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C … what it takes to change. Változtani, akárhogy is... de mi kell a változáshoz? 
Nem véletlenül hagyták angolul az Ars Electronica linzi szervezői az idei fesztivál 
témáját a német szövegben is, nem evidens a pontos magyar fordítás sem, leg-
alábbis nekem nem az. A lényeg azonban talán érthető: a fókuszban a sok „c” betű-
vel kezdődő angol kifejezés közül (creativity, catalysts, community, collaboration, 
communication, content, commons, competition, chaos, culture, cooperation, 
crossover, cross-disciplinarity, capability, capacity, capital, craving, caution, 
certainty, confidence, challenge, choice, citizens, clouds, crowds, clusters, 
code, coexistence, cohesion, coincidence, cynicism, cacophony, commitment, 
compromises, consideration, coordination, copyright, copyleft, correlation, 
courtesy, craziness, credibility, criticism, cruelty, cubicles, cookies, caffeine, 
cognition, china, cumulation, culmination, cyberspace, cyber-arts …) leginkább 
a „change” (e kontextusban nem aprópénz), valamint a „creativity” emelkedik ki: 
utóbbi alapján a címbeli „C”-t lehet, hogy magyarul „K”-ra kellene fordítani. 
A feltétlenül szükségesnek ítélt társadalmi megújulás folyamatában a művészet 
katalizátor-szerepét állítva fókuszba, a korábbi évektől eltérő módon számta-
lan publikus helyszínen, városi interakciókban is megjelenő fesztivál valóban 

megújulva mintegy képes volt egyúttal vissza-
idézni a kezdet, az 1980-as, 90-es évek forduló-
ján betöltött úttörő, innovatív szerepét. Bár ez a 
mellékmondat – a múltat bekapcsolva – mintha 
ellentmondani látszana a változás, változta-
tás jövőorientált fogalmának, gondoljunk arra – 
idézve itt az egyik kiemelt formában bemutatott 
művészt, pontosabban művészpárost –, hogy 

„életünk minden mozzanata a múlton nyugszik, 
így azt mondhatjuk, hogy a történelem mindig 
fontos”. Shinseungback Kimyonghun (Shin 
Seung Back és Kim Yong Hun közös művészneve 
2012 óta1) Memory (Emlékezet) című installációja 
egyetlen, folytonosan alakuló, változó arc, amely 
azok arcából épül össze, akik a művet megnézik, 
ily módon a mű alakulása, a mindenkori nézők 
és a kép kölcsönviszonya, közös történetük válik 
műalkotássá. 
Megkérdeztem Gerfried Stockert, az Ars 
Electronica igazgatóját, honnan az idei téma 
ötlete? Megnyugtatott, hogy ez többek között 
az ő feladatai közé tartozik, s hozzátette, ha a 
változás a fesztivál témája, akkor mindenekelőtt 
annak kell megváltozni, aki változásról beszél, 
tehát magának a fesztiválnak. Ebből adódóan úgy 
a helyszínek, mint a bemutatás formái, a kommu-
nikáció és a programok a korábbiakhoz képest 
jelentősen átalakultak. Sokkal több új és szokat-
lan városi helyszín került a fesztivál térképére, 
pontosabban a fesztivál átmenetileg belépett 
a legkülönbözőbb nyilvános és működő helyek 
tereibe, a közterek mellett például egy bevásár-
lóközpont folyosói és üzletei, egy középiskola s 
a városi dóm is események és kiállítások helyszí-
névé változott. Az Akademisches Gymnasium 

– ide járt valamikor iskolába Ludwig Boltzmann 
is, mint a folyosói emléktábla hirdeti – osztály-
termeit, több emeletét, udvarát kiállítások és 
workshopok foglalták el, s minthogy a tanítás 
Ausztriában egy héttel később kezdődik, mint 
nálunk, az első iskolai napjukon a diákok ezzel 
a fesztiválhangulattal, a megváltozott terekkel, 
művekkel és aktivitással találkoznak, az iskola-
igazgató és a fesztiváligazgató közös vezetést 
tartanak, s a diákok az Ars Electronica központot 
is ingyen látogathatják.2 Az „iskolakezdés az Ars 
Electronicával” minden bizonnyal érdekesebb 
bármely szokásos tanévnyitónál. 
Az Ars Electronica idén különböző fesztivá-
lok (nézetek) soraként kínálja magát, vagyis van 
olyan fesztivál, ahol végig lehet sétálni, ahol felfe-
dezni, gondolkodni és beszélni, játszani, nézni és 
hallgatni, ünnepelni és pihenni is lehet, valamint 
ami megmutat dolgokat: e csoportosítás alap-
ján különböző típusú és színű térképeket adtak 
ki a változás fesztiválján, mely azért is praktikus 
döntés, mert a programok sokasága, leírásai 

1 http://www.aec.at/aeblog/en/2014/08/18/featured artists-
ars-electronic-2014/
2 http://www.akadgymlinz.eduhi.at/index.php/leben/
veranstaltungen/194-schulstart-mit-ars-electronica
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Shinseungback Kimyonghun
Memory, 2013, Ars Electronica, 2014

© Fotók: Tom Mesic
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Ei Wada
Flying records, Ars Electronica, 2014
© Fotók: Peternák Miklós
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egyetlen térképre áttekinthető módon nem is 
fértek volna rá. A tizenhat programban megjelölt 
színhely mellett számos kapcsolódó rendezvény 
választotta a fesztiválhoz szinkronizált időpontot, 
mint az Archivia 14, mely az online archivumok 
problematikájával foglalkozik, a Stattwerkstatt 
programsorozata, vagy épp csak a véletlen egy-
beesés révén került térképen kívül is a látogatók 
útjába, ahogy a szokásos linzi borfesztivál. 

5 robot, akiket Pálnak hívnak 
Az idei fesztiválmegnyitó Linz katedrálisa előtt 
történt, vetítéssel az épületre (3D mapping), 
zenés és táncos programokkal. A Mariendom, 
vagyis a Máriának ajánlott neogotikus katedrá-
lis először adott helyet kiállításnak is, melynek 
nyitva tartása alkalmazkodik a misék rendjé-
hez. Ez többek között azzal az előnnyel jár, hogy 
meg lehet nézni azután is, amikor a többi (szo-
kásos múzeumi nyitva tartási rendben működő) 
bemutató már bezárt. A fényinstallációk, például 
az első közelítésben színes villanyizzók keleties 
dekorációját idéző Saccade Based Display 
kivételes érzéki szenzációkkal lepi meg a nézőt. 
A mű Junji Watanabe és Hideyuki Ando fej-
lesztése, és látásunk két alapvető sajátosságára, 
a szakkádikus szemmozgás és az utókép jelen-
ségére épít. A színes, egyetlen vertikális vonallá 

rendezett, programozott időintervallumokban felvillanó led-sorozat a közvetlen 
érzékelés mellett azzal a meglepő tulajdonsággal, „második nézettel” is rendel-
kezik, hogy váratlanul és első közelítésben igencsak meglepő módon a néző, fejét 
vagy szemét elmozdítva egyszerre csak hatalmas színes alfa és omega betűket lát 
felvillanni a térben: az egyes látogatók képei ugyanakkor különbözhetnek, mivel 
a szemmozgások iránya és sebessége mindig egyéni. 
A dómban kiállított tíz mű mindegyikének leírása meghaladná ezen ismertető ter-
jedelmi kereteit, de a látogatót beléptekor fogadó Mirage (Délibáb) című perfor-
mance említésén túl legalább még két mű kihagyhatatlan. Ei Wada Flying records 
(Repülő hangfelvételek) című installációja a dóm hatalmas terét (a torony 130 méter, 
a főhajó 31 méter magas) vertikálisan használja: hat darab héliummal töltött fehér 
léggömb lebeg a magasban, pontosabban egy program által vezérelve fel és le 
mozognak, ami önmagában még nem lenne meglepő, csakhogy mozgás közben 
hangot is adnak, mivel a „kötél”, ami rögzíti a lufikat, egy-egy magnószalag, s a rög-
zítést hat darab szalagos magnetofon formájában vehetjük észre. Ahogy a mag-
nók orsója elkezdi feltekerni vagy kiengedni a szalagot, a lejátszófejen áthaladva 
a rögzített hangok megszólalnak, s a léggömbok mozgása megmutatja, kb. milyen 
hosszú szalagot játszottak le az egyes eszközök. A léggömbök szerepe tehát a 
szalagfeszítés is, miközben felfelé repülnek a héliumgáz miatt. 
Patrick Tresset installációja (5 Robots named Paul) első látásra egy rajziskola ter-
mét idézi: öt rajzasztal néz szembe a modellel, csakhogy a rajzasztalokra robotka-
rok és kamerák (fényképezőgép, webkamera) vannak rászerelve, s elindítva őket, 
mintegy negyven perc alatt rajzolják le papírra a modell portréját. Az öt robot, 
akiket Pálnak hívnak, mind egyéni stílusban dolgozik, a folyamatos visszacsato-
lás során (a kamera hol a modellt, hol a rajzot nézi) kialakul egy jól felismerhető, 
egymástól megkülönböztethető rajzi modor, mely a szerző szerint talán az esz-
közök különböző technikai paramétereiből (felbontás, sebesség) adódhat, bár 
nyugodtan nevezhetjük rejtélynek is, hiszen az irányító szoftver működése azonos. 

 Patrick Tresset
5 robots named Paul, Ars Electronica, 2014

© Fotó: Tommo
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A „jövő újítóinak csúcstalálkozója” (Future Innovators Summit) elgondolkodtató 
definícióját adja a manapság igen divatos és az elmúlt évtizedben komoly jelen-
tésváltozásokon átesett két kifejezésnek, a kreativitásnak és az innovációnak.  
Azt mondják a szervezők, hogy a kreativitás a megfelelő kérdés megtalálásának a 
művészete, míg az innováció az erre való válasz képessége. A projekt kezdemé-
nyezője Hideaki Ogawa, az Ars Electronica Futurelab kutató művésze, résztve-
vői a legkülönbözőbb országokból jelentkezett, kiválasztott, s különféle szakmát 
művelő 24 fiatal. Az interdiszciplinárisnak nevezhető, naponta közös reggelivel 
induló együttlétet ismert művészek segítik: Golan Levin és Joachim Sauter – 
mindketten nyertek már Arany Nikét, ami az Ars Electronica Fesztivál fődíja –,  
és több évtizede jelen vannak a médiaművészet nemzetközi porondján. 
Az Ars Electronica fesztivál kivételesen fontos kategóriája az u19 (az „u” ebből 
az unter), vagyis a 19 év alattiak számára meghirdetett CREATE YOUR WORLD 
(Teremtsd meg a világod!) verseny, amely az évek során mintegy fesztivállá vált a 
fesztiválban. A szervezők így is kommunikálják, külön belépő, kiadványok, progra-
mok kapcsolódtak korábban éveken át ehhez. Bár a díj és a kiállítás a többi kategó-
riához hasonló, ez a fesztivál – a korosztály sajátosságaiból adódóan – lényegesen 
sokrétűbb, különböző, folyamatos aktivitást igénylő programokat nyújt, valamint 
bemutatja három európai társrendezvényének, a svájci bugnplay.ch, a német MB21 
multimédia díj és a C3 Alapítvány szervezte magyar <19 Szabadfogású Számítógép 
verseny díjazottjait. Túl ezen, mindegyik országból 5-5 diák közös workshopon 

Joshua Wilkinson, 
Alice Brown,  
Revy Hamilton
SquareTalk, Ars 
Electronica, 2014, u19
CREATE YOUR 
WORLD
© Joshua Wilkinson, 
Alice Brown,  
Revy Hamilton

Leo Bettinelli
Circus Lumineszenz –  
Stimulated Emissions 

Resound, Ars 
Electronica, 2014, u19

CREATE YOUR 
WORLD

© Fotó: Tom Mesic

Sarah Oos
Femme Chanel & Emma Fenchel, Ars Electronica, 2014, u19

© Sarah Oos

Sarah Oos
az Arany Niké-vel 

Ars Electronica, 
2014, u19

© Fotó: Tom Mesic
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vehet részt a fesztivál idején, ebben az évben 
kollektív filmes műhely (Film:Lab) keretében, s a 
közös munka, az Ars Electronica idején forgatott 
film bemutatóját a fesztivál zárónapjára tervezik. 
Film kapta egyébként idén az u19 kategória Niké 
szobrát, Sarah Oos Femme Chanel & Emma 
Fenchel című alkotása, mely egy új karaktert, az 
Emma Fenchel nevű végzet asszonyát alkotja 
meg. (A név anagramma a „Femme Chanel”–ből, 
ami ugyancsak lehetne szójáték, női csatorna ill. 
ismert parfümnév.) Mindehhez Audrey Tautou 
eddigi összes filmjeinek felvételeiből válogat s 
szerkeszti azt új, saját felirataival ellátott művé.3 
Az Ars Electronicán egyébként 2014-ben hat 
Arany Niké szobrot osztottak ki. Az ősidőkben 
három ilyen volt: animáció, grafika, zene, illetve 
később többek között a World Wide Web,  
a .net, vagy a Hybrid Art. 2014-ben 2703 pályázat 

3 http://www.aec.at/aeblog/2014/06/26/femme-chanel-
emma-fenchel/

érkezett 77 országból a Prix Ars Electronica díjra. Kategóriák szerint: COMPUTER 
ANIMATION (843), INTERACTIVE ART (782), DIGITAL COMMUNITIES (294), [the 
next idea] voestalpine Art and Technology Grant (128), u19 – CREATE YOUR 
WORLD (656) és az új, idén elsőként meghirdetett VISIONARY PIONEERS OF 
MEDIA ART kategóriában 117 javaslat. 

A látnok úttörő 
Meglehetősen furcsa, bár mint tükörfordítás, pontos a „Visionary Pioneer” ezen 
magyarítása, mely az idei Prix Ars Electronica kategória-újdonsága (VISIONARY 
PIONEERS OF MEDIA ART). Csak azok jelölhettek potenciális díjazottat, akik maguk 
is nyertek már korábban „Arany Nikét”, s a 117 jelölt közül ugyancsak ők szavazták 
meg a nyertest, aki Roy Ascott lett: első művének dátuma, mely a munkásságá-
hoz kapcsolódó kamarakiállításon látható volt, 1956. Ebből adódóan gondolhatjuk, 
hogy igen régóta aktív szereplője a szcénának, nem csupán művészként ismert, 
elméleti írásai, szervező- és oktatómunkája több, mint figyelemreméltó. Ő vezette 
be a „Telematic Art” kifejezést a nemzetközi diskurzusba, s bár a telekommuni-
káció használatát művészi kontextusban többek Moholy-Nagy László (telefonké-
pek) és Bertold Brecht (a rádióról írt esszé) nevéhez kötik, ennek ők feltehetőleg 
így még nem voltak tudatában. Ahogy tanulmányában4 Edward A. Shanken írja, 

4 http://telematic.walkerart.org/timeline/timeline_shanken.html

Ars Electronica, 2014
Take a Number, Leave Your Head.
© Fotó: Florian Voggeneder
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első interaktív művészeti kutatásokat megcélzó 
PhD doktori programjának az akkreditálása és 
indítása Newportban, melynek az University of 
Wales ugyancsak általa 1994-ben alapított CAiiA 
(Centre for Advanced Inquiry in the Interactive 
Arts) központja adott keretet. (Néhányan az itt 
PhD fokozatott nyertek közül: Victoria Vesna, 
Bill Seaman, Jill Scott, Miroslaw Rogala, 
Eduardo Kac, Christa Sommerer, Laurent 
Mignonneau, Marcus Novak, s mindeddig 
egyetlen magyar művészként Zics Brigitta.) 

FESTIVAL TO GO – WE GUIDE YOU (Sétáló 
fesztivál – vezetjük Önt)5 
Ami még kiemelendő, hogy a szokásosnak 
nevezhető családi, illetve különböző speciális, 
illetve szakmai témák köré szervezett vezetése-
ken (mint a „highlightok”, a zene, a digitális törté-
nelem, a technológia, a film és az animáció, az 
innovátorok stb.) túl a fesztivál speciális vezeté-
seket szervez fogyatékkal élőknek, siketeknek, 
vakoknak, valamint – ahogy a nemzetközi feszti-
vál soknyelvű szórólapjai áttételesen utalnak erre 
valamelyest – az ott elő kisebbségek nyelvén is, 
így török, szerb-horvát, román, cseh, lengyel, 
orosz, szlovén és thai nyelveken, s ezeken a rész-
vétel ingyenes. A számos helyszín és a különböző 
műtípusok szinte automatikusan adják a közös, 
irányított séta, a szakképzett vezető társaságá-
ban megtett „guided tour” lehetőségét. A feszti-
vál utolsó előtti napján kiadott sajtóanyag szerint 
a 114 vezetésen összesen mintegy 1300 ember 
vett részt, míg a teljes látogató szám közel 75000. 
Az egyes napok lezajlott eseményeit egyébként 
a fesztivál blogján6 és a rengeteg fotót tartal-
mazó gyűjtőoldalon7 is lehet követni. 
Adós lennék még a többi díjnyertessel, de 
ezekről a munkákról a katalógusokban, webol-
dalakon bővebben lehet olvasni, többnyire köny-
nyen elérhetők. Kettőt azért még megemlítek itt, 
mivel közös bennük – ahogy az Ars Electronica 
irányváltásában is – a társadalmi problémák 
iránti elkötelezettség, a globális falu anomáliái 
iránti figyelem, ha nem is ugyanazon perspek-
tívából. A „digitális közösségek” kategóriadíjasa 
(Project Fumbaro Eastern Japan, fumbaro.org) 
a fukusimai tragédia nyomán a krízishelyzetekkel 
foglalkozik,8 míg Paolo Cirio9 a Kajmán- szigetek 
adóparadicsomában bejegyzett offshore cége-
ket hackelte meg, sajátos módon megidézve a 
net hőskorának klasszikus xs4all (access for all, 
hozzáférést mindenkinek) szlogenjét. 

5 http://www.aec.at/c/en/programm/festival-to-go/ http://
www.aec.at/c/en/weguideyou/ 
6 http://www.aec.at/aeblog/category/festival/
7 https://www.flickr.com/photos/arselectronica/
8 http://wallpaper.fumbaro.org/en/
9 http://paolocirio.net/ (Interaktív művészet: http://www.
loophole4all.com/)

Roy Ascott
Prix Forum III – Visionary Pioneers of Media Art, Ars Electronica, 2014
© Fotó: Tom Mesic

Ars Electronica, 2014, Take a Change!
© Fotó: Peternák Miklós

Ars Electronica, 2014, u19
© Fotó: Peternák Miklós
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Paolo Cirio
Loophole 4 All, Ars Electronica, 2014, CyberArts
© Fotó: Florian Voggeneder

Paolo Cirio
Loophole 4 All, Ars Electronica, 2014, CyberArts
loophole4all.com


