/watch?v=CVOPjNmbzVg
magyar kísérleti film / Hungarian Experimental Filmrendező/director: Hajas Tibor
(Balázs Béla Stúdió)
És https://www.youtube.com/watch?v=04gBoXQQHys

Goldberg: Tüntess! (2004), Free Speach 
mozgalom, demonstrate! link

https://www.youtube.com/watch?v=CVOPjNmbzVg
https://www.youtube.com/watch?v=04gBoXQQHys
http://www.virtualart.at/nc/popup/work/demonstrate/img/2962.html?type=323&cHash=869e08eafdef384034bb3137728e47fe


  

Natalie 
Jeremijenko, 
Falogika, Egy fa



  Natalie Jeremijenko



  

Robert Smithson, land art



  

Paul Kaiser and 
Shelley Eshkar's 
Pedestrian

A kiállításon két, a térfigyelő kamerákra 
reflektáló alkotással is találkozhatunk. 
Az első Shelley Eshkar és Paul Kaiser 
amerikai művészek munkája, a 
Pedestrian című 2002-ben készült, 13 
perces földre vetített film. Filmjük 
madárperspektívából rögzíti, akár egy 
térfigyelő kamera, az utcán zajló 
mindennapos, lényegtelen, szürke 
jeleneteket. A film koreografált 
cselekvéseinek minden apró részleteit 
egy számítógép dolgozta ki. A videón 
sétáló embereket látunk tehát, akik a 
valósághoz félelmetesen hasonló utcán 
kóvályognak, bandukolnak, vagy a 
dolgukra sietnek. Eshkar és Kaiser 
műve a kiállítás katalógusának 
információi szerint Elias Canetti Tömeg 
és hatalom (Masse und Macht) című 
1960-ban megjelent könyvét idézi. 
Canetti könyve az ismeretlennel való 
találkozást, az emberi tömegek falka-
mentalitását vizsgálja. Az Eshkar és 
Kaiser által konstruált térbe a kiállítás 
látogatója beléphet, belesétálva a 
vetített képbe, megzavarva árnyékával 
a vetítést – ekkor a mű befogadója 
ugyanúgy tesz, mint a videó ált 
megjelenített alakok: a földön mászkál. 
Hogyan viselkedik, miként mozog az 
ember, mikor tudtán kívül rögzítik a 
mozgását?



  



  
Aleksandr Rodchencko, Gary Winogrand, and Henri Cartier-Bresson



  



  



  



  

Zbigniew Rybczynski, «Steps» Steps, 
1987

A Lépcsõk (1987) brilliáns filmtörténeti gegjét (az 
amerikai társadalmat reprezentáló szedett-vetett 
turistacsapat belép a Patyomkin páncélos világába, az 
ogyesszai lépcsõkön celluloid oroszok és számítógép-
kreálta amerikaiak lépnek interakcióba) a túlhajtott 
szatíra zökkenti ki,



  

Rafael Lozano-Hemmer

Vectorial 
Elevation, 1999



  

John Bennett and Gustavo 
Bonevar, Julian LaVerdiere, Paul  
Myoda



  

Kitchen Budapest, MűPa megvilágítása 
"messziről", 2010



  

YOUNG-HAE CHANG HEAVY 
INDUSTRIES

http://www.youtube.com/watch?v=zpdAMU4FFSQ

http://www.youtube.com/watch?v=zpdAMU4FFSQ
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