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Woord Vooraf
Meer dan een halve eeuw geleden ontdekten Alan Turing, Allen Newell en
Herbert Simon, de pioniers van het artificial intelligence onderzoek, dat computers meer zijn dan rekenkundige machines. Zij toonden aan dat de computer een
systeem is van symbolische representaties, waarvan de symbolen voor alles kunnen
staan – inbegrepen elementen uit de echte wereld – en dat hun programma’s kunnen worden gebruikt als regels om die elementen met elkaar te combineren. Al
heel gauw ontstond zo de idee dat, gegeven de juiste combinatieregels, computers
de menselijke intelligentie konden evenaren en zelfs overtreffen. Ondertussen is
duidelijk geworden dat de AI-beweging gebaseerd was op het oude dualisme tussen lichaam en geest, waarbij intelligentie wordt gelijkgesteld met informatie
input en output. Vooral de 20ste-eeuwse filosofie heeft benadrukt hoezeer intelligentie verweven is met de oriëntatie van het menselijk lichaam in ruimte en tijd.
In tegenstelling tot de computer is er bij de mens geen sprake van een scheiding
tussen software en hardware. Lichaam en geest gaan natuurlijk in elkaar over en
integreren bovendien wat ze leren uit hun omgeving. Zolang machines niet in
staat zijn om onderscheidingen te maken tussen boven/onder, voor/achter,
binnen/buiten, en zich voort te bewegen in een wereld die zich volgens dergelijke
onderscheidingen laat kennen, is het twijfelachtig of ze ooit de generalisaties, kwalificaties en relevante keuzes zullen kunnen maken die wij intelligent noemen en die
de horizont van onze wereld bepalen.1
De ideeën van de AI-beweging leven voort in de cognitieve wetenschappen,
maar met een belangrijk verschil. Het antropomorfisme of het verlangen om de
machine te vermenselijken – zoals de beroemde ‘intelligente’ computers ELIZA,
SHRDLU en HAL2 illustreren – is grotendeels verlaten. Misschien is met de enorme verspreiding van de PC ook de magie rond de ‘wondermachine’ verdwenen.
In elk geval voelen weinig wetenschappers meer de behoefte om de computer als
iets anders te beschouwen dan een uiterst gesofisticeerd instrument om simulaties mee te genereren en modellen te testen. Tekenend in dit verband is de verschuiving van artificial intelligence naar artificial life binnen de discipline.
Eenvoudig gesteld komt deze paradigmawissel er op neer dat de nadruk is verlegd van intelligentie naar intelligent gedrag. Parallel aan bevindingen uit de
wetenschapsfilosofie (o.a. Prigogine) wordt het belang onderstreept van toevalligheden, onvoorspelbare factoren en niet-lineaire structuren in het ontstaan van
(biologische, fysische, culturele, virtuele) werelden. Die hebben, volgen deze bottom-up benadering, als opvallendste eigenschap dat ze als betekenisvolle gehelen
niet gelijk zijn aan de som van hun samenstellende delen en dus contingent zijn,
d.w.z. onvoorspelbaar en onherleidbaar tot een aantal basisprincipes, zoals het
reductionisme in de wetenschappen – de top-down benadering – volhoudt.
Zoals er altijd een nauwe relatie heeft bestaan tussen de ontsluiting van de
wereld door de wetenschappen en de manier waarop de kunst hier mee is omgegaan, zo kent ook het AI zijn artistieke tegenvoeters. De kunsten lopen al vroeg
in de 20ste eeuw vooruit op wat pas later op wetenschappelijk vlak een mogelijkheid werd. Wat we nu interactiviteit noemen en voornamelijk in verband
brengen met computerkunst, ontstaat wanneer het dadaïsme de machine als
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kunstscheppend wezen opvoert. Ook hier is sprake van een zeker antropomorfisme:
de machine representeert de kunstenaar en maakt komaf met de burgerlijke aura
van originaliteit, authenticiteit en uniciteit in de kunst. Met als mogelijke uitzondering de vroege sovjetkunst, die mens en machine als quasi evenwaardige partners ziet in de samenleving van de toekomst, komt de interactie tussen beide pas
in de jaren 1960 naar voren als een bij uitstek democratiserend project. De happening, de performance, de aleatorische muziek willen expliciet breken met de
macht en autoriteit van ‘het subject’ in de kunsten. In de plaats komen interactiviteit en participatie: kunst als gebeuren tussen toeschouwer en object. De rol van
de computer als bemiddelende instantie wordt steeds prominenter.
Anders dan de video- en installatiekunst uit dezelfde periode, waar de ontwerper
nog steeds de invalshoek, het temporeel verloop en de aard van de interactie
bepaalt, biedt de computerkunst de gebruiker de mogelijkheid om zelf betekenissen
te genereren. Bovendien is de computer in staat creatief te reageren op de handelingen van de participant. De computer blijkt het enige artistieke medium dat op
hoog niveau klank en beeld kan voortbrengen, zelfstandig of in samenwerking
met de gebruiker. De droom van het autonome kunstwerk, onafhankelijk van
een auteur, traditie of stijl, waar zoveel kunstenaars in de tweede helft van de
vorige eeuw naar hebben gezocht, lijkt pas gerealiseerd door de recente softwaretoepassingen in de computerkunst. Het is geen toeval dat deze ontwikkeling schatplichtig is aan het artificial life paradigma. Dat beschikt immers over
programmeertalen om fenomenen als ‘contingentie’ en ‘emergentie’ in te bouwen
in computerprogramma’s en dus onvoorspelbaarheid en ware machinale inventiviteit mogelijk te maken. Om het met een boutade te stellen: een machine die er
in slaagt om Paradise Lost te reciteren, kan intelligent worden genoemd; maar
enkel de machine die er al spelenderwijs nog twee eigen strofen aan toevoegt,
kan ook creatief worden genoemd.
Seth Van Damme

1. DREYFUS, H. (1972). 1992. What Computers Still Can’t Do, MIT Press, Cambridge, MA.
2. ELIZA was een AI-programma ontworpen door Jospeh Weizenbaum in 1964–66, dat indirecte psychotherapeutische sessies leidde en verschillende studenten deed geloven dat ze communiceerden met een echte
therapeut. SHRDLU was Terry Winograds computer uit 1965 die bevelen in het Engels kon uitvoeren door
gesimuleerde blokjes te verplaatsen. HAL is de ‘menselijke’ computer uit Stanley Kubricks en Arthur C.
Clarke’s 2001: A Space Odyssey.
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Preface

It has been half a century since AlanTuring, Allen Newell and Herbert Simon, the
pioneers of the Artificial Intelligence research, discovered that computers are
more than calculating machines. They demonstrated that the computer is a system of symbolic representations whose symbols could be made to stand for anything – including elements of the real world – and that their programs can be used
as rules to combine those elements. Very soon the idea originated that, given the
proper combinational rules, computers could emulate and even surpass human
intelligence. In the meantime it has become clear that the AI movement was
based on the old body-mind dualism, which equates intelligence with information
input and output. Especially 20th-century philosophy has emphasized the extent
to which intelligence is connected with the human body’s bearings in time and
space. Unlike computers there is no division between hardware and software in
humans. Body and mind naturally lead into each other and, what is more, feed
back into their system what they have learnt from their environment. As long as
machines are not able to distinguish between up/down, front/back, interior/exterior, and cannot move forward in a world that can be known according to these
distinctions – it is very doubtful whether they will ever be able to make the generalizations, qualifications and relevant choices which we call intelligent and
which set the horizon of our world.1
AI’s ideas live on in the cognitive sciences, but with a difference. The anthropomorphism or the desire to emulate the human – as the famous ‘intelligent’
computers ELIZA, SHRDLU and HAL illustrate2 – has been largely abandoned.
Perhaps the widespread use of the PC has broken the magic spell of the ‘wonder
machine’. In any case, few scientists feel the need any longer to require that the
computer is anything more than a sophisticated tool to generate simulations or
to test models. In this respect, the discipline’s shift from Artificial Intelligence to
Artificial Life is noteworthy. In simple terms this paradigm change involves a
shift in interest from intelligence to intelligent behaviour. Concomitant with
insights in the philosophy of sciences (a.o. Prigogine) this change stresses the
importance of randomness, coincidence, and non-linear structures in the emergence of (biological, physical, cultural, virtual) worlds. According to this bottomup approach, these emergent worlds cannot be equated as ‘meaningful wholes’
with the sum of their constituent parts and so are contingent, i.e. unpredictable
and irreducible to a set of first principles, as scientific reductionism – the topdown approach – would have it.
There has always been a close relationship between the opening up of the world
by science and the way art dealt with it. AI too has its artistic counterparts. Early
in the 20th century the arts anticipated what would only later become a scientific
possibility. What we now call ‘interactivity’ and mainly associate with computer
art dates back to Dadaism, which introduced the machine as a creaturely being
capable of creating art. Here too we can talk of anthropomorphism: the machine
represents the artist and abolishes the bourgeois aura of originality, authenticity, and singularity in the arts. Exempting early Soviet art, which sees man and
machine working side by side in the society of the future, the interaction between
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the two becomes a democratic project no sooner than the 1960s. Happenings,
performances, aleatoric music, explicitly try to do away with the power and
authority of ‘the subject’ in the arts. Instead, we get interaction and participation:
art as an event that takes place between the spectator and the object. The function of the computer as a mediator becomes more prominent.
Unlike video and installation art from the same period, in which the designer
still determines the point of view, the temporal sequence, and the nature of the
interaction, computer art provides opportunities for users to generate meaning.
What is more: computers are able to react in a creative way to the actions of the
participant. Thus, the computer turns out to be the only artistic medium that is
capable of producing high-level sounds and images autonomously or in interaction with the user. The dream of the autonomous work of art, independent of an
author, tradition or style, which so many artists in the previous century have
sought to emulate, has been actualized only recently by software applications in
the computer arts. It is no coincidence that this development is partly indebted to
the Artificial Life paradigm.This provides program languages capable of building
phenomena such as ‘contingency’ and ‘emergence’ into computers, thus enabling
unpredictability and true inventiveness in machines.
To end on a fanciful note: a machine which manages to recite Paradise Lost can
be called intelligent; but only the machine which, in a playful mood, adds a few
stanzas of its own can also be called creative.
Seth Van Damme

1 DREYFUS, H. (1972). 1992. What Computers Still Can’t Do, MIT Press, Cambridge, MA.
2 ELIZA was an AI program made by Joseph Weizenbaum in 1964–66 that led non-directed psychotherapeutic
sessions and led several students into believing that they were communicating with a real therapist. SHRDLU
was Terry Winograd’s computer program from 1965 that could respond to English-like commands by moving
simulated objects. HAL is the ‘human’ computer from Stanley Kubrick’s and Arthur C. Clarke’s 2001: A Space
Odyssey.
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Interactiviteit in context
Peter Beyls

1

1. Kenmerken van de interactieve methode
Een technologie is interactief voor zover ze de consequenties van onze acties
reflecteert (Rockeby, 96). Het interactief medium geeft kwalitatieve feedback;
het geeft commentaar omtrent de relaties tussen onze intenties en het resultaat
van onze acties. Interactiviteit stimuleert dus introspectie. De rijkdom van de
interactieve ervaring volgt uit de complexiteit van de betekenis die een actie veroorzaakt. Interactiviteit speculeert op het samen functioneren van enerzijds
voorspelbaarheid en anderzijds onzekerheid. Deze delicate balans vormt de
motor van elke actie.
Interactiveit onderlijnt de subjectiviteit van de ervaring. Meerduidigheid is een
positieve eigenschap en accommodeert multipliciteit van interpretatie. De toeschouwer identificeert zich op een actieve wijze ten opzichte van het kunstwerk.
Bijgevolg kan men stellen dat geen enkel kunstwerk echt leeft zonder actief engagement van de toeschouwer. Bij het lezen van een roman zullen wij bijvoorbeeld
voortdurend ons intern referentiekader uitbouwen en bijstellen. Er zijn nochtans
enkele essentiële verschillen tussen de beleving van conventionele en interactieve
media die wij hier in kaart brengen.
Engagement
Het oriëntatieproces van de toeschouwer is niet-facultatief en niet louter vrijblijvend. Interactieve werken eisen aandacht. Verandering in de toeschouwer en in
het werk zijn wederzijds inclusief. De toeschouwer/participant en een interactief
werk zijn op een of andere manier fysiek verbonden.
Interactieve kunstwerken zijn meestal niet-lineair opgebouwd. Ze veronderstellen willekeurige toegankelijkheid en variabele leesrichting. Men denkt in termen
van een netwerk. De ‘interactor’ navigeert door de audiovisuele knooppunten in
het netwerk. Betekenis ontstaat door het actief doorlopen van een traject, eventueel zonder vast begin of einde. Dit staat in contrast met het zuiver contemplatief interpreteren van bijvoorbeeld een literair gegeven. Interactiviteit is verwant
aan de ideeën van ‘embodiment’ en ‘grounding’ (Mutaro & Varela, 84), een
theorie die menselijke cognitie verklaart op basis van actief gedrag eerder dan
symbolisch redeneren.
In essentie gaat deze idee terug tot Piaget, de vader van het constructivisme in de
psychologie (Singer & Revenson, 96). Piaget beschouwt het menselijk brein niet als
een statische container, maar integendeel als een werkplaats voor ongebreideld
experiment. Leren wordt verklaard als een gradueel proces dat actief structuren
opbouwt en onderzoekend gedrag aanwakkert. Interactiviteit is hieraan equivalent;
de interactor navigeert in een circulair proces dat voortdurend anticipeert op het
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Interactiviteit in 17 punten
1.
Een belangrijk kenmerk van de interactieve methode is het koesteren van
instabiliteit. Dit is verder volledig
congruent met het huidig wereldbeeld. Zowel wetenschappelijk als
artistiek beleven wij een beweging
naar het maximaliseren van diversiteit. Sinds Prigogine heeft ons denken
bovendien voorgoed het determinisme ingeruild voor het denken in termen van evolutie en verandering.
2.
Interactie impliceert een divergent
bewustzijn, de appreciatie van een
veld aan mogelijkheden. Dit contrasteert met een cultuur die finaliteit
verkiest boven procesmatig denken.
Het conventionele kunstapparaat
functioneert op basis van convergente krachten die leiden naar een
finaal, eenduidig object. Interactie
speculeert eerder op de beleving van
een onvoorspelbaar traject.
3.
Kunstenaars denken vaak in termen
van een beeldgeheugen – denk aan de
Atlas van Gerhard Richter. De kunstenaar onderzoekt de symbolische
waarde van de beelden en ontwikkelt
van hieruit een intellectueel discours.
Er vormt zich een commentaar dat
mogelijk resulteert in nieuwe beelden. De interactieve methode verkiest
in haar fundamentele vorm onmiddellijke actie boven contemplatie.
Een directe beleving van het moment
resulteert in reactief gedrag. Het

gedragspotentieel van een gegeven systeem. De esthetische ervaring zit in de intieme
driehoek: de fysieke actie, het cognitief infereren en de kwalitatieve terugkoppeling.
Deze terugkoppeling vertelt iets over hoe een systeem zich aanpast aan de impact
van een interactor, d.w.z. in welke mate de wereld van betekenis verandert.

2

Recursie en reflectie
De natuur van het medium is inherent circulair. Recursiviteit – de circulaire
opeenvolging van elementen – is de belangrijkste eigenschap van het interactieve
medium. Marcel Duchamps Le Grand Verre is een vroeg voorbeeld: een virtuele
machine die zichzelf voortdurend vervolledigt en het beeld van de toeschouwer
reflecteert. Dergelijk werk benadrukt de actieve rol van de toeschouwer, omdat
de betekenis die het genereert pas aan de oppervlakte komt door het spontaan
engagement van de kijker. Het werk wordt in die zin gemaakt door de kijker.
Geheugen
Het begrip ‘geheugen’ speelt binnen interactieve systemen een dubbelzinnige rol.
Enerzijds laat een programma toe om te navigeren in een reusachtig bestand van
audiovisuele informatie. De gebruiker doorloopt in real time en op basis van een
eenvoudige besturing een beeldbank en kiest beeldmateriaal. Een zeker niveau
van autonomie suggereert beelden aan de gebruiker. Ook kan men een statische
beeldbank, bestaande uit gedateerde informatie, opnieuw tot leven wekken door
beelden te combineren in tijd en ruimte. Hierdoor ontstaan vrije associaties die
steeds wisselende betekenissen genereren en een levende database creëren.
kunstwerk ontstaat vanuit een dynamische beleving; door doen in plaats
van door denken.
4.
Interactie omarmt onvoorspelbaarheid. Conventionele methodes banen
zich een weg naar een specifiek doel,
een ingebeelde realiteit die de kunstenaar meent te ontwaren. Interactie
daarentegen geeft de voorkeur aan de
twijfel en het bewustzijn dat een lineaire weg alleen als illusie kan overleven. Interactie maakt – net zoals in
een dialoog tussen twee personen –
conceptuele sprongen. Een eventueel
beeldend residu beschrijft in retrospect
een niet-lineair traject. Een traject dat
alleen zichzelf documenteert eerder
dan vooraf geformuleerde objectieven.
5.
Interactieve kunstwerken accommoderen dikwijls ruimte voor het accidentele; het plots en spontaan ontdekken van een betekenis zonder dat de

Anderzijds komt de functionaliteit van het geheugen als traditionele opslagplaats
van culturele informatie in het gedrang. Beeldmateriaal wordt immers dikwijls
beheerd in termen van literaire omschrijvingen. Zo worden beelden op een
onrechtstreekse wijze beleefd via de taal en op taal gebaseerde symbolische
representaties. De Australische kunstenaar Jeffrey Shaw keert deze relatie op een
interessante manier om in zijn werk The Legible City. Het betreft een virtuele
stad opgebouwd uit driedimensionale letters. De gebruiker krijgt een fiets als
interface, waarmee hij vrij kan rondrijden en de tekst ontcijferen. De tekst zet
dus aan tot impulsieve acties, eerder dan een contemplatief proces. Dit werk
bestaat ook in een versie voor twee fietsers die zich op een verschillende plaats
op aarde bevinden. Ze kunnen elkaar echter ontmoeten (accidenteel of intentioneel) en elkaar toespreken in de virtuele ruimte. Het is een voorbeeld van kunst
in netwerken die sociale interacties van op afstand ondersteunt (Weibel &
Druckrey, 02).
Complexiteit
Interactieve systemen profileren zich op een schaal van complexiteit. Wij beschouwen hier uitsluitend de inherente capaciteit van een systeem, d.w.z. zijn verschillende gedragsmodaliteiten. In het eenvoudigste geval spreekt men van responsieve systemen. Dat zijn systemen die een antwoord geven op een bewuste of onbewuste handeling van een mens-interactor. De relatie tussen actie en reactie kan
eenvoudig en eenduidig zijn; maar ze kan ook gedeeltelijk onvoorspelbaar zijn
door het berekend toeval toe te laten in het formuleren van de relatie.
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Interactivity in Context
Interactivity in 17 points

Peter Beyls

1. Characterization of the interactive method
A technology is interactive insofar as it reflects the consequences of our actions
(Rockeby, 96). The interactive medium provides qualitative feedback; it is a comment on the relationship between our intentions and the results of our actions.
Consequently, interactivity stimulates introspection.The wealth of the interactive
experience follows from the complexity of meaning every action may trigger.
Interactivity speculates on the concurrent functioning of predictability on the one
hand and contingency on the other.This delicate balance is the motor of all actions.
Interactivity underlines the subjectivity of experience. Ambiguity is a positive
characteristic and accommodates multiplicity of interpretation. The beholder
identifies actively with the work of art. Consequently, one could state that no
work of art is really alive without some sort of active engagement on the part of
the beholder. When reading a novel, for example, we are constantly widening and
adjusting our frame of reference. Nevertheless, there are a number of significant
differences between conventional and interactive media, which we would now
like to map out.
Engagement
The beholder’s sense of direction is non-facultative and not entirely without commitment. Interactive works demand attention. Changes in the beholder and the
work are mutually inclusive.The beholder/participant and the interactive work are
in one way or other physically connected.
Interactive artworks are usually set up in a non-linear fashion.They assume random accessibility and variable readability. One thinks in terms of a network. The
‘interactor’ navigates through the audiovisual junctions in the network. Meaning
arises by actively running through a trajectory, which may or may not have a fixed
beginning or ending.This is in sharp contrast with the purely contemplative interpretation of, for example, a piece of literature. Interactivity is related to the ideas
of ‘embodiment’ and ‘grounding’ (Mutaro & Varela, 84), a theory explaining human
cognition on the basis of active behaviour rather than symbolic reasoning.
Actually, this idea goes back to Piaget, the founding father of constructivism in
psychology (Singer & Revenson, 96). Piaget considers the human brain not as a
static container but rather as a workshop for unrestrained experimentation.
Learning is explained as a gradual process that actively builds structures and
stimulates investigative behaviour. Interactivity is equivalent to this: the interactor navigates in a circular process that constantly anticipates the behavioural
potential of a given system. The aesthetic experience resides in the intimate triangle: physical action, cognitive inference and qualitative feedback. The feedback gives information about how a system accommodates the impact of an interactor, i.e. to what extent the meaning in the world changes.
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1.
Cherishing instability is an important
characteristic of the interactive
method. It also corresponds to the
present state of our society. Both in
the sciences and the arts we are witnessing a move towards maximizing
diversity. Furthermore, since
Prigogine our way of thinking has definitely abandoned determinism in
favour of evolution and change.
2.
Interaction implies a divergent consciousness, i.e. the appreciation of a
field of possibilities.This contrasts
sharply with a culture that prefers
finality to a procedural way of thinking.
The conventional practice of art is
based on convergent principles, leading to a final, unequivocal object.
Interaction, on the contrary, speculates on the experience of an unpredictable trajectory.
2

Recursion and reflection
The medium’s nature is inherently circular. Recursion – the circular succession
of elements feeding back on themselves – is the single most important characteristic of the interactive medium. Marcel Duchamp’s Le Grand Verre is an early
example: it is a virtual machine continually completing itself and reflecting the
beholder’s image. It is a work that emphasizes the active role of the beholder,
because its meanings only become apparent through the spontaneous commitment of the spectator.

3

3.
Artists often think in terms of images
past and present. Gerhard Richter’s
Atlas is a case in point.The artist
examines the symbolical content of
the images and develops an intellectual discourse.This gives rise to comments, which may in turn lead to new
images.The fundamental form of the
interactive method prefers direct
action above contemplation.The
instantaneous experience of the
moment triggers reactive behaviour.
The work of art emerges from an experiential dynamics, i.e. by doing rather
than thinking.
4.
Interactivity embraces unpredictability. Conventional artistic methods follow a path that leads to a specific
goal, an imagined reality perceived by
the artist. Interactivity favours doubt
and the conviction that a linear path
will be, in the end, nothing but an illusion. Interactivity allows for conceptual leaps – very much like an engaging
dialogue between two people.The
possible visual residue of the interaction may then describe a non-linear
trajectory in retrospect .This trajectory documents itself rather than any
previously formulated objective.
5.
Interactive works of art leave room for
what is accidental: the sudden and
spontaneous discovery of meaning,
without the interactor consciously
looking for anything in particular. This
experience is what we call ‘serendipity’. Interactivity provides a platform,

Memory
The notion of ‘memory’ plays an equivocal part in the interactive system. On the one
hand a program permits navigation in a huge database of audiovisual information.
The user runs through an image bank and selects information in real time and on
the basis of a simple control.There is a level of autonomy that suggests images to
the user. Also, combining images in time and space can revive an otherwise static
image bank consisting of outdated information.This gives rise to free associations;
these continually generate new meanings and create a living database.
On the other hand, the function of memory as the traditional storage depot of cultural information becomes less prominent. Very often images are managed
according to literary definitions. Implicitly, images are experienced through language and language-based symbolic representations. The Australian artist
Jeffrey Shaw reverses this relationship in an interesting way in his work The
Legible City. It consists of a virtual city build of three-dimensional letters.The visitor receives a bicycle as interface, which he uses to drive around freely to decipher the text.The text thus incites impulsive behaviour instead of a contemplative
process.There is a second version of this same artwork, this time for two cyclists
who find themselves on a different place on earth. They can meet (by accident or
intent) and talk to each other in the virtual space.This is an example of art in networks that support social interaction at remote distances (Weibel & Druckrey, 02).
Complexity
Interactive systems can be presented on a scale of complexity. We only deal with
the inherent capacity of a system, i.e. its various behavioural modalities.The most
basic case is that of responsive systems. These are systems that respond to
intentional or unintentional actions of a human-interactor. The relationship
between action and reaction may be simple and unequivocal; but it may also be
partly unpredictable by allowing calculated coincidences in the formulation of
the relationship.
Responsive systems often include selection mechanisms.The user selects elements from a series of pre-formulated options. This set usually has welldefined limits, which do not change during the interaction. The user navigates
as it were in a previously programmed audiovisual field. This field may include
algorithmic elements. When this is the case there are relationships between the
system parameters and the scope of human actions. In this way certain works
try to interpret physical movements in a qualitative way: they collect semantic
information from the raw observational data. More in particular: they look for
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3

Responsieve systemen omvatten dikwijls een selectiemechanisme. De gebruiker
kiest elementen uit een reeks van voorgeformuleerde mogelijkheden. Die verzameling vertoont meestal duidelijke grenzen, die niet veranderen tijdens de interactie. De gebruiker navigeert als het ware in een vooraf geprogrammeerd audiovisueel veld. Dit veld kan algoritmische elementen bevatten. In dat geval bestaan
er relaties tussen de systeemparameters en de omvang van de menselijke acties.
Zo trachten sommige werken fysieke gebaren op een kwalitatieve wijze te interpreteren: ze halen semantische informatie uit de ruwe data van de waarneming.
Meer specifiek: ze leggen een verband tussen waarneming en perceptie.
De volgende trap in complexiteit zijn de zogenaamde adaptieve systemen. Zoals
hun naam impliceert zullen zij zich aanpassen aan het gedrag van de gebruiker.
‘Adaptief zijn’ betekent zich aanpassen aan de druk van een veranderende omgeving. Een programma kan bijvoorbeeld in real time een gedragsprofiel van een
mens-interactor opbouwen en voortdurend tijdens elke interactie bijstellen en verfijnen. Op langere termijn kan een dergelijk leergedrag resulteren in een meer
bevredigende vorm van interactie. Het systeem kan op subtiele wijze beeld/geluid
suggereren op het ogenblik dat de context erom vraagt. Leren is een belangrijke
stap in het nastreven van ware intelligentie in machines.
2. Contextualisering
Er bestaan talrijke definities van interactiviteit (Salen & Zimmerman, 04). Ze
veronderstellen echter alle een actieve verwantschap tussen een verzameling van
elementen. Die verwantschap geeft aanleiding tot een relatie waarin krachten
spelen van wederzijdse beïnvloeding. De interactie wordt daarom gekenmerkt
door permanente dynamiek: de betekenis schuilt niet in de finaliteit maar in het
netwerk van affiniteiten dat voortdurend verandert.
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interactor naar iets specifiek op zoek
was. Deze ervaring noemen wij het
resultaat van ‘serendipiteit’.
Interactiviteit biedt een platform dat
serendipiteit niet expliciet programmeert maar wel degelijk impliciet
bevordert. Het schept een klimaat aan
mogelijkheden, evenwel zonder specifieke richting. Deze methode biedt een
horizontaal veld aan potentieel, en
vormt in termen van De Bono een
voorbeeld van ‘lateraal denken’.
6.
Conventionele systemen berusten
vaak op een verticale onderbouw en
worden in stand gehouden door een
hiërarchische structuur. Daarom kunnen ze ook moeilijker omgaan met
onvoorziene omstandigheden, en nog
veel minder zelf spontane activiteit
manifesteren. Interactieve systemen
proberen de druk van een expliciet
hiërarchisch ontwerp te ontwijken.
Ze zijn eerder opgebouwd als een
gedistribueerd netwerk. De relaties
tussen de audiovisuele componenten
in het netwerk genereert een mozaïek
van betekenissen. Men kan stellen dat
verticaal denken sequentieel verloopt
terwijl lateraal denken de motor is
van generatief gedrag. Soms maakt
het systeem een reusachtige sprong en
ontstaat een nieuw paradigma: een
denkwijze die zich manifesteert als
historische breuk en zich profileert
op basis van eigen ‘first principles’ –
denk aan de vernietiging van het
begrip esthetiek door Duchamp.

which encourages serendipity, even
4
though it is not programmed explicitly.
It creates an environment in which
various possibilities are open without
pointing to any specific direction.This
method presents a horizontal field of
potentialities and provides an example of what De Bono calls an example
of ‘lateral thinking’.
6.
Conventional systems are often
based on a vertical infrastructure and
are maintained by a hierarchical
structure. That is why it is hard for
them to deal with unforeseen circumstances and even harder to manifest
spontaneous activity themselves.
Interactive systems try to avoid the
pressure of an explicitly hierarchical
design. Instead, they consist of distributed networks. The interrelations
between the audiovisual components
in the network generate a mosaic of
meanings. In this regard, one notes
that ‘vertical thinking’ is sequential
whereas ‘lateral thinking’ is the motor
of generative behaviour. Sometimes,
the system makes a giant leap and a
new paradigm emerges, i.e. a way of
thinking that manifests itself as a historical breach and is based on idiosyncratic ‘first principles’ – a good
example is the destruction of the concept of ‘aesthetics’ by Duchamp.
7.
The interactive system is in permanent flux; it has a dynamical character. The system manifests patterns of
behaviour we associate with natural,
organic life. A salient feature of this
natural dynamics is continuity of
movement. This contrasts sharply
with the discrete world of informatics.
Interactivity thus transforms the
binary system into a plastic system,
showing organic qualities.
8.
Interactive systems speculate on
simultaneity, i.e. the existence of a
great variety of parallel possibilities.

connections between observation
and perception.
The next level of complexity is the
so-called adaptive system. As its
name indicates a system of this kind
adapts itself to the behaviour of the
user. ‘Being adaptive’ means
accommodating oneself to the pressure of a changing environment. For
example, a program builds up a
behavioural profile of a humaninteractor and continually adjusts and refines it after each interaction.The system
may give subtle intimations of image and sound whenever the context requires it.
Learning is an important step towards emulating true intelligence in machines.
2. Contextualizing
There are a good many definitions of interactivity (Salen & Zimmerman, 04).
However, they all have in common an active affinity between sets of elements.
Affinity of this kind gives rise to a relationship where forces influence each other.
Interaction is characterized by a permanent dynamics: meaning does not reside
in the finality but in the ever-changing network of affinities.
Emergence
Sometimes meaning is an ‘emergent’ characteristic of the global system. In that
case, meaning arises from the reciprocity of the rules of play themselves. It is the
result of the local, systematic interaction between the virtual elements (in a
given program) and the systematic behaviour of the human-interactor.
Complexity is forced into escalation and unpredictability increases. The quality
of the interaction is determined by the appreciation of the relationship between
three factors:
1. A sense of being part of an action-reaction field that is
clearly demarcated.
2. A sense of active participation, individual commitment and the
embodiment of an intention to interact.
3. A sense that the meaning of the interaction extends towards
the entire socio-cultural field in which the person acts.
In the case of, for instance, computer games there exists a strong sense of community, a social field that goes far beyond the boundaries of a particular game.
Online computer games are an explicit interpretation of the idea that true interaction literally exists of the expression of social relationships in globally distributed networks.
Second example. The artist collects series of sounds and images. The program
suggests – partly of its own accord and partly pursuant to the instructions of the
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Een computergame, een CD-ROM of website zijn interactief omdat hun gebruikers keuzes maken uit een veld van mogelijkheden, feedback ontvangen over de
impact van hun acties, zich een beeld vormen van de situatie, en betekenis toekennen aan de aard van de relaties tussen actie en gevolg. Soms zijn die relaties
expliciet ontworpen en gevat in een klein aantal vaste spelregels. De structuur
van de interactie is dan voorspelbaar en beperkt zich tot de mogelijkheden voorzien door een expliciete ontwerper.
Emergentie
Soms is betekenis een ‘emergente’ eigenschap van het globale systeem. In dat
geval ontstaat betekenis uit de wisselwerking tussen de spelregels onderling. Het
is het resultaat van de lokale, wetmatige interactie tussen de virtuele elementen
(in een gegeven programma) en het wetmatig gedrag van de mens-interactor. De
complexiteit escaleert en de onvoorspelbaarheid neemt toe. De kwaliteit van de
interactie ligt in de appreciatie van de relatie tussen drie factoren:

7.
Een interactief systeem is dus per
definitie in permanente flux – het
bezit een dynamisch karakter. Het
systeem manifesteert gedragspatronen
die wij associëren met natuurlijk,
organisch leven. Een belangrijke kwaliteit van deze natuurlijke dynamiek
is continuïteit van beweging. Dit
staat in schril contrast met de discrete
wereld van de informatica.
Interactiviteit buigt het binaire systeem dus om tot een plastisch systeem met organische kwaliteiten.
5

1. Het gevoel aanwezig te zijn in een actie-reactie veld dat duidelijk
is afgebakend.
2. Het gevoel van actieve participatie, individueel engagement en de
belichaming van de intentie om te interageren.
3. Het gevoel dat de betekenis van de interactie zich uitstrekt in het
gehele socio-culturele veld waarin een persoon ageert.
In het geval van computergames bijvoorbeeld bestaat er een sterk ‘community’gevoel, een sociaal veld dat zich uitstrekt ver buiten de grenzen van een specifiek
game. Online computergames geven een expliciete invulling aan de idee dat ware
interactie letterlijk bestaat uit de expressie van sociale verwantschappen in een globaal, gedistribueerd netwerk.
Tweede voorbeeld. De kunstenaar verzamelt reeksen beelden en geluiden. Het
programma suggereert, gedeeltelijk autonoom en gedeeltelijk op instructie van de
gebruiker, combinaties van beeld en geluid. De interactie speelt zich af in de tijd
en het resultaat is een steeds wisselende betekenis. Paradoxaal genoeg situeert de
betekenis van het geheel zich niet in één enkel beeld maar in de intervallen van
betekenis die zich manifesteren in ruimte en tijd. Het is een vlottend referentiekader in permanente flux. Het werk genereert ook hier spontane emergente betekenis door de toevallige confrontatie van eenvoudige spelregels. Men spreekt hier
ook van impliciete interactie, omdat de rijkdom aan betekenissen juist verscholen
ligt in de onvoorspelbare wendingen van het programma in confrontatie met de
onvoorspelbare acties van de gebruiker.
Interactie kan men verder ook zien als een vorm van dialoog. We spreken van
een ‘conversationeel’ model van interactie. Een conversatie is duidelijk interactief vanwege zijn permanent circulair proces van interpretatie, opinievorming en
argumentatie. Bijvoorbeeld, het uitpraten van een conflict tussen twee personen
volgt op interactieve wijze hun fluctuerende verwantschap. Sommige interactieve
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8.
Interactieve systemen speculeren op
simultaneïteit, de aanwezigheid van
een groot aantal parallelle mogelijkheden. Met ‘mogelijkheid’ bedoelen we
‘opportuniteit’. Het parallellisme snijdt
langs twee kanten. Ten eerste, in de
aanwezigheid van een groot aantal
componenten in een gegeven systeem.
Ten tweede, in de wijze waarop de
interactor zich een dynamisch beeld
vormt van zijn ervaring. In die beeldvorming strekt het parallellisme zich
verder uit in de talloze relaties tussen
audiovisuele componenten. De waarneming en de vorming van een attitude
door de toeschouwer in een interactief
systeem impliceert dus parallelle
geheugenstructuren. Dit is meteen
ook het tegenovergestelde van de
sequentiële methode waarbij een
bepaalde weg op voorhand al is uitgestippeld. Interactiviteit impliceert
multipliciteit en kan onmogelijk de
juiste richting aangeven. Integendeel,
de richting is een emergent product
van het zoeken zelf.

We use ‘possibility’ in the sense of
‘opportunity’.The parallelism cuts on
both edges. First, in the existence of a
good many components in a given system. Second, in the way in which the
interactor visualizes a dynamic image
of his experience. In this representation the parallelism is further extended in the many relations between the
audiovisual components.The beholder’s attitude towards the interactive
system thus implies the existence of
parallel memory structures. It will be
noted that this is the exact opposite of
the sequential method in which a
given path gets outlined in advance.
Interactivity implies multiplicity, so it
is impossible to follow clear-cut
directions. On the contrary, direction
is an emergent characteristic of the
activity of seeking itself.

6

user – combinations of sound and image. The interaction is stretched in time and
the result is a continuing change in meaning. Oddly enough, the meaning of the
whole does not reside in one single image but in the intervals of meaning, manifesting themselves in space and time. It is a drifting frame of reference in permanent flux. Here too, the work spontaneously generates emergent meaning through
the random confrontation of simple rules. In this respect, one also refers to implicit interaction because the wide array of meanings is part of the unpredictable shifts
of the program in confrontation with the unpredictable actions of the user.
We can also look at interaction as a kind of dialogue. It is what we call a ‘conversational’ model. Any conversation is interactive because of its permanent circular
process of interpretation, opinion, and argumentation. For example, when two persons have a conflict and talk it over their conversation follows their fluctuating
relationship in an interactive manner. We can therefore consider some interactive
works of art as ‘planned conflicts’. The opposing forces of attraction and resistance give rise to positive and negative feedback.
Chaos
We know from the study of non-linear systems (e.g. Prigogine, 80) that all kinds
of strange conversational developments can occur.When enough elements are at
play (what we call the ‘critical mass’ of the system) a combinational explosion
can take place.The system loses balance and starts oscillating in a chaotic manner, another example of emergent behaviour. When it receives negative feedback
(i.e. the frustration of change) the system will evolve towards a specific point in
the conceptual space; the conflict is resolved and a metaphorical handshake represents, in terms of chaos theory, the ‘point-attractor’. In the other extreme case,
change leads to even more change (positive feedback) and the conflict is
resolved in a struggle. It represents the ‘strange-attractor’. In between these
extremes we find all kinds of periodical behaviour during which the system is in
a state of relative equilibrium.
Some generative, i.e. self-replicating systems use non-linear relationships between
their constitutive elements. A case in point is the cellular automat (CA). CA’s are
geometrical, discrete, artificial worlds in one or two dimensions. A CA applies a
steady spatial rule: the environment of any given cell will determine the value of the
cell in the next generation.This rule is applied in a circular manner and an original
random system will increasingly adapt itself to the content of the rule. In other
words, a single and simple rule specifies the nature of the interaction between the
cells. Again the result is emergent complexity. The virtual physics of the automat
can be interpreted as the driving force of a musical generative process (Beyls, 04)
and the emergent structure as musical expression.

9.
A salient feature of the cultural pattern of the West is its egocentrism.
The artist is set immovably at the centre of his own idiosyncratic universe.
We consider the quick identification of
stylistic characteristics self-evident.

Autonomy
An automat implies a conceptual space, viz. the set of all possible manifestations of a given formulated law. However, the automat may contain more than
abstract elements alone. It can also contain a database of illustrative or photographic material. The result is a system with a finite set of elements but an infinite number of relational connotations.The interactor gives meaning to this kind
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kunstwerken kan men dan ook beschouwen als ‘ontworpen conflicten’. De
tegengestelde krachten van aantrekking en afstoting geven dan aanleiding tot
positieve of negatieve feedback.
Chaos
Uit de studie van niet-lineaire systemen (zie bijvoorbeeld Prigogine, 80) weten we
dat allerlei vreemde conversationele ontwikkelingen zich hier kunnen manifesteren. Als er voldoende elementen in het spel zijn (wat we noemen de ‘kritische
massa’ van het systeem) kan zich een combinatorische explosie voordoen. Het
systeem geraakt uit evenwicht en begint te slingeren op chaotische wijze, alweer
een voorbeeld van emergent gedrag. Bij negatieve feedback (het tegenwerken van
verandering) zal het systeem evolueren naar een specifiek punt in de conceptuele ruimte; het conflict wordt opgelost en een metaforische handdruk symboliseert, in termen van de chaostheorie, een ‘point-attractor’. In het andere extreme
geval resulteert verandering in meer verandering (positieve feedback) en het conflict wordt bezegeld met een gevecht. Het symboliseert een ‘strange-attractor’.
Tussen beide uitersten vinden we allerlei vormen van periodiek gedrag, wanneer
er een relatief evenwicht heerst in het systeem.
Sommige generatieve, d.w.z. zichzelf voortplantende systemen gebruiken nietlineaire relaties tussen de constituerende elementen. Een goed voorbeeld is de cellulaire automaat (CA). CA’s zijn geometrische, discrete, artificiële werelden in
één of twee dimensies. Een CA past een vaste ruimtelijke spelregel toe: de omgeving van elke cel zal bepalen welke waarde die cel heeft in de volgende generatie. De regel wordt circulair toegepast en een oorspronkelijk toevallig systeem zal
zich steeds meer gaan gedragen naar de inhoud van de regel. Eén simpele regel
specificeert dus de interactie tussen de cellen. Het resultaat is opnieuw emergente complexiteit. Men kan de virtuele fysica in de automaat interpreteren als de
motor van een muzikaal generatief proces (Beyls, 04) en de emergente structuur
als de muzikale expressie.
Autonomie
Een automaat suggereert een conceptuele ruimte, namelijk de verzameling van
alle mogelijke manifestaties van een gegeven geformuleerde wetmatigheid. Een
automaat hoeft echter niet enkel te bestaan uit abstracte elementen maar kan
ook een database bevatten van illustratief of fotografische materiaal. Het resultaat is een systeem met een eindig aantal elementen, maar met een oneindig aantal relationele connotaties. De interactor geeft betekenis aan de ruimte door de
keuze van een variabel referentiepunt dat meteen ook de context van de interactie bepaalt. De permanente modulatie van betekenis is een belangrijke eigenschap van dergelijke systemen.
Tastbaarheid
Een ander aspect van interactiviteit is tastbaarheid en belichaming. Reeds op het
einde van de 20ste eeuw evolueerde de wetenschappelijke methode van een zuiver contemplatieve activiteit naar een in de tastbare realiteit geworteld bewustzijn. Symbolische representaties werden ontweken en vervangen door het voor-
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9.
Een opvallende eigenschap van het
westerse cultuurpatroon is egocentrisme. De kunstenaar wordt
beschouwd als het onwrikbare centrum van het door hem ontwikkelde
specialistisch universum. De onmiddellijke identificatie van stilistische
kenmerken beschouwen wij als vanzelfsprekend. Conventionele kunst
speculeert op de macht van eenduidigheid. Interactieve kunst zoekt
naar multipliciteit en multidominantie (Lewis, 00), dat wil zeggen, de
simultane aanwezigheid van een
groot aantal kenmerken zonder, op
het eerste gezicht, een duidelijke
onderlinge verwantschap. In veel
Afrikaanse kunst is dit bijvoorbeeld
een vanzelfsprekende eigenschap.
Het model van de veelzijdigheid is
nuttig omdat het vragen stelt over de
identiteit van de mens-interactor
binnen een klaarblijkelijk chaotisch
systeem. Technisch gezien ligt het
accent dus niet zozeer op het formuleren van ‘de juiste weg’ naar een
eenduidige ervaring. Interactie is
veel meer een mozaïek van mogelijkheden dan een verzameling specifieke richtlijnen.
10.
De conventionele verwerking van
informatie geschiedt door middel van
algoritmen. Een algoritme is een
rekenrecept, een eindige lijst van
instructies. Een applicatie is niets
anders dan een verzameling algoritmen om een duidelijk afgebakend
probleem op te lossen; bijvoorbeeld
beheer en exploitatie van databanken. De gebruiker interageert via de
machine naar de applicatie toe – op
een indirecte manier. Dit versterkt
nutteloos het idee van de computer
als werktuig (Laurel, 97). De computer kan men beter zien als een medium, een kwalitatief kanaal dat perceptie en handeling bevordert. De
complexiteit van het technologisch
apparaat mag dus absoluut niet
interfereren met de onmiddellijkheid

Thus, conventional art is based on
the power of what is unequivocal.
Interactivity, on the other hand,
searches for multiplicity and ‘multidominance’ (Lewis, OO), i.e. the
simultaneous existence of a great
many characteristics, which – at first
sight – do not have anything in common. We also find this feature in, for
example, African art.This model of
versatility can be very useful, since it
puts into relief the identity of the
human-interactor in a system in evident chaos. From a technical point of
view, the emphasis is less on formulating the ‘right path’ towards an
unambiguous experience. Interactivity
presents a mosaic of opportunities
rather than a set of specific guidelines.

7

of space by choosing a variable point of reference that immediately determines
the context of the interaction.The permanent modulation of meaning is an important characteristic of these systems.
Tangibility
Another aspect of interactivity is tangibility and embodiment. Already at the end of
the 20th century the scientific method evolved from a purely mental activity
towards a more tangible approach rooted in our consciousness. Symbolic representations were avoided and replaced by postulating a direct link between perception and action.The value of instinctive behaviour was rediscovered – the opening
up of the impact of ideas by doing something impulsive rather than thinking it
through.This comes very close to artistic intuition, which holds that meaning arises spontaneously out of physical movement. Let’s take, for example, a pencil. It can
be considered an interface that finds itself in an ergonomic relationship to the
topography of the hand. Moreover, some people unwittingly take the tip of the pencil in their mouths – clearly a sucking reflex of a distinct intimate kind. All this is
meaningful with regard to the intensity of the interaction between the individual
and the writing medium. Similarly, many interactive works of art respond to unconscious motor behaviour of people to influence audiovisual worlds in a subtle way.
Sensitivity to context
Interactivity implies a specific context. It can be man-made (e.g. a webpage with
hyperlinks) or it can be part of nature (e.g. gravity).The context specifies one field
of possibilities and excludes others. It is the conceptual space open to navigation
and it is only perceptible on the condition that one interacts with it.The point of view
is dynamical and the objective is mobile by definition. Searching generates searching.The context is predictable only in part.Therefore, the nature of the interaction is
a confrontation of meaning and contingency. Permanently assessing the context is
the driving force of every interactive process.

10.
The conventional processing of information happens through algorithms.
An algorithm is an arithmetic formula: a finite list of instructions. An
application is nothing more than a set
of algorithms to solve a clearly
demarcated problem, e.g. managing
and exploiting databases. The user
interacts through the machine
towards the application in a direct
manner. However, this view rather
uselessly reinforces our commonplace ideas about the computer as a
tool (Laurel, 97). Instead, it is better
to conceptualize the computer as a
medium that invites and channels our
perception and behaviour in a qualitative way. The technological complexity
of the medium should in no way interfere with the immediacy of human

3. Categorization
In what follows we will give an overview of various types of interactive works of art.
It will be noted, however, that the categorization is not absolute and that their characteristics overlap. In this section we would like to provide an art historical frame
of reference for our own kind of research activities at the KASK Interaction Lab.
1 Interactive, audiovisual works: Image and sound are part of a fragmentary but
integrated whole; the typical CD-ROM is a good example. The user navigates an
audiovisual file in an explicit way. Meaning is revealed non-linearly and in
episodes. Nevertheless, many works of this kind try to find an original and unconventional integration of the narrative structures. It is work that is experienced as
an immediate awareness: the interactor acts in the isolation of his solo experience.
The essence of this type of work is in the choice of a multifaceted trajectory of
images rather than in the appreciation of the quality of a final unequivocal image.
Example: Frontiers of Utopia, Jill Scott CD-ROM
http://www.medienkunstnetz.de/works/frontiers-of-utopia/
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opstellen van een directe link tussen perceptie en actie. Het instinct werd als het
ware herontdekt – het ontsluiten van de draagkracht van een idee door iets
impulsief te doen in plaats van een denkproces op te starten. Dit leunt sterk aan
bij de artistieke intuïtie dat betekenis spontaan ontstaat door een fysieke handeling. Neem bijvoorbeeld een potlood. Het kan beschouwd worden als een interface die zich ergonomisch verhoudt tot de topologie van de hand en waarbij veel
personen onwillekeurig een uiteinde in de mond nemen – een duidelijke zuigreflex met uitgesproken intiem karakter. Dit is betekenisvol voor de intensiteit van
de interactie tussen de persoon en het schrijvend medium. Deze sensuele band
onderlijnt eveneens de uitgesproken expressiviteit van het potlood als interface.
Sommige interactieve kunstwerken spelen in op het instinctief en onbewust
motorisch gedrag van mensen om zo op subtiele wijze de audiovisuele wereld te
beïnvloeden.
Contextgevoeligheid
Interactiviteit impliceert een specifieke context. Deze kan door de mens ontworpen zijn (bijvoorbeeld een webpagina met hyperlinks) of door de natuur impliciet
aanwezig zijn (bijvoorbeeld de zwaartekracht). De context specificeert een veld
van mogelijkheden en sluit andere uit. Hij is de conceptuele ruimte open voor
navigatie en is enkel waarneembaar op voorwaarde dat men ermee interageert.
Het gezichtspunt is dynamisch en het doel is per definitie mobiel. Zoeken genereert zoeken. De context is slechts gedeeltelijk in te schatten, daarom is het karakter van de interactie een confrontatie van betekenis en onzekerheid. De permanente evaluatie van de context is de motor van elk interactief proces.
3. Categorisering
Hier volgt een beknopt overzicht van diverse types van interactieve kunstwerken.
Let wel, de categorisering is niet absoluut en kenmerken overlappen. Dit overzicht biedt meteen ook een kunsthistorisch klankbord voor het soort onderzoek
dat wij verrichten in het KASK Interaction Lab.
1 Interactieve, audiovisuele werken: Beeld en geluid zijn samengebracht in een
fragmentarisch maar geïntegreerd geheel, de klassieke CD-ROM is een goed
voorbeeld. De gebruiker navigeert in audiovisuele bestanden op expliciete wijze.
De betekenis ontvouwt zich in episodes, op een niet-lineaire manier. Evenwel,
diverse werken zoeken naar een frisse, onconventionele integratie van narratieve
structuren. Dit werk wordt ervaren als direct bewustzijn: de interactor handelt
immers in het isolement van de solo-ervaring. De essentie ligt in de keuze voor
een veelzijdig beeldtraject, eerder dan in de appreciatie van de kwaliteiten van
een finaal, eenduidig beeld.
Voorbeeld: Frontiers of Utopia, Jill Scott CD-ROM
http://www.medienkunstnetz.de/works/frontiers-of-utopia/

2 Interactie in netwerken: Het interactieveld omspant een multidimensionaal
netwerk van personen, computers en de ontastbare wereld van ideeën en concepten, een veld dat we benoemen als cyberspace. De interactie krijgt een sociaal
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van de menselijke actie. In het beste
geval moet de computer, inclusief de
interface, uit conceptueel oogpunt
verdwijnen en plaats ruimen voor
directe handeling en zuivere fantasie.
11.
In tegenstelling tot bijvoorbeeld de
eenduidigheid in het computerbeheer
van databanken, laten veel artistieke
problemen zich kenmerken door
complexiteit die ontstaat, paradoxaal genoeg, vanuit onwetendheid.
Kunstenaars werken immers met
vaag omlijnde objectieven, in een
veld van associaties dat meestal
moeilijk valt te externaliseren, laat

7

staan duidelijk tekstueel te formuleren. Dit staat duidelijk ver van de
exacte wereld van de informatica,
een discrete wereld die enkel scherp
afgebakende waarheden kent zoals
het binair systeem. Vrije vormen van
interactiviteit leunen misschien nauwer aan bij de natuur. De recente
discipline artificial life is een goed
voorbeeld van speculatieve informatica – het inspireert zich op voorbeelden in de natuur maar benadert
leven evenzeer ‘zoals het zou kunnen
zijn’ (Langton, 89). In dit spoor hebben talrijke kunstenaars ontdekt dat
biologische modellen, eerder dan
conventionele logica, een robuuste
onderbouw kunnen verstrekken voor
het onderzoek naar (audiovisuele)
complexiteit en (artistiek) gedrag.
12.
Interactieve werken gebruiken sensoren om veranderingen in de wereld
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actions. Ideally and from a conceptual
point of view, the computer, including
the interface, should disappear and
clear space for direct actions and
pure fantasy.
11.
Unlike for example the unequivocal
way in which computer databases are
managed, many artistic problems are
characterized by a kind of complexity
that emerges – rather paradoxical –
from a lack of information. Indeed, the
goals of artists are often very loosely
defined; they work in a field of associations that is difficult to externalize,
let alone to formulate clearly in text.
This is a far cry from the world of
information technology: a discrete
world, which only knows well-defined
truths such as the binary system.
Freer forms of interactivity are perhaps closer to nature.The comparatively new discipline of ‘artificial life’
is a good example of speculative computer science – it is inspired by examples taken from nature but is just as
much concerned with life ‘as it could
be’ (Langton, 89). Following its path,
many artists have discovered that
biological models, more so than conventional logics, provide a robust
infrastructure when investigating
(audiovisual) complexity and (artistic) behaviour.
12.
Interactive works use sensors to
detect changes in the environment.
Microphones pick up sound and cameras register movement.The programmers build representations of what the
machine perceives. In this way, the
machine constructs an image of what
the world looks like and produces

2 Interaction in networks: The interactive field encompasses a multidimensional
network of individuals, computers, and the intangible world of ideas and concepts,
which we call ‘cyberspace’. This kind of interaction acquires a social character.
The World Wide Web, for example, functions as a dynamical social tissue that is
constantly changing. It implies and accommodates artworks that consist of sets of
data that emphasize their own transience. Some of these artworks use ‘telematic
interaction’ (a term by Roy Ascott) to realize collective works in a global network.
The contrast between the immaterial transmission and the resulting visual representations (including moving pictures and sound) is the most important characteristic of this kind of work. In addition, it raises questions about the validity of
accepted notions such as ‘authorship’ and ‘originality’.
Example: Waxweb Project, David Blair
http://www.waxweb.org/

3 Real-time interaction through original interfaces:The development of an original
paradigm often rests on the conflict between seemingly incompatible points of
departure that are brought into play at the same time. Consider the deep conceptual attitude of fundamental painting in contrast to the elusive materialistic nature
of concept art: ‘Les extrêmes se touchent.’ We witness a similar phenomenon in artwork based on digital media. Interactive artists build original, often even exotic
hardware interfaces that transcend the functionality of the conventional computer
mouse. Or they make use of all kinds of sensors to measure changes in the environment and this information is subsequently employed in an interactive program
or interactive installation. Numerous works of the Australian artist Stelarc are
illustrative here because of their inherent beauty (Smith, 05). For example, the Ping
Body Performance in which the artist develops a choreography through electric
muscle stimuli. The impetus for the stimuli is given by e-mail messages that are
translated into electrical impulses through a special interface. In this case, the
artist’s body is literally connected to the Internet.
Example: Stelarc, Australia
http://www.stelarc.va.com.au/
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karakter. Het world wide web, bijvoorbeeld, functioneert als een dynamisch
sociaal weefsel dat voortdurend verandert. Het suggereert en accommodeert
kunstwerken die bestaan uit verzamelingen van gegevens die hun eigen vergankelijkheid onderlijnen. Diverse kunstenaars gebruiken ‘telematische interactie’
(een term van Roy Ascott) om collectieve werken te realiseren in een globaal netwerk. Het contrast tussen het immateriële van de transmissie en de resulterende
visuele representaties (inclusief bewegend beeld en geluid) is de belangrijkste
eigenschap van dit type werk. Het stelt bovendien vragen bij geijkte begrippen
zoals ‘auteurschap’ en ‘originaliteit’.
Voorbeeld: Waxweb Project, David Blair
http://www.waxweb.org/

3 Real time interactie door middel van originele interfaces: De ontwikkeling van
een artistiek paradigma berust dikwijls op een spanningsveld van klaarblijkelijk
tegengestelde uitgangspunten die spelen op hetzelfde ogenblik. Denk aan de diepe
conceptuele ‘materialiteit’ van de fundamentele schilderkunst en de elusieve tastbaarheid van de iconografie van de concept art: ‘Les extrêmes se touchent.’ Een
dergelijk fenomeen zien we ook in de kunst op basis van digitale media.
Interactieve kunstenaars bouwen originele, vaak exotische hardware interfaces die
de functionaliteit van de conventionele computermuis ver overstijgen. Of ze
gebruiken allerlei sensoren om veranderingen in de omgeving te meten en die informatie wordt vervolgens benut in een interactief programma of interactieve installatie. Talrijke werken van de Australische kunstenaar Stelarc zijn hier exemplarisch
vanwege hun schoonheid (Smith, 05). Bijvoorbeeld de Ping Body Performance
waarbij de kunstenaar een choreografie ontwikkelt via elektrische spierstimulatie.
De impuls voor die stimulaties volgt uit e-mailberichten die door een speciale interface vertaald worden in elektrische impulsen. Het lichaam van de kunstenaar is
hier dus letterlijk verbonden met het internet.
Voorbeeld: Stelarc, Australia
http://www.stelarc.va.com.au/

4 Een nieuwe ervaring van de realiteit: Sommige kunstwerken suggereren een alternatieve realiteit die zich – anders dan een novelle of een ervaring met psychedelica
– perfect integreert in de normale perceptie van de alledaagse werkelijkheid. We
spreken hier o.a. van ‘augmented reality’, of ‘mixed reality’. Telkens is het de bedoeling een werk te maken dat een fictieve ruimte suggereert die zich nochtans verankert in de wetmatigheid van de dagelijkse realiteit. Deze werken gebruiken dikwijls
groot formaat real time dataprojectie. Het resultaat is een beeld waar de bezoeker
als het ware in kan rondwandelen. De dynamiek van een synthetische, driedimensionale wereld laat zich zo vermengen met de gelaagdheid van de direct waarneembare realiteit. ‘Immersive systems’, tenslotte, zijn kunstwerken waaruit de toeschouwer niet vrijblijvend kan ontsnappen. Het zijn werken die de interactor onderdompelen in een ‘data space’ die alle kanalen met de dagelijkse realiteit verbreekt.
Voorbeeld: Osmose, Char Davies
http://www.immersence.com/osmose/osmose.htm
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waar te nemen: microfoons detecteren geluid, een camera registreert
beweging. Wij bouwen vervolgens
representaties van wat de machine
ervaart. De machine vervaardigt dus
een beeld van hoe de wereld er uit
ziet en maakt structuren voor, bijvoorbeeld, korte en lange termijn
geheugens. Vervolgens kan een redeneerproces een actie bedenken als
antwoord op de ervaren stand van
zaken in de wereld. Het programma
kiest een specifieke actie op basis van
een specifieke stimulus. Het arsenaal
aan mogelijke antwoorden is vooraf
geformuleerd door de programmeur.
Deze manier van werken stelt twee
problemen. Ten eerste, ze impliceert
stilzwijgend dat de wereld 100 procent voorspelbaar is en, ten tweede,
dat redeneren geen tijd kost.
Waarachtige interactiviteit legt een
direct verband tussen perceptie en
actie en vermijdt tijdrovende, complexe computationele processen en
het beheer van ingewikkelde geheugenstructuren.
13.
Interactiviteit impliceert natuurlijk
het bewust beleven van (de) tijd.
Interactieve kunstwerken ontwikkelen daarom inherente methodes om
de tijd te evalueren, het verloop visueel in kaart te brengen, tijd als concept tot tastbaar materiaal te verheffen. De ervaring van tijd en tijdzone
krijgen een bijzondere betekenis bij
kunstprojecten die het hele internet
als performanceruimte gebruiken.
Dislocatie in de ruimte accentueert de
relativiteit van de tijdsbeleving.
Conventionele audiovisuele media
beschouwen tijd dikwijls als een

structures to deal with for example
long- and short-term memories.
Furthermore, an action can be generated through a process of logical reasoning, which functions as an answer
to the experienced state of affairs in
the world.The program chooses a specific action on the basis of a specific
stimulus.The programmer has formulated the repertory of possible
answers in advance.This manner of
working raises two problems. First, it
tacitly understands the world to be 100
percent predictable and, secondly, it
implies that computation takes no
time. True interactivity recognizes the
direct relationship between action and
perception and avoids time-consuming
and complex computational processes, and the management of complex
memory structures.

9

13.
Interactivity implies the conscious
experience of time. Therefore, interactive artworks develop subsistent
methods to assess time, to map its
course visually, and to make its
dimension tangible. Time zones and
the perception of time acquire a special meaning in artworks that use the
Internet as their field of performance.
Spatial dislocations emphasize the
relativity of our temporal perception.
Conventional audiovisual media usually consider time sequentially. A
story always spins out in the direction
of the future. Appreciating narrative
structures – for example in film or
music – consists in continuously
comparing the past and the future,
making conjectures about the ‘direction of the plot’ and corroborating or

4 A new experience of reality: Some interactive artworks suggest an alternative
reality, which – different from a novel or a psychedelic experience – perfectly
blends with our normal perception of the everyday world.We talk about ‘augmented reality’ or ‘mixed reality’. In this kind of work the artist aims to design a work
that suggests a fictional space that corresponds to the laws of our daily world.
These works often employ lifelike data projection in real time. The human interactor has the capacity to actually walk through the images. The dynamics of a
synthetic world in 3D allows for an overlap with the directly visible reality. Finally,
‘immersive systems’ are works of art from which the beholder cannot turn away
without some sort of engagement. These are works submerging the interactor in
a ‘data space’ that has severed all connection with the everyday world.
Example: Osmose, Char Davies
http://www.immersence.com/osmose/osmose.htm

5 Explicit algorithms: Artists formulating software are tightly engaged in an introspective activity. Software is an interactive medium, a trial-and-error method
which allows the artist to gradually work out an idea. The formal description of an
idea in a program literally reflects the intentions of the artist.The audiovisual feedback gives information about the artistic position of the artist and documents his
creative trajectory. This path is not mapped out 100 percent but gets delineated
during the process of interactive ‘debugging’. For example, one can refine a program by carefully listening to it.Today there is a revival of software-oriented works.
Important authors are Casey Reas and Ben Fry, who provide a straightforward software platform that incites direct experimentation. Other artists such as Karl Sims
use genetic algorithms in interactive installations. Here the visitor selects images,
giving marks to the program in case.The program itself is seen to work as a DNA
subjected to genetic operators.The kind of software development that is based on
biological principles is called ‘artificial life’.
Example: Galapagos, Karl Sims
http://www.genarts.com/galapagos/

4. The place of interaction in art history
The digital medium is interdisciplinary by its very nature. It blurs the often artificial boundaries between the arts. All forms of image and sound only get meaning
when they work together in a more encompassing, though fragmented, whole.
Moreover, the interactive medium does not really discriminate between the various scientific and technological disciplines which support its instruments.Today
the unifying factor is the digital computer, but that has not always been the case.
It is very useful to take a brief look at the parallel evolution of science and art. We
give an outline that emphasizes scientific breakthroughs and artistic innovations
that have a number of common characteristics.
The idea of interactivity in art history dates back to the early 20th century (Packer
& Jordan, 02). Take the ‘Futuristic Manifesto’ in which Marinetti advocates the
use of a relative new technology (the motion picture) as a tool towards the integration of all art disciplines. The historic importance of the Black Mountain
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5 Expliciete algoritmiek: Kunstenaars die software schrijven doen aan introspectie.
Software is een interactief medium, een trial-and-error methode waarin de kunstenaar gradueel een idee kan ontwikkelen. De formele beschrijving van een idee in
een programma reflecteert letterlijk de intenties van de kunstenaar. De audiovisuele feedback geeft informatie over een artistiek standpunt en documenteert de afgelegde weg. Die weg is niet 100 procent uitgestippeld maar wordt gemaakt tijdens
het proces van interactief ‘debuggen’. Men kan bijvoorbeeld een programma verfijnen door er naar te luisteren. Er manifesteert zich heden een revival van softwaregeoriënteerde werken. Belangrijke auteurs zijn Casey Reas en Ben Fry, die een
eenvoudig softwareplatform aanbieden dat aanzet tot direct experiment. Andere
kunstenaars zoals Karl Sims gebruiken genetische algoritmes in een interactieve
installatie. Hier selecteert de bezoeker beelden en geeft zo een score aan het betreffende programma. Het programma wordt beschouwd als een vorm van DNA
onderworpen aan genetische operatoren. Het geheel van softwareontwikkeling dat
berust op biologische principes noemen we artificial life.
Voorbeeld: Galapagos, Karl Sims
http://www.genarts.com/galapagos/

4. Kunsthistorische situering
Het digitale medium is bij uitstek interdisciplinair. Het vervaagt de vaak artificiële
grenzen tussen kunstdisciplines onderling. Alle vormen van beeld en geluid krijgen slechts betekenis als ze onderling functioneren in een groter, zij het versnipperd geheel. Het medium maakt bovendien weinig onderscheid tussen de verschillende wetenschappelijke en technische disciplines die het instrumentaal
ondersteunen. Vandaag is de unificerende factor de digitale computer, maar dat
is niet altijd zo geweest. Het is wellicht verhelderend om even bondig de parallelle evolutie van kunst en wetenschap te schetsen. We spannen een boog waaruit blijkt dat wetenschappelijke doorbraken en artistieke innovaties gemeenschappelijke kenmerken vertonen.
Kunsthistorisch gezien gaat de idee van interactiviteit terug tot het begin van de
20ste eeuw (Packer & Jordan, 02). Denk aan het ‘Futuristisch Manifest’ waarin
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sequentieel medium, een verhaal spint
zich immers uit in de richting van de
toekomst. De appreciatie van narratieve structuren — bijvoorbeeld in de
muziek of de film — berust op het
voortdurend vergelijken van verleden
en toekomst, het maken van hypotheses van ‘de richting van de plot’ en
het confirmeren of bijstellen van de
hypotheses in retrospect. Luisteren en
zien worden dan dynamische processen die niet passief waarnemen maar
actief modellen van de realiteit construeren. Heel dikwijls schuilt een
diepe esthetische ervaring in de
appreciatie van het verschil tussen
een hypothese en de bijstelling ervan.
Interactieve kunstwerken gaan soms
een stap verder. Ze spelen in op herkenbaarheid van specifieke patronen;
herkenbare structuren in het geheel
van de zintuiglijke waarneming. De
ervaring van hogere vormen van
interactiviteit berust op spontane
emergentie; talrijke vaak fragmentarische elementen die onderling transitoire relaties suggereren. Een veelvuldigheid aan eenvoudige interacties
geeft aanleiding tot een globaal, complex resultaat; de emergente functionaliteit van het systeem (Minsky, 86).
Interactiviteit omarmt de tijdelijkheid
van de ervaring en probeert dikwijls
de mens-interactor fysiek te verstrengelen in de wereld van ‘het momentele
patroon’ in termen van tijd en ruimte.
14.
Kunstwerken ontstaan op basis van
lokale, cultuurgebonden spelregels en
binnen een sociaal weefsel.
Kunstenaars geven commentaar en
formuleren statements vanuit een
geheel aan kennis en ervaring. Die
kennis wordt meestal ervaren als
expliciet aanwezig en dus vrij en
onmiddellijk toegankelijk in een productieproces. Hieruit volgt een herkenbare wetmatigheid die wij
omschrijven in een verzameling stijlkenmerken. Interactieve kunst geeft
veeleer het voordeel aan de twijfel.
De kunstenaar zal interactiviteit

refuting those conjectures in retrospect. Looking and listening thus
become dynamical processes, actively building world-models rather than
passively registering the world. Very
often an aesthetic experience is
involved in appreciating the differences between making conjectures
and adjusting them. Interactive works
of art may go even further. The play
on the familiarity of certain patterns,
i.e. familiar structures within the
whole of sensory perception. The
experience of higher order interactivity rests on spontaneous emergence:
various, typically fragmented elements, which together suggest transitory relationships. A multiplicity of
simple interactions will have global
and complex results, which is called
the emergent functionality of the system (Minsky, 86). Interactivity
embraces the temporality of experience and tries, in terms of time and
space, to physically intertwine the
human-interactor in the world of ‘the
momentaneous pattern’.
14.
Works of art are created on the basis
of ‘rules of play’, which are local, culture specific and part of a social web.
Artists make comments and formulate statements out of their knowledge and experience. This knowledge
is usually considered explicit and
therefore easily accessible in the production process. From this regularities can be deduced, which we
describe as sets of stylistic characteristics. Interactivity now, gets the
benefit of doubt. The artist will use
the interactive method to actively
look for a rule of play; that is to say,
to look for hidden relations in a field
of audiovisual elements. Those relations are not designed in advance, but
come into being as the temporary
product of a physical act.
15.
The life span of an artistic statement
is directly proportional to its capacity

College in the evolution of interactive art can hardly be overlooked. It was founded when Cage, Rauschenberg, and Cunningham decided to cooperate. They laid
the foundations of a participatory art in which there are no clear boundaries anymore between performer and public (Katz, 03). As early as the 1950s Dick Higgins
introduced the ‘intermedia’ concept, which led to the happening and installation
art.These are art forms which are set apart by their temporality, non-conformism,
and the use of non-linear structures without a fixed beginning or ending. Roy
Ascott, the British artist/theoretician, made the most significant conceptual contribution to the artistic use of informatics and telecommunication. During the
1960s he posited an art that woud be the product of a joint artistic venture through
the use of distributed networks (Ascott, 03).Ten years later, Myron Krueger built
artificial reality artworks: the first examples of installation art that supported
sophisticated, playful and spontaneous human-machine interaction. His work
would become an inspiration for the creative use of virtual reality (Krueger, 91).
Pioneers like Char Davies designed unusual, exotic interfaces, such as for example a suit measuring the user’s lung content: the activity of inhaling and exhaling
signalled to the computer the wish to descend or climb in a multilayered, virtual
world in 3D (Grau, 03).
The above works lay at the origins of the interactive medium because they are
concerned with the following qualities:
—The work does not exist without physical action of the human-interactor.
— The special interest for the intimacy of the human-machine dialogue by way of
an unobtrusive interface.
—The interest in the artful and poetical aspects of the interface; one can do interesting work with a number of inexpensive sensors.
— The equality of low-tech and high-tech, including the sublimation of junk technology (e.g. the work of Chico McMutrie).
—The interest in procedural thinking: one creates through software a visual reality for which no equivalent exists in everyday life.
—The concept ‘control’ disappears and is replaced by the idea of mutual influence.
Neither computer nor human has any supervising power. The system has characteristics of a living organism; man and machine exist in a common biotope.
Many visionary scientists contributed to the development of the interactive method.
There is Ivan Sutherland, who developed the first interactive graphical software
(1965); Douglas Engelbart, inventor of the computer mouse, e-mail, and the windows
interface; Tim Berners-Lee, who came up with the World Wide Web. Today the web
has become the ultimate interactive system, which does not only comprise the original hyperlinks but effectively supports multimodal and audiovisual interaction.
It is interesting to note that the pioneers of interactivity did not pursue the development of a new technology. On the contrary, they speculated on new qualitative
relationships with technology. For instance, Sutherland dreamt of the virtual data
space. In such a space interaction takes place by walking about in a virtual room,
a room Sutherland compared to the Wonderland of Lewis Caroll’s Alice.
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benutten om te zoeken naar spelregels, dit wil zeggen, naar verborgen
verbanden in een veld van audiovisuele elementen. Die verbanden worden
niet op voorhand ontworpen, ze
komen tot leven als tijdelijk product
van een fysieke handeling.
Interactiviteit ondersteunt ontdekken.

11

Marinetti in de toen nieuwe technologie (de film) een weg ziet naar de totale integratie van kunstdisciplines. Het historisch belang van het ‘Black Mountain’ college
in de evolutie van interactieve kunst staat buiten kijf. Het ontstond toen Cage,
Rauschenberg en Cunningham besloten samen te werken. Zij leggen de basis van de
‘participatorische’ kunstvorm waar er geen strikte lijn meer bestaat tussen uitvoerder en publiek (Katz, 03). Dick Higgins introduceert al in de jaren 1950 het intermediaconcept, dat leidt tot de ontwikkeling van de happening en de installatiekunst.
Het is een kunst die zich onderscheidt door haar tijdelijkheid, non-conformisme, het
gebruik van het toeval en niet-lineaire structuren zonder vast begin of einde. De
belangrijkste conceptuele grondslagen voor het artistiek gebruik van informatica en
telecommunicatie zijn gelegd door de Britse kunstenaar/theoreticus Roy Ascott. In
de jaren 1960 beschouwt hij kunst als het product van een gezamenlijke artistieke
samenwerking in gedistribueerde netwerken (Ascott, 03). Myron Krueger bouwt 10
jaar later artificial reality kunstwerken: de eerste voorbeelden van installatiekunst
die gesofisticeerde, speelse en spontane mens-machine interactie ondersteunen. Zijn
werk legt ook de basis voor het latere kunstzinnig gebruik van virtual reality
(Krueger, 91). Pioniers zoals Char Davies ontwierpen ongewone, exotische interfaces, zoals een pak dat de inhoud van de longen meet: het in- en uitademen signaleert aan een computer de wens om te dalen of te stijgen in een gelaagde, driedimensionale virtuele wereld (Grau, 03).
Deze werken liggen aan de oorsprong van het interactieve medium omdat ze volgende kwaliteiten uitstralen:
— Het werk bestaat niet zonder fysieke actie van een mens-interactor.
— Een bijzondere belangstelling voor de intimiteit van de mens-machine dialoog
door middel van een niet-storende interface.
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15.
De levensduur van een artistiek statement is rechtevenredig met een vermogen tot actualiseren van haar betekenis. Interactieve werken moeten
zichzelf telkens weer opnieuw uitvinden Ze gedragen zich daarom
robuust in een onvoorspelbare
wereld. Interactie impliceert dus
adaptief vermogen wat op zijn beurt
een vorm van autonomie veronderstelt. In het proces van de interactie
zullen mens en machine van elkaar
leren. De machine vormt zich een
beeld van een dynamische omgeving.
Ze zal op eigen kracht een strategie
ontwikkelen om de bestaande interactie te bevestigen en toekomstige interacties kwalitatief te verbeteren.
Interactie dient hier niet om het systeem expliciete instructies te geven
maar wel integendeel, om de machine
de kans te geven zich adaptief op te
stellen.
Rechtlijnig gebruik van informatica is
uiterst gevoelig voor onjuiste of
onvolledige gegevens. In sterk contrast hiermee, ziet ware interactiviteit
in de onvoorspelbaarheid van de
afwijking een veld aan potentieel.
16.
De interactieve methode suggereert
geen specifieke beeldende taal. Ze
stuurt bijvoorbeeld niet aan op enerzijds figuratie of anderzijds abstractie. Interactie impliceert in het beste
geval de vrijheid om te werken buiten de grenzen van conventionele
categorieën. De rijkdom van de ervaring ligt dan in de vrije associatie,
die paradoxaal genoeg, los staat van
de particulariteit van een bepaald
medium.

of actualizing its meanings. Thus,
interactive works have to constantly
reinvent themselves. Therefore, they
act robustly in an unpredictable
world. In other words, interaction
implies adaptive skills, which in their
turn presuppose a certain degree of
autonomy. During the process of
interaction man and machine will
learn from each other. The machine
constructs an image of a dynamic
environment. It will develop a strategy
by its own means to consolidate the
present interaction and to qualitatively improve future interactions. Thus,
the purpose of the interaction is not
to give explicit instructions to the
machine. Rather, it gives the machine
the opportunity to take an adaptive
stance. The linear use of information
technology is very sensitive to inaccurate or incomplete data. True interactivity, on the other hand, finds in
the unpredictability of deviations a
wide field of possibilities.
16.
The interactive method does not suggest a visual language of any kind. It
aims at neither figuration nor abstraction. At the most, interaction gives the
artist the freedom to work outside the
boundaries of conventional categories.The fullness of the experience
lies in free associations, which paradoxically enough are independent of
the particularity of any given medium.
17.
Another paradox is the two-folded
nature of the tangibility of the computational medium. On the one hand, we
can formulate a random idea into a
program. This results in the symbolic
description of the idea. When the program is activated we receive feedback, i.e. information about the program’s behaviour. In other words, we
get information about what the original idea actually implies. This is an
example of the qualitative use of
information science. Very often the
results contradict our expectations.

In general, the earlier research on interactivity always bordered on research in the
arts. The underlying problem never was of a purely technical nature; other, more
speculative imperatives were involved.The data navigation principle of Sutherland
can be found today in the work of Dan Sandin (The Cave, 1992) or Bill Viola
(Dataspace, 1993).
5. Conclusion
New technologies and scientific findings give rise to previously unknown possibilities for the integration of intuition and intellect. Interactive media provide artists
with a pragmatic platform for both introspection and collective engagement.This
is so because they are based on communication, individual initiative and a dynamical approach to and consciousness of human culture as a whole.
The interactive method is pre-eminently interdisciplinary, since it is inspired by
biology, psychology, and the study of the human instinct on the one hand, and the
technological and scientific principles from cybernetics, systemic thinking and
the possibilities of high-level computer program languages on the other.
However, the objectivity underlying the scientific method does not provide clearcut answers to aesthetic questions. On the contrary.
Programming means formalizing a random idea in a formal language.When a program is activated, it will give information about the intentions of the artist. The
programmer can prove nor interpret anything but finds in the program a tool for
exploration.
In this regard, we talk about ‘conceptual navigation’ in a ‘computational’ environment where humans and machines work together in a joint effort. Man and
machine make a contribution to a climate that encourages invention and takes a
critical stance towards the often complex relationships between artistic intention and the final results. The interactive method is explicitly experimental.
Let us go back for a moment to the example of Le Grand Verre. Duchamp wanted
to do away with what he called ‘retinal art’ and wished to place painting in the
service of mind, idea, thinking (Tomson, 96). The radical terms and the exhilaration of this statement at the start of the previous century was, however, the result
of a very long quest. Duchamp believed that artistic self-knowledge was an illusion. Nearly a hundred years later computer programming delivers the evidence.
Interactive works also play with the dynamics of tangibility and concept, of interface and inherent behaviour. Artists do not write programs because they have
knowledge but rather because they are looking for knowledge. Here again the paradox is in the apparent contradiction between: (1) the possibilities of programming to handle in a very tangible way otherwise purely conceptual matters, and
(2) the interface’s tangibility to accommodate human bodily motor functions.
Thus, interactivity is a platform for growing meaning between man and machine.
It stresses the role of the computer as an imaginative medium rather than a mere
neutral audiovisual one. Interactivity supports forms of radical creativity
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— De belangstelling voor het artisanale en het poëtische aspect van de interface;
men kan ook met enkele goedkope sensoren interessant werk produceren.
— De gelijkwaardigheid van low-tech en high-tech, tot en met het sublimeren
van junktechnologie (bijvoorbeeld het werk van Chico McMurtrie).
— De appreciatie van de visuele complexiteit in het computergegenereerde beeld.
— De belangstelling voor ‘proceduraal’ denken: men schept via software een
visuele wereld waarvoor geen equivalent bestaat in de dagelijkse realiteit.
— Belangrijk is het concept ‘controle’ dat verdwijnt en plaats ruimt voor de idee
van ‘gemeenschappelijke beïnvloeding’. De computer noch de mens bezit
enige superviserende macht. Het systeem vertoont kenmerken van een levend
sys teem; mens en machine existeren in een gemeenschappelijke biotoop.
Talrijke visionaire wetenschappers droegen bij tot de ontwikkeling van de interactieve methode. Zo is er Ivan Sutherland, ontwikkelaar van de eerste interactieve grafische software (1965); Douglas Engelbart, uitvinder van de computermuis, e-mail en de zogenaamde vensters (windows) als interface; Tim BernersLee, die het world wide web bedacht. Het web is vandaag uitgegroeid tot het
ultieme interactieve systeem dat niet enkel de oorspronkelijke hyperlinks bevat
maar effectief multimodale en audiovisuele interactie ondersteunt.
Belangwekkend is dat de pioniers van de interactiviteit niet louter een nieuw
technologisch apparaat nastreefden. Integendeel, zij speculeerden op nieuwe
kwalitatieve relaties met technologie. Bijvoorbeeld, Sutherland droomde van de
virtuele dataruimte. In een dergelijke ruimte geschiedt de interactie door het
rondlopen in een virtuele kamer, een kamer die Sutherland vergeleek met het
Wonderland van Lewis Carolls Alice.
In het algemeen vertoont dit vroege onderzoek dus sterke raakvlakken met artistiek onderzoek. De onderliggende problematiek is niet louter van technische
aard; er spelen ook andere, speculatieve imperatieven. Het datanavigatie principe van Sutherland vinden wij vandaag bijvoorbeeld terug in het werk van Dan
Sandin (The Cave, 1992) of Bill Viola (Dataspace, 1993).
5. Conclusie
Nieuwe technologie en wetenschappelijk inzicht verschaffen ongekende mogelijkheden voor de integratie van intuïtie en intellect. Interactieve media bieden kunstenaars een pragmatisch platform voor zowel introspectie als collectief engagement, omdat ze berusten op communicatie, persoonlijk initiatief en een dynamische houding en bewustzijn ten opzichte van de menselijke cultuur in zijn geheel.
De interactieve methode is bij uitstek interdisciplinair, vermits ze zich enerzijds laat
inspireren door biologie, psychologie en de studie van het menselijk instinct en
anderzijds door technologische en wetenschappelijke principes uit de cybernetica,
het ‘systemisch’ denken en natuurlijk de mogelijkheden van hoog niveau computer
programmeertalen. Toch formuleert de onderliggende objectiviteit van de wetenschappelijke methode geen sluitend antwoord op esthetische vraagstukken.
Integendeel.
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17.
Een andere paradox is de tweevoudige tastbaarheid van het computationeel medium. Enerzijds kunnen wij
een willekeurig idee formuleren in een
programma. Op dat moment ontstaat
een symbolische beschrijving van het
idee. Als het programma is geactiveerd krijgen wij feedback, informatie
over het gedrag van het programma.
Met andere woorden, wij krijgen
informatie omtrent wat het oorspronkelijk idee in wezen impliceert. Dit is
meteen een voorbeeld van kwalitatief
gebruik van informatica. De resultaten spreken dikwijls onze verwachtingen tegen. Wij kunnen stellen dat
ideeën implementeren dus een vorm is
van introspectie. Het computationeel
medium laat toe om op tastbare wijze
om te springen met zuiver conceptuele
entiteiten. De ideeënvorming escaleert
onder de druk van het recursief computergebruik. De idee propageert door
continue interactie met de programmeur. De intimiteit van de conceptuele
mens-machine dialoog is opmerkelijk
(Beyls, 90). Tastbaarheid van het
medium betekent anderzijds de mogelijkheid van een directe, onbevangen
relatie tussen doen en denken.
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We could say that implementing
ideas is a form of introspection. The
computational medium allows dealing
in a tangible way with purely conceptual entities. Developing ideas is
forced into escalation under the pressure of the recursive use of the computer; the idea propagates through
continuing interaction with the programmer. The intimacy of the conceptual human-machine dialogue is characteristic (Beyls, 90). On the other
hand, the medium’s tangibility contains the possibility of a direct, uninhibited relationship between doing
and thinking.
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because it enhances confrontation with and conjectures about the self rather
than a one-sided positing of the self.This is reflected by the great conceptual and
pragmatic diversity of interactive art works. The transience of the creative
impulse resides in the unsuspected relations and affinities that suddenly become
manifest between conceptually removed elements – quite similar to the theory of
creativity developed in the sciences (Koestler, 67).
Finally: both the designers and the users of interactive systems are faced with
the same challenge. Interactivity demands a critical assessment of experience
vis-à-vis speculation. If we build on models that have proved successful in the
past we will only get results that confirm what we already know. This is against
the nature of human creativity. On the other hand, if we choose for ‘the great
unknown’, if we want to work in the greatest possible freedom, all traditional
frames of reference are cancelled out. Connecting a timeless, universal context
with a personal, open imagination is the ultimate challenge for the artist in the
digital era.
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Programmeren betekent het formaliseren van een willekeurig idee in een formele
taal. Een programma activeren levert informatie omtrent de intenties van de kunstenaar. De programmeur kan niets bewijzen en nauwelijks iets interpreteren maar
vindt in een programma wel degelijk een instrument om te zoeken. We spreken
daarom van ‘conceptuele navigatie’ in een ‘computationele’ omgeving waar mens
en machine samenwerken in een gemeenschappelijke inspanning. Mens en machine leveren een bijdrage aan een klimaat dat inventie bevordert en een kritische houding aanneemt ten aanzien van de vaak complexe relaties tussen artistieke intenties en eigenlijk resultaat. De interactieve methode is expliciet experimenteel.
Nemen we opnieuw het beeld van Le Grand Verre voor ogen. Duchamp wou
afrekenen met wat hij ‘retinale kunst’ noemde en wou schilderkunst in dienst
stellen van de geest, de idee, het denken (Tomson, 96). De radicaliteit en de extase van dit statement bij de start van de vorige eeuw was eveneens het resultaat
van een lang zoekproces. Duchamp vond dat artistieke zelfkennis slechts een illusie was. Computers programmeren levert bijna honderd jaar later hiervan het
levend bewijs.
Interactieve werken spelen ook met de dynamiek van tastbaarheid en concept,
van interface en inherent gedrag. Kunstenaars schrijven programma’s om iets te
weten te komen, niet noodzakelijk omdat zij iets weten. De paradox zit ook hier
in de schijnbare tegenstelling: (1) programmeren laat toe om op een tastbare
wijze om te springen met puur conceptuele entiteiten, (2) de tastbaarheid in de
interface accommodeert de motoriek van het menselijk lichaam.
Interactiviteit is dus een platform voor het groeien van betekenis tussen mens en
machine. Het onderstreept de rol van de computer als verbeeldingsmedium, eerder
dan als neutraal audiovisueel medium. Interactiviteit ondersteunt ook vormen van
ultieme creativiteit, omdat ze inspeelt op zelfconfrontatie en speculatie eerder dan
de eenduidigheid van de zelfbevestiging. Dit wordt eveneens weerspiegeld in de
enorme conceptuele en pragmatische diversiteit van interactieve kunstwerken. De
vluchtigheid van de creatieve impuls ligt in de onverwachte relaties en affiniteiten
die zich plots manifesteren tussen conceptueel van elkaar verwijderde elementen –
dit is op zich erg verwant aan de theorie van creativiteit in de wetenschappen
(Koestler, 67).
Ten slotte: zowel de ontwerpers als de gebruikers van interactieve systemen staan
voor dezelfde uitdaging. Interactiviteit dwingt tot een kritische evaluatie van ervaring ten opzichte van speculatie. Indien men verder bouwt op modellen die succesvol bleken in het verleden bekomt men voorspelbare resultaten en confirmeert
men het bekende. Dit druist in tegen de natuur van de menselijke creativiteit.
Anderzijds, indien men opteert voor ‘het grote onbekende’, indien men wenst te
werken met de grootst mogelijke vrijheid, vervalt elk klassiek referentiekader. Het
verbinden van een tijdloze, universele context met een persoonlijke, open verbeelding vormt de ultieme uitdaging voor de kunstenaar in het digitale tijdperk.
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Evelien Stichelmeyer, Zonder Titel / No Title, 2005, 1Bach Nieuwe Media / New Media
Een video van een naakte vrouw achter een glazen wand wordt geprojecteerd op een
schilderdoek. Achter het doek zijn touch-sensors bevestigd die naarmate je met je hand
over het doek voelt, de kleurwaarden van de projectie beïnvloeden.
Video images of a nude woman behind a glass plane are projected on a canvas.Touch-sensors are fitted behind the canvas so that fingering the canvas influences the colour of the
projection.
Binnenkaft rechts/ Inside cover right

Hiro Verbist, Zonder Titel / No Title, 2005, 1Bach Nieuwe Media / New Media
De bal beweegt op en neer naarmate de toeschouwer dichter bij het object komt. Als
motor dient de mechaniek van een oude autoradioantenne.
The ball moves up and down depending on the visitor moving closer to the object. The
mechanical motor is an old radio antenna.
1 / p. 7

Peter Beyls, Agents, 2003
Dit project verbindt een verzameling virtuele objecten (‘agents’ in de terminologie van
Minsky) in het geheugen van de machine met objecten in de tastbare wereld. De virtuele objecten gedragen zich volgens de wetmatigheden van een virtuele fysica: de specificatie van sociale affiniteiten tussen de objecten. De verzameling agents streeft naar het
minimaliseren van de stress in de verzameling. Het resultaat is een spontane 3D grafische animatie. Activiteit in de buitenwereld verstoort (via een camera) het karakter van
de ‘binnenwereld’ van de agents. De illusie van controle vervalt hier en biedt integendeel ruimte voor een ‘reciprocal’ interface.
This project connects a set of virtual object (agents in Minsky’s terminology) in the machine’s memory with objects in tangible space. The virtual objects behave according to the
laws of virtual physics: the specification of social affinities between objects. The set of
agents strive towards minimal stress in the set. This results in a spontaneous 3D graphical animation. Activity in the ‘outside world’ disturbs (through a camera) the character of
the ‘inside world’ of the agents.The illusion of control disappears and this provides opportunities for a reciprocal interface.
2 / p. 8, 9

Peter Beyls, Cellular Automat, 2003
CA’s zijn universele denkbeeldige machines met een lange traditie in de wetenschap. Ze
lenen zich uitstekend tot het modelleren van complexe systemen. CA’s benutten een recursieve regel die het gedrag en de structurele ontwikkeling in de tijd specificeren. Men kan
de regel van de automaat ook beschouwen als DNA, als genotype in een genetisch algoritme en een ‘fitness’ toekennen naargelang het gedrag van de automaat. Via cross-over
en mutatie kan men interessante automaten impliciet laten groeien in de machine.
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CA’s are universal and imaginary machines with a long tradition in the sciences. They are
very suitable for modelling complex systems. CA’s apply recursive rules specifying behaviour and structural development in time. One can compare the rule of the cellular automat
to the DNA or genotype in a genetic algorithm and so attribute a fitness according the
behaviour of the automat. Thus it becomes possible to grow interesting automats in a
machine through cross-over and mutation.
3 / p. 10, 11

Peter Beyls, Fingertips, 2004
Fingertips is een interactieve installatie. Het oorspronkelijk idee was de exploitatie van
de vingertoppen als flexibele ‘controllers’ van een virtueel muziekinstrument. Het idee
werd later uitgebreid om de gehele fysieke ruimte te omspannen. Een camera detecteert
lichtreflecties in een gegeven ruimte. In het programma worden deze reflecties opgevangen, geanalyseerd, gevisualiseerd als contourlijnen. Bovendien worden ook de veranderingen in de tijd bijgehouden en gevisualiseerd als curves. Deze curves worden uiteindelijk benut als controlesignalen die algoritmisch geluid aansturen.
This is an interactive installation.The original idea was to exploit the fingertips as flexible
controllers of a virtual musical instrument. Later this idea was elaborated to encompass
the entire physical surrounding. A camera detects reflection of light in a given environment. A computer program captures, analyzes, and visualizes these reflections as contours. In addition, changes in time are stored and visualized as curves. Those graphic curves are finally used as control signals to produce algorithmic sounds.
4 / p. 12

Jerry Galle, Memory City, 2005
Memory City is een 3D-applicatie die de beelden van de webcamera in 3 dimensies
print op een oppervlak. De kleuren van de opgenomen beelden fungeren als waarden
om de hoogte te bepalen op het vlak. Bijvoorbeeld: hoe lichter de kleur, hoe hoger de
piek op het oppervlak. Dit verkregen oppervlak wordt dan weer gebruikt als partituur
voor een synthesizer, die opgebouwd is uit sinustonen.
A 3D application, mapping the images from a web cam on a surface. The colours of the
registered images function as values to determine the height of the surface. For example:
the lighter the colour, the higher the surface.The resulting surface can then be used as the
score for a synthesizer built on sine tones.
5 / p. 13

Peter Beyls, Project ALI (A Living Interface), 2003
ALI onderzoekt de fysieke act die aan de basis ligt van de activiteit van het tekenen. Het probeert een beeld te scheppen van de kwalitatieve eigenschappen van de motoriek die speelt bij
het maken van een spontane schets. In een eerste fase bouwt het systeem geheugenstructuren
die de essentie van de schetsende handeling gradueel documenteert. Het systeem leert dus van
de mens. In een tweede fase kan het programma complementair handelen aan de mens en evolueren naar autonoom tekengedrag op basis van de verzamelde kenmerken. Het systeem manifesteert occasioneel idiosyncratisch gedrag dat de mens tegenspreekt. Op de duur zullen mens
en machine verwikkeld geraken in een soort tekendialoog; een voorbeeld van mens-machine
creatie vanuit een gemeenschappelijke inspanning en met gemeenschappelijke objectieven.
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ALI examines the physical act that constitutes the activity of drawing. It tries to create a
visual image of the qualitative features of our motor behaviour when making a spontaneous sketch. In the first stage the system builds a memory structure, gradually documenting
the central features of the activity of drawing.The system thus learns from human behaviour. In a second stage the system will be able to act complementary to humans and will
show autonomous drawing behaviour on the basis of the previously collected features.
Occasionally, the system manifests idiosyncratic behaviour that contradicts the human
actor. After a while, however, man and machine get involved in a kind of drawing dialogue.
It is an example of man-machine creation resulting from a joint effort and shared objectives.
6 / p. 14

Peter Beyls, Colours, 2003
Onze visuele waarneming en interpretatie geschiedt volgens een fysiologisch bepaalde
gevoeligheid voor alle kleuren van de regenboog. Hier onderzoeken wij alternatieve
gevoeligheden voor verschillende kleurenspectra. Het programma maakt een onafhankelijke schaal van gevoeligheden binnen het additief kleurenmodel RGB. Bovendien
vergelijkt het programma consecutieve beelden en detecteert dus veranderingen in de
tijd. Beide gegevens leveren expliciete beeldinformatie op die normaal onzichtbaar blijft
voor de onbevangen kijker.
Our visual perception and interpretation happens through a physiologically determined
sensitivity to all colours of the rainbow. Here we examine alternative sensibilities to various colour spectra. The program develops an independent scale of sensibilities within the
additive colour model RGB. Moreover, the program compares consecutive images and so
detects changes in time. This provides explicit information about images, which normally
remains invisible to the observer.
7 / p. 16, 17

Peter Beyls, Animat, 2003
Dit betreft een typisch artificial life georiënteerd project. Het bestudeert complex
gedrag van virtuele creaturen. Wij zijn enkel geïnteresseerd in de virtuele choreografie
die spontaan ontstaat door de interactie van de creaturen onderling. Een creatuur
bestaat uit een verzameling scharnierende segmenten. De eigenschappen van elk segment dragen bij tot het uiteindelijk globaal gedrag. Creaturen wisselen informatie uit
als zij elkaar ontmoeten in de virtuele wereld. Bij dergelijke interacties blijven er visuele sporen achter die samen de gedragshistoriek documenteren.
Here we are dealing with a typical artificial-life project. It studies complex behaviour in virtual species.We are only interested in the virtual choreography that emerges spontaneously out
of the interaction of the virtual creatures. A creature consists of a set of hinged segments.
The characteristics of each segment contribute to the resulting global behaviour. Creatures
exchange information when they meet in the virtual world. When such an interaction occurs,
visual traces remain which together document the behavioural history of the species.
8 / p. 18, 19

Peter Beyls, Molecular Collision Model, 2005
Dit project neemt de idee van botsende moleculen als uitgangspunt. Het is een voorbeeld van emergent gedrag: moleculen onderhouden eenvoudige locale interacties maar
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het resultaat is globaal complex gedrag. Elke molecule functioneert als een signaalgenerator die een muziekalgoritme aanstuurt. Het gedrag in de virtuele wereld van het
programma kan verstoord worden door fysiek gedrag van de mens. Binnen- en buitenwereld zijn verbonden via een camera.
This project starts from the collision of molecules. It is an example of emergent behaviour:
molecules interact locally but the result is global complex behaviour. Every molecule functions as a signal generator. Physical human behaviour can interfere with the behaviour in
the virtual world of the program. The inside world of the program and the outside world of
the interactor are connected through a camera.
9 / p. 20

Peter Beyls, Joint, 2003
Wij ontwikkelden talrijke implementaties van denkbeeldige objecten, die zich inspireren op de eigenschappen en het gedrag van fysieke objecten. Deze methode noemen we
‘physical modelling’. Joint is een virtuele arm opgebouwd uit een aantal segmenten. Elk
scharnier beweegt tussen een minimale en maximale hoek. Het geheel kan men
beschouwen als een dynamische interface: de momentele hoek van elk segment is dan
een parameter in het systeem. De virtuele arm laat men slingeren terwijl men de positie van het laatste segment noteert. Het geheel lost energie en op het einde visualiseert
men het doorlopen traject. Dit traject kan men benutten als stuursignaal in een generatief proces.
We developed several implementations of imaginary objects, inspired by the characteristics and the behaviour of physical objects. We call this method ‘physical modelling’. Joint
is a virtual arm composed of a number of segments. Every joint moves between a minimal
and a maximal angle. The entire object is a dynamical interface: the momentary angle of
each segment is a parameter within the system. One can sway the virtual arm and note
down the position of the segment. The whole dissipates energy and, at the end, one can
visualize the passed trajectory.This trajectory can now be used as the steering signal of a
generative process.
10 / p. 21

Peter Beyls, Fanfare, 2005
Een oude foto van een dorpsfanfare is hier een nostalgisch uitgangspunt. Van elke
muzikant in het beeld wordt een virtuele kopie gemaakt in een programma. De fanfare als beeld wordt beschouwd als een willekeurig toegankelijke interface. Elke muzikant bezit een eigen karakter dat zich vertaalt naar eigenzinnig muzikaal gedrag. De
eerste muzikant die gekozen wordt zet de toon, functioneert als referentie. Alle muzikanten die volgen nemen muzikale eigenschappen van de eerste over. Het resultaat is
coherente, hiërarchische polyfonie.
The vintage photograph of an old-fashioned village brass band is the nostalgic point of
departure. Of every musician in the photograph a virtual copy is made in the program. The
enlarged image of the brass band is used as an interface that can be approached at random.The identity of every musician is translated to a particular musical behaviour.The first
musician that is approached by the visitor sets the pace and functions as a point of reference. The subsequent musicians take their musical character from the first. The result is
a coherent, hierarchical polyphony.
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11 / p. 23

Peter Beyls, Visitor, 2004
Visitor is een interactieve film. Het project bespeelt de dubbelzinnige relatie tussen kijken en gezien worden. De persoon in de film gedraagt zich naargelang de afstand van
de mens-interactor tot het projectiescherm. Hierdoor ontstaat een wisselende betekenis
naargelang het fysiek gedrag van de kijker/interactor. Indien de kijker te dicht bij het
scherm komt, verdwijnt de acteur uit de film en blijft alleen de lege ruimte zichtbaar.
Visitor is an interactive movie. It is based on the equivocal relationship between seeing
and being seen.The character in the film behaves according to the distance of the humaninteractor from the screen. Thus, meaning changes according to the physical behaviour of
the viewer/interactor. When the visitor comes too close to the screen the actor in the film
disappears and only the empty space is visible.
12 / p. 25

Peter Beyls, Beacon, 2004
Dit project gebruikt cellulaire automaten, het zijn in feite virtuele machines die reeds
een lange traditie bezitten in wetenschap en kunst. De automaat bestaat uit een raster
met cellen die van kleur veranderen naargelang hun buurcellen. Een simpele regel specificeert elke overgang. Het systeem werkt cyclisch, de automaat past de regels enkele
malen per seconde toe, waardoor een geanimeerd beeld ontstaat. Naargelang de regel
zal de automaat een grote diversiteit aan abstracte beelden genereren. Wij voegen twee
zaken toe: (1) een camera detecteert veranderingen in de wereld die de regel (de expressie van een virtuele fysica) beïnvloedt, (2) een zelfregulerend mechanisme dat de activiteit in de automaat in stand houdt.
Cellular automats, which already have a long tradition in the sciences and the arts, are the
starting point of this program. The CA consists of a grid of cells changing colour depending on their neighbouring cells. A simple rule specifies each change of colour. It is a cyclical system, so the CA applies every rule a number of times per second, giving rise to an
animated image. Depending on the rule, the CA will generate a wide diversity of abstract
images. We have added two elements: (1) a camera detecting changes in the environment
that influences the rule (the expression of the virtual physics), (2) a self-regulatory mechanism maintaining the balance of the activity in the CA.
13 / p. 27

Jerry Galle, Ohm, Information Exchange, 2005
Een object voor 2 spelers. Communicatie via elektriciteit. Een minimale elektrische
puls komt uit een spierstimulator, die in de doos gemonteerd is. Deze puls kan doorgegeven worden aan de tegenspeler door middel van een handdruk.
An object for two players. Communication through electricity. A muscle stimulator in a box
gives a minimal electric pulse.The pulse can literally be handed on to the opponent by shaking his hand.

http://www.interactionlab.be
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