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«Untitled pixel: Μια διαδρομή στην ψηφιακή τέχνη» 
 
 

Δλέμη Γεχογίξσ, Ιχάμμα Κξεμςζή, Ραταέλλα-Έμιλη Μακαοώμη, Αικαςεοίμη Μπεκοή, 

Κχμρςαμςίμξπ Σρξλάκηπ, Φοήρςξπ Κξσδοόγλξσ, Ίχμ-Ιχάμμηπ Λαδόπξσλξπ, Έκςχο-Δμμαμξσήλ 

Μεμςερίδηπ, Αμαρςαρία Μπξσζίκα Παπαθαμαρίξσ, Δύα-Μαοίμα Οδσρρέχπ, Νικόλαξπ-Παμαγιώςηπ 

Όφιμξπ, Λίλιαμ Παμαγιχςξπξύλξσ, Δσθαλία Παπαθαμαρίξσ, Βαοβάοα-Αικαςεοίμη Παςοελάκη, 

ςεταμία Πεςοίδξσ, Δλέμη-Μαοία αοοή, Άοςεμιπ Σοαςρέλα, Άμμα Σραλιγξπξύλξσ 

Αοράκειξ Γσμμάριξ Θερραλξμίκηπ, Σάνειπ Β΄, Γ΄ 
Υπεύθυμοι Καθηγητές: Θεόδωρος Σπαμός, Μαρία Φωτίου 

 
 

ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

Η φητιακή ςευμξλξγία  έυει τέοει επαμάρςαρη ρςξ υώοξ ςηπ ςέυμηπ, δημιξσογώμςαπ ςημ 

φητιακή ςέυμη, η ξπξία με ςη ρειοά ςηπ ρημαςξδόςηρε μία μέα ρυέρη μεςανύ καλλιςευμώμ, 

μηυαμικώμ και επιρςημόμχμ. Η φητιξπξίηρη ςηπ ςέυμηπ δεμ ρημαίμει ςημ ενατάμιρη ςχμ 

παοαδξριακώμ μξοτώμ ςέυμηπ.  

Η φητιακή ςέυμη επεκςείμει ρημαμςικά ςημ εογαλειξθήκη ςξσ καλλιςέυμη από ςιπ 

παοαδξριακέπ ποώςεπ ύλεπ ρςη μέα ρταίοα ςχμ ηλεκςοξμικώμ ςευμξλξγιώμ. Αμςί για βξύοςρα 

και ακοσλικό, ξι καλλιςέυμεπ μπξοξύμ ςώοα μα ζχγοατίζξσμ με τχπ, ήυξ και pixels. Αμςί για 

υαοςί, μπξοξύμ μα υοηριμξπξιξύμ ςιπ φητιακέπ εικόμεπ ή ςα γοατικά πξσ παοάγξμςαι από 

σπξλξγιρςή. Αμςί για τσρικό, διρδιάρςαςξ καμβά, μπξοξύμ μα δημιξσογήρξσμ ςοιρδιάρςαςα 

γοατικά έογα για ποξβξλή ρςημ ξθόμη ή μέρχ ποξβξλήπ πξλσμέρχμ. Η φητιακή ςέυμη είμαι 

επαμάρςαρη ρςξμ ςοόπξ με ςξμ ξπξίξ η ςέυμη μπξοεί μα γίμει, μα διαμεμηθεί και μα ποξβληθεί.  

Με ςημ έλεσρη ςηπ τχςξγοατικήπ μηυαμήπ έυει αλλάνει ςξ τάρμα ςχμ δσμαςξςήςχμ 

παοαγχγήπ ςέυμηπ. ςημ πιξ απλξσρςεσμέμη ςηπ μξοτή, η φητιακή ςέυμη εμραοκώμει έμα 

καλλιςευμικό έογξ ή ποακςική, πξσ υοηριμξπξιεί ξπξιαδήπξςε μξοτή φητιακήπ ςευμξλξγίαπ χπ 

μέοξπ ςηπ διαδικαρίαπ δημιξσογίαπ ή παοξσρίαρήπ ςηπ. Καθώπ η φητιακή επξυή, γμχρςή και χπ  

επξυή ςηπ πληοξτξοίαπ, ρημαςξδόςηρε ςημ πξοεία ςηπ ρςξμ κόρμξ από ςξ 1950 έχπ ςξ 1970, 

ήςαμ θέμα υοόμξσ ποιμ ξι καλλιςέυμεπ αουίρξσμ μα υοηριμξπξιξύμ ςημ  ςευμξλξγία για ςη δική 

ςξσπ δημιξσογική παοαγχγή. Η ςηλεόοαρη, η ειραγχγή ςξσ ποξρχπικξύ σπξλξγιρςή, η 

ποξρβαριμόςηςα ρςξ ηυηςικό και  ξπςικό λξγιρμικό και ςελικά ςξ διαδίκςσξ άουιραμ μα 

υοηριμξπξιξύμςαι ρε δικά ςξσπ έογα.  

 

 

ΤΝΣΟΜΗ ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

 

Οι εμμξιξλξγικξί καλλιςέυμεπ άουιραμ μα ανιξπξιξύμ ςιπ δσμαςόςηςεπ ςχμ μέχμ 

ςευμξλξγιώμ. Η δεκαεςία ςξσ 1970 δημιξύογηρε μια ενέλινη ςευμξλξγιώμ όπχπ ξ σπξλξγιρςήπ 

Apple II, ξ ξπξίξπ επέςοεφε ςημ εμτάμιρη έγυοχμχμ γοατικώμ για ποώςη τξοά ρςημ ξθόμη εμόπ 

ποξρχπικξύ σπξλξγιρςή. Σξ 1979, η αμάπςσνη ςξσ μόμςεμ επέςοεπε ςη μεςάδξρη φητιακώμ 

ρημάςχμ μέρχ ςηλετχμικώμ γοαμμώμ, αμξίγξμςαπ ςξ δοόμξ για εκςεςαμέμη μεςατξοά 

δεδξμέμχμ και ςελικά ςη υοήρη ςξσ διαδικςύξσ. 

Η εικξμξγοάτηρη ςχμ ηλεκςοξμικώμ σπξλξγιρςώμ άουιρε μα αμαπςύρρεςαι ςη δεκαεςία 

ςξσ '80 και η ποξκύπςξσρα απεικόμιρη είυε ρημαμςικό αμςίκςσπξ ρςημ αιρθηςική ςηπ επξυήπ, 
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καθώπ και ρςημ παοαγχγή ςχμ καλλιςευμώμ. Οι καλλιςέυμεπ έρπεσραμ μα ενεοεσμήρξσμ ασςά ςα 

μέα ρύμξοα. 

Με ςη διάδξρη ςξσ διαδικςύξσ ςη δεκαεςία ςξσ 1990, η φητιακή ςέυμη έγιμε πιξ ποξριςή 

ςόρξ για ςξσπ καλλιςέυμεπ όρξ και για ςξσπ θεαςέπ. Οι καλλιςέυμεπ άουιραμ μα διεοεσμξύμ 

ςοόπξσπ με ςξσπ ξπξίξσπ ςξ διαδίκςσξ θα μπξοξύρε μα υοηριμξπξιηθεί χπ μέρξ και 

αγγελιατόοξπ, υοηριμξπξιώμςαπ ςη διαδοαρςική τύρη ςξσ και ςημ ικαμόςηςά ςξσ μα ρσμδσάζει 

λένειπ, εικόμεπ και αουεία βίμςεξ και ήυξσ. Η εκςεςαμέμη υοήρη ςξσ διαδικςύξσ δημιξύογηρε έμα 

μέξ καλλιςευμικό κίμημα πξσ μπξοεί μα θεχοηθεί νευχοιρςό από ςημ φητιακή ςέυμη: ςξ internet 

art ή ςξ net.art. Σξ διαδίκςσξ επέςοεφε ρε μεμξμχμέμξσπ καλλιςέυμεπ από διατξοεςικέπ υώοεπ 

και κξιμχμικέπ ςάνειπ μα αλληλεπιδοξύμ, μα ρσμεογάζξμςαι και μα αμςαλλάρρξσμ ιδέεπ με 

ςοόπξσπ πξσ ήςαμ αδύμαςξ ποιμ. 

 

 

ΔΙΑΔΡΑΣΙΚΔ ΨΗΥΙΑΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ 

 

Η διαδοαρςικόςηςα ήςαμ πάμςα έμα βαρικό ρςξιυείξ ςηπ φητιακήπ ςέυμηπ. Σξ απξςέλερμα 

είμαι έμα πλήθξπ έογχμ ςέυμηπ, όπξσ ξ ποχςαουικόπ ρςόυξπ είμαι η αλληλεπίδοαρη. Για 

παοάδειγμα, ςξ 2012 δημιξσογήθηκε ςξ Rain Room, μια βιχμαςική εγκαςάρςαρη όπξσ ςξ μεοό 

έπετςε από ςημ ξοξτή ςξσ δχμαςίξσ. Οι επιρκέπςεπ ακξλξσθξύμςαμ από ςοιρδιάρςαςξσπ 

ιυμηλάςεπ, ξι ξπξίξι ήςαμ ποξγοαμμαςιρμέμξι μα ρςαμαςήρξσμ ςημ πςώρη ςηπ βοξυήπ όπξσ 

ρςεκόςαμ ξ επιρκέπςηπ. Μπξοξύραμ μα βιώρξσμ μια καςαιγίδα υχοίπ μα βοαυξύμ - μια εμπειοία 

υειοιρμξύ τσρικώμ ταιμξμέμχμ πξσ θα ήςαμ αδύμαςη υχοίπ ςημ βξήθεια ςηπ φητιακήπ 

ςευμξλξγίαπ. 

 

FRIEDERNAKE 

 

Ο Frieder Nake, μαθημαςικόπ και καλλιςέυμηπ, με ςημ έλεσρη ςξσ σπξλξγιρςή ρςη 

δεκαεςία ςξσ 1960, ποόρθερε ςημ επιρςήμη ςηπ πληοξτξοικήπ ρςα έογα ςξσ και έγιμε έμαπ από 

ςξσπ ποχςξπόοξσπ ρςξμ ςξμέα ςηπ DigitalArt. Ο Nake δημιξύογηρε έμαμ αλγόοιθμξ, ξ ξπξίξπ 

έδχρε εμςξλή ρςξμ σπξλξγιρςή μα ρυεδιάρει μια ρειοά ρυημάςχμ. ςη ρσμέυεια ςξπξθέςηρε έμαμ 

αλγόοιθμξ πξσ πεοιέυει ςσυαία ρςξιυεία. Με ασςόμ ςξμ ςοόπξ, καςέδεινε πώπ η λξγική και η 

ςευμξλξγία θα μπξοξύραμ μα υοηριμξπξιηθξύμ για ςημ παοαγχγή εμόπ έογξσ ςέυμηπ. Σξ έογξ 

ήςαμ εμπμεσρμέμξ από έμα έογξ ςξσ Paul Klee πξσ ξμξμάζεςαι Highroads and Byroads (1929). Ο 

Nake εμδιατέοθηκε για ςη ρυέρη μεςανύ ςχμ κάθεςχμ και ςχμ ξοιζόμςιχμ ρςξιυείχμ ςηπ 

ζχγοατικήπ ςξσ Klee. Με ςξμ αλγόοιθμξ ασςό ςξ «υέοι» ςξσ σπξλξγιρςή, θα μπξοξύρε μα κιμηθεί 

μόμξ κάθεςα και ξοιζόμςια για μα δημιξσογήρει παοόμξια ρυήμαςα με ςξσ Klee. Ασςή ήςαμ μια 

από ςιπ ποώςεπ ποξρπάθειεπ φητιακήπ ςέυμηπ. 

 

YOUNGNUDE (1966) 

KENNETH C. KNOWLTON και LEONHARMON 

 

 Ο Kenneth C. Knowlton, ειδικόπ ρςξμ ςξμέα ςχμ ηλεκςοξμικώμ γοατικώμ και καλλιςέυμηπ, 

εογάρςηκε ρςημ κξοσταία εοεσμηςική και επιρςημξμική εςαιοεία αμάπςσνηπ Bell Labs ρςη 

δεκαεςία ςξσ 1960. Για ςξμ Kenneth C. Knowlton  ήςαμ ζχςικήπ ρημαρίαπ η αμάπςσνη μιαπ 

γλώρραπ ποξγοαμμαςιρμξύ για κιμημαςξγοατικέπ ςαιμίεπ παοαγχγήπ bitmap. Σξ 1966  

ποξώθηρε ασςή ςη δξσλειά με ςξμ ρσμάδελτό ςξσ Leon Harmon, με ςξμ ξπξίξ πειοαμαςίρςηκαμ 

με τχςξμξμςάζ, δημιξσογώμςαπ μεγάλεπ εκςσπώρειπ από μικοόςεοα ρύμβξλα ή εικόμεπ. 

Δημιξύογηραμ μια εικόμα εμόπ γσμαικείξσ γσμμξύ. Σξ έκαμαμ με ςη ράοχρη μιαπ τχςξγοατίαπ 

και ρςη ρσμέυεια με ςη μεςαςοξπή ςηπ ρε pixellated, ημιςξμική εικόμα. Αμ και η δξσλειά ήςαμ 
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επαμαρςαςική, η Bell Labs, η εςαιοεία όπξσ δξύλεσαμ, ήθελε μα ςη διαςηοήρει κοστή. Οι New 

York Times πήοαμ ςημ εικόμα και ςημ εκςύπχραμ, σπξρςηοίζξμςαπ όςι είμαι ςξ ποώςξ γσμμό ςηπ 

μέαπ ςέυμηπ ςχμ φητιακώμ μέρχμ.  

 

 

ALLANKAPROW, HELLO 

 

 Σξ 1969, ξ Kaprow δημιξύογηρε ςξ «Hello», έμα “διαδοαρςικό” βίμςεξ. Πέμςε ςηλεξπςικέπ 

κάμεοεπ και είκξρι επςά ξθόμεπ ρσμδέθηκαμ ρε ςέρρεοιπ απξμακοσρμέμεπ θέρειπ μέρχ εμόπ 

δικςύξσ κλειρςξύ κσκλώμαςξπ ςηλεόοαρηπ. Ομάδεπ αςόμχμ απξρςέλλξμςαι ρςιπ διάτξοεπ 

ςξπξθερίεπ με ξδηγίεπ ρυεςικά με ςξ ςι θα έλεγαμ ρςημ κάμεοα, όπχπ «γεια ραπ, ραπ βλέπχ», 

όςαμ αμαγμώοιζαμ ςη δική ςξσπ εικόμα ή ςημ εικόμα εμόπ τίλξσ. Ο Kaprow λειςξύογηρε χπ 

«director» ρςημ αίθξσρα ελέγυξσ ρςξ ρςξύμςιξ. Ο Kaprow ενήγηρε όςι εμδιατέοεςαι για ςημ ιδέα 

ςχμ «μέρχμ επικξιμχμίαπ χπ μη επικξιμχμίεπ». Σξ «Hello» ποόρτεοε μια κοιςική για ςξμ 

καςαρςοξτικό ςοόπξ με ςξμ ξπξίξ η ςευμξλξγία μερξλαβεί ρςημ επικξιμχμία μεςανύ ςχμ 

ποαγμαςικώμ αμθοώπχμ.  

 Ο Kaprow ρσμεογάρςηκε με ςηλεξπςικό ρςαθμό ρςη Βξρςόμη, υοηριμξπξιώμςαπ ςα 

διάτξοα ρςξύμςιξ ςηπ εςαιοείαπ για μα δημιξσογήρει έμα ςηλεξπςικό δίκςσξ. Φοηριμξπξιήθηκαμ 

ςέρρεοιπ θέρειπ για ςημ απξρςξλή και λήφη ήυξσ και εικόμαπ, επιςοέπξμςαπ ςημ αλληλεπίδοαρη 

μεςανύ ςχμ αςόμχμ πξσ ρςέκξμςαμ μποξρςά από κάθε κάμεοα-ξθόμη. Ο Kaprow ρσμςόμιζε πξια 

καμάλια άμξιγαμ και έκλειμαμ από ςημ αίθξσρα ελέγυξσ ςξσ ςηλεξπςικξύ ρςαθμξύ. Οι 

ρσμμεςέυξμςεπ θα μπξοξύραμ μα βλέπξσμ και μα ακξύμ μεςανύ ςξσπ, παοά ςη γεχγοατική ςξσπ 

απόρςαρη, δημιξσογώμςαπ έμα φητιακό δίκςσξ. Ωρςόρξ, παοόλξ πξσ ξ ρςόυξπ ςηπ άρκηρηπ 

ταίμεςαι μα είμαι η επικξιμχμία, ςξ απξςέλερμα ήςαμ ρσυμά μια κακή επικξιμχμία και ρύγυσρη, 

λόγχ ςηπ παοέμβαρηπ ςξσ Kaprow από ςημ αίθξσρα ελέγυξσ. 

 Σξ έογξ είμαι ρημαμςικό, διόςι ξ Kaprow υοηριμξπξίηρε ςημ ςηλεόοαρη για μα αμαλύρει 

ςη τύρη ςχμ δικςύχμ, ςα ξπξία απξςελξύραμ αμαπόρπαρςξ μέοξπ ςηπ κξιμχμίαπ ρςα ςέλη ςηπ 

δεκαεςίαπ ςξσ 1960. Ο ειδικόπ ςηπ φητιακήπ ςέυμηπ Erika Balsom σπξρςηοίζει όςι: "Αμςί μα 

αμςιμεςχπίρξσμε ςα μέρα μαζικήπ εμημέοχρηπ χπ μέρξ για ςημ μξμξκαςεσθσμςική παοάδξρη 

πληοξτξοιώμ, όπχπ έκαμαμ και πξλλξί άλλξι καλλιςέυμεπ ςηπ επξυήπ, ςξ Hello ςξσ Kaprow 

επιυείοηρε μα γίμει μέοξπ ςηπ αλληλεπίδοαρηπ ςχμ πληοξτξοιώμ». 

 

NAM JYNE PAIK, GOOD MORNING, MR. ORWELL (1984)  

 

 Όπχπ και ξ Kaprow, ρςξ Hello, ςξ Good morning, Mr Orwell από ςξμ Nam June Paik 

αμτιρβήςηρε ςξμ οόλξ ςηπ ςηλεόοαρηπ ρςημ κξιμχμία. Σξ έογξ έλαβε ςη μξοτή μιαπ ζχμςαμήπ 

εκπξμπήπ πξσ έγιμε ςημ Ποχςξυοξμιάςξσ 1984. Για ςξ 38λεπςξ βίμςεξ, ξ Paik ρσμςόμιζε έμα cast 

από ηθξπξιξύπ, μξσρικξύπ και καλλιςέυμεπ και ποόρθεςε ςα δικά ςξσ γοατικά ρςξ τόμςξ για μα 

παοάγει μια ςξλμηοή ζχμςαμή εικόμα για 25 εκαςξμμύοια θεαςέπ. Σξ έογξ ςξσ ήςαμ ρημαμςικό 

επειδή υοηριμξπξίηρε έμα από ςα μεγαλύςεοα μέρα ρςξμ κόρμξ (ςηλεόοαρη), για μα δείνει όςι η 

φητιακή ςευμξλξγία μπξοεί μα αλλάνει ςξμ ςοόπξ με ςξμ ξπξίξ γιμόςαμ η ςέυμη. Δμώ ςξ Hello 

ςξσ Kaprow ήςαμ μια μξμαδική παοάρςαρη ρε μια ρυεςικά ςξπική κλίμακα, ξ ρσμδσαρμόπ ςξσ 

Paik με ποξ-ηυξγοατημέμξ και ζχμςαμό ξπςικξακξσρςικό σλικό μεςαδόθηκε ζχμςαμά ρςημ 

Αμεοική. Σξ έογξ ξμξμάζεςαι Good Morning, Mr Orwell, γιαςί ξ Paik ήθελε μα ρσγκοίμει ςξ 

“1984”,  ςξ διάρημξ μσθιρςόοημα ςξσ Orwell, με ςημ ποαγμαςικόςηςα ςηπ ζχήπ ςηπ επξυήπ ςξσ.  
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NAMJUNEPAIK 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΛΕΩΥΟΡΟ: ΗΠΕΙΡΩΣΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ, ΑΛΑΚΑ, ΦΑΒΑΗ (1995) 

 

 ε ασςό ςξ έογξ ςξσ 1995, ξ Paik επαμενέςαρε ςημ ιδέα ςξσ για μια «ηλεκςοξμική 

λεχτόοξ», η ξπξία παοξσριάρςηκε για ποώςη τξοά ςξ 1974. Με ασςό, δημιξύογηρε ςξ 

πεοίγοαμμα ςχμ Ημχμέμχμ Πξλιςειώμ, ρςξ ξπξίξ ςηλεξπςικέπ ξθόμεπ έδειναμ εικόμεπ 

αμςιποξρχπεσςικέπ ςηπ κάθε πξλιςείαπ. ςημ ποώςη παοξσρίαρη, ξι ξθόμεπ ρςημ πξλιςεία ςηπ 

Νέαπ Τόοκηπ ρσμδέξμςαμ με κάμεοεπ CCTV, ποάγμα πξσ ρημαίμει όςι ξι επιρκέπςεπ ςηπ γκαλεοί 

εμταμίρςηκαμ ξι ίδιξι ρςημ ξθόμη. Όπχπ σπξρςηοίζει ξ κοιςικόπ Anne d' Alleva, "Ασςό όυι μόμξ 

έκαμε ςξσπ θεαςέπ μέοξπ ςξσ έογξσ ςέυμηπ, αμτιρβηςώμςαπ ςημ παθηςική ςξσπ θέρη χπ θεαςέπ. 

Ποξρέτεοε έμα σβοιδικό όοαμα μιαπ Αμεοικήπ πξσ ρσμδέεςαι ςόρξ με ςημ ςηλεόοαρη όρξ και με 

ςιπ μέεπ ςευμξλξγικέπ καιμξςξμίεπ». Αμ και ςα ποώιμα έογα ςξσ ρςη δεκαεςία ςξσ 1970 

βαρίζξμςαμ ποχςίρςχπ ρςημ ςηλεόοαρη, ξ Paik ήςαμ επαμαρςαςικόπ γιαςί ποξέβλεφε ςημ 

εμτάμιρη εμόπ δικςύξσ ςύπξσ internet. 

 

 

COPY ARCANGEL, ΟΤΠΕΡ ΜΑΡΙΟ ΤΝΝΕΥΑ (2002) 

 

 Για ασςή ςημ βίμςεξ εγκαςάρςαρη, ξ καλλιςέυμηπ Cory Arcangel μίληρε με ςξ δημιξσογό 

ςξσ video game ςηπ Nintendo Super Mario Bros για μα πάοει ςξμ κχδικό ποξγοαμμαςιρμξύ ςξσ. 

Απξμάκοσμε όλα ςα ηυηςικά και ξπςικά ρςξιυεία εκςόπ από ςξμ γαλάζιξ ξσοαμό και ςα κσμαςιρςά, 

τξσρκχςά, λεσκά ςξσ ρύμμετα. Άτηρε, δηλαδή, μόμξ μεοικά καθξοιρςικά ξπςικά ρςξιυεία. Σξ 

απξςέλερμα ήςαμ έμα ζχμςαμό ήοεμξ animation πξσ αμςικαςξπςοίζει ςημ ξικεία ρυέρη ςηπ γεμιάπ 

ςχμ βιμςεξπαιυμιδιώμ με ςημ ρσμευώπ παοξύρα φητιακή ξθόμη. 

 Πξλλέπ τξοέπ, έμαθε μια μέα γλώρρα ποξγοαμμαςιρμξύ ειδικά για ςημ αμάπςσνη εμόπ 

έογξσ. Δίμαι γμχρςόπ χπ έμαπ από ςξσπ ρημαμςικόςεοξσπ φητιακξύπ καλλιςέυμεπ ςηπ γεμιάπ ςξσ, 

επειδή η δξσλειά ςξσ ενελίρρεςαι παοάλληλα με ςημ ςαυεία ποόξδξ ςηπ ςευμξλξγίαπ. Παοόλξ πξσ 

έυει παοξσριάρει διάτξοα έογα ρε γκαλεοί μέρχ ςχμ ξπςικξακξσρςικώμ εγκαςαρςάρεχμ, είμαι 

πεοιρρόςεοξ γμχρςόπ χπ ποχςξπόοξπ ρςημ διαδικςσακή ςέυμη λόγχ ςηπ υοήρηπ ςξσ διαδικςύξσ 

για μα παοξσριάρει ςξ έογξ ςξσ online, αλλά και χπ εογαλείξ μάοκεςιμγκ για μα τςάρει ρςξ 

κξιμό ςξσ. 

 

 

TREVOR PAGLEN AND JACOB APPELBAUM 

AUTONOMY CUBE (2014) 

 

 Σξ έογξ ασςό δημιξσογήθηκε ρε ρσμεογαρία ςξσ καλλιςέυμη Trevor Paglen και ςξσ 

ςευμξλόγξσ και ακςιβιρςή Jacob Appelbaum. Δείυμει μια ρημαμςική πςσυή ςηπ ρύγυοξμηπ 

φητιακήπ ςέυμηπ, όπξσ η ςευμξλξγία είμαι ςώοα ςόρξ ποξηγμέμη πξσ είμαι ρσυμά αδύμαςξ για 

ςξσπ καλλιςέυμεπ μα ςη υοηριμξπξιήρξσμ υχοίπ ςη βξήθεια ειδικώμ ςευμξλξγίαπ, ποάγμα πξσ 

ρημαίμει όςι η καλλιςευμική παοαγχγή ρσυμά ρσμδέεςαι ρςεμά είςε με μεγάλεπ ςευμξλξγικέπ 

εςαιοείεπ είςε με ςευμξλόγξσπ, πξλιςικξύπ, ακςιβιρςέπ, όπχπ ρςημ πεοίπςχρη ασςή.  

 Σξ έογξ είμαι έμα ταιμξμεμικά μεςά-μιμιμαλιρςικό γλσπςό, εμπμεσρμέμξ από ςξμ 

ρσμπσκμχςικό κύβξ ςξσ Hans Haacke (1963-65). Η ςευμξλξγία μέρα ρςξμ κύβξ υοηριμξπξιείςαι 

για μα δημιξσογήρει έμα hotspot Wi-Fi, αμξιυςό ρε όλξσπ ςξσπ υοήρςεπ ςηπ πεοιξυήπ όπξσ και μα 

εγκαςαρςαθεί. ε αμςίθερη με ςξσπ πεοιρρόςεοξσπ δοξμξλξγηςέπ Wi-Fi, ςξ Autonomy Cube 

υοηριμξπξιεί ςξ δίκςσξ Tor, ςξ ξπξίξ απαρυξλεί εθελξμςέπ, πξσ δημιξσογξύμ έμα 

κοσπςξγοατημέμξ δίκςσξ, ςξ ξπξίξ δεμ είμαι ποξρβάριμξ ρε κσβεομηςική ή εμπξοική επιςήοηρη. 

Ο κύβξπ υοηριμξπξιεί και διεσούμει ςξ δίκςσξ ασςό, βξηθώμςαπ ςξσπ υοήρςεπ μα παοαμείμξσμ 
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αμώμσμξι ρςξ διαδίκςσξ. Όπχπ ςξμίζει ξ κοιςικόπ ςέυμηπ Glen Helfand: "ε μια τσρική μξοτή 

πξσ μαμςεύει ςημ μιμιμαλιρςική ςέυμη, ξ Paglen ποξρτέοει μια αίρθηρη καςατσγίξσ, 

μεςαςοέπξμςαπ ςη γκαλεοί ρε έμα λειςξσογικά πξλιςικξπξιημέμξ υώοξ". Ασςό ςξ έογξ είμαι 

ρημαμςικό, γιαςί ποξςείμει έμαμ μέξ οόλξ για ςημ φητιακή ςέυμη, όπξσ καλλιςέυμεπ και ςευμικξί 

σπξλξγιρςώμ θα μπξοξύραμ μα ρσμεογαρςξύμ για μα ποξχθήρξσμ ςιπ ιδέεπ για ςημ 

αμθοχπόςηςα, ςημ πξλιςική και ςα κξιμχμικά ζηςήμαςα πξσ δεμ πεοιξοίζξμςαι ρςξμ κόρμξ ςηπ 

ςέυμηπ. 

 

RAY CAESAR 

 

 Ο Ray Caesar είμαι έμαπ ρξσοεαλιρςήπ καλλιςέυμηπ και φητιακόπ ζχγοάτξπ, 

διπλχμαςξύυξπ ςξσ Ontario College of Art and Design, πξσ ζει ρςξ Σξοόμςξ. Γεμμήθηκε ςξ 1958 

ρςξ Λξμδίμξ. Δογάρςηκε για πξλλά υοόμια ρςξ Σμήμα Σέυμηπ και Υχςξγοατίαπ ςξσ μξρξκξμείξσ 

για άοοχρςα παιδιά ςηπ πόληπ, όπξσ ρςξ πλαίριξ ρσλλξγήπ αουειακξύ σλικξύ απεικόμιζε 

πεοιπςώρειπ κακξπξίηρηπ αμηλίκχμ, υειοξσογικέπ απξκαςαρςάρειπ. Θεχοξύμεμξπ χπ ξ 

πμεσμαςικόπ παςέοαπ ςηπ φητιακήπ ζχγοατικήπ, ξ Caesar με ςιπ πεοίπλξκεπ ρσμθέρειπ ςξσ 

ποξρκαλεί ςξμ θεαςή  ρ’ έμαμ μπαοόκ κόρμξ, πξσ απ’ ςη μια ςξσ είμαι ξικείξπ κι απ’ ςημ άλλη 

ςξμ αμαρςαςώμει με ςα παοάνεμα βικςχοιαμά παγεοά ποόρχπά. Οι ακοαίεπ ασςέπ εμπειοίεπ ςξσ 

ρε ρσμδσαρμό με ςη ρσμςαοακςική επίδοαρη πξσ είυαμ πάμχ ςξσ ςα έογα ςηπ Frida Kahlo και ςξσ 

Salvador Dalí ενακξλξσθξύμ μα επηοεάζξσμ ςξ έογξ ςξσ και ςημ αςμόρταιοα πξσ απξπμέει. 

«Ζωγραφίζω εικόμες της αμθρώπιμης ψυχής. Αυτή τη γοητευτική εικόμα που κρύβεται στα 

σώψυχά μας, τη συλλογική μμήμη κάθε πολιτισμού», αματέοει ξ ίδιξπ. Σξ απίρςεσςξ ρςη δξσλειά 

ςξσ  είμαι πχπ είμαι φητιακή. Όςαμ ςημ ποχςξδεί κάπξιξπ μξμίζει πχπ ποόκειςαι για ζχγοατική, 

αλλά εκείμξπ δημιξσογεί ςιπ μαγικέπ εικόμεπ ςξσ υοηριμξπξιώμςαπ έμα λξγιρμικό 3D δικήπ ςξσ 

επιμόηρηπ, πξσ ξμξμάζει “Μaya”.  

 

ΔΠΙΛΟΓΟ 

Η ςευμξλξγία ρσμευίζει μα ενελίρρεςαι με μεγάλη ςαυύςηςα. Αμαμτιρβήςηςα θα 

ρσμευίρξσμε μα παοακξλξσθξύμε μια έκοηνη ρςημ ςέυμη ςχμ μέχμ μέρχμ, καθώπ ασςό ςξ ςανίδι 

ρσμευίζει μα απξκαλύπςει ςιπ αμανιξπξίηςεπ δσμαςόςηςεπ. Οι φητιακξί κόρμξι πξσ αμξίγξμςαι 

μποξρςά μαπ, όπξιξ και μα είμαι ςξ πεοιευόμεμό ςξσπ – κείμεμα, ςέυμη, καθημεοιμή επατή – 

απαιςξύμ ςη ρσμμεςξυή μαπ. Μαπ μεςατέοξσμ ρε έμα ρύμπαμ απειοξελάυιρςηπ ύληπ, όπξσ απλά 

ηλεκςοόμια μεςαςοέπξμςαι μέρα από πξλύπλξκξσπ κώδικεπ ρε κόρμξσπ πάμςα γμώοιμξσπ και 

πάμςα άπιαρςξσπ. Παοά ςα πξλύπλξκα softwareπξσ απαιςξύμςαι για μα μεςαςοαπεί ξ κώδικαπ ρε 

μια αμαγμχοίριμη ποαγμαςικόςηςα ρςημ τχςειμή ξθόμη, ξ πιξ ρημαμςικόπ καςαλύςηπ για μα 

βιώρξσμε ασςξύπ ςξσπ κόρμξσπ βοίρκεςαι πέοα από ςημ ςευμξλξγία: είμαι ξ άμθοχπξπ 
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