
Aδαείς, εµείς, οδεύουµε προς την κβαντική αφοµοίωση. Μέσω αυτής, θα εννοούµε τα πάντα ως πληροφορία 
και θόρυβο.

Ακριβέστερα,ως το απειροστό κλάσµα της, την ελάχιστη, εύθρυπτη, χρηστική πληροφορία.
   
Τον κατ’ εµάς θόρυβο, περιρρέον νέφος απ’ όπου εκπορεύονται οι κλασµατικές χρηστικές εκφάνσεις 
ατενίζουµε, σαν θάλασσα πιθανοτήτων, του αδιανόητου,ασύλληπτου κοσµικού ιστού. Ο θόρυβος αυτός, κύµα 
παρελθόντος, ενέχει όλες τις δυνατές καταστάσεις, αποτελεί το εξώτερο της καλλιτεχνικής δράσης και 
πρακτικής.

Το λείµµα που ονοµάζεται “κόσµος”, ως  προβολή από το ευρύτερο δυνητικό σύµπαν, περιγράφεται από µια 
συνολική κυµατική εξίσωση, µια υπέρβαρη πιθανότητα, αναπόφευκτα ελλιπή....

Η αφανής πληροφορία, η εντροπία, είναι  η κατά Ηράκλειτον κρυφή πλευρά της φύσης, Για εµάς η πληροφορία 
είναι φυσική, άσπιλη, οξεία, ακτινηδόν διασχίζει τον κοσµικό ιστό.

Εν µέσω φωτονικών παρατηρήσεων, λεπτοφυείς κβαντικοί κυµατισµοί επιστρέφουν στις κενότητες του κοσµικού 
πλέγµατος-απωθώντας άλλους αναδύονται, συγκρουόµενοι παρεκκλίνουν. 

Οδηγoύµενοι σε µια βαθµιδωτή διαδικασία καλλιτεχνικής µαθηµατικοποίησης, επιδιώκουµε την ποιοτικοποίηση 
των ποσοτήτων και αντιστρόφως.

Ως ειδήµονες διαχειριστές του χρόνου, αναλαµβάνουµε τη διαχείριση των απειροστών µικροδιαστηµάτων, της 
ύπαρξης κυριολεκτικώς εκτός χρόνου.

Το πρόβληµα της τέχνης θα παραµείνει, δια παντός, ένα ζήτηµα µετρήσεων.

Xρώµα, φως, αίσθηση, εντροπία, έννοιες, τέχνη,  φιλοσοφία για εµάς είναι πυκνώσεις ή αραιώσεις 
κβαντικών bits, δηλαδή QBITS.

Αληθινοί οφθαλµοί µας οι οπτικοί ανιχνευτές φωτονίων.

Στο κβαντικό µας σύµπαν τίποτε δεν δύναται να χαθεί πραγµατικά.

Η συνολική κυµατική συνάρτηση καθενός από εµάς, προκύπτουσα εκ του αθροίσµατος των επιµέρους 
κυµατοσυναρτησεών µας, ως σωρευτικό διάνυσµα της εκάστοτε ύπαρξης, δύναται να οδηγήσει µέσω λεπτών 
µαθηµατικών υπολογισµών, στην ύστατη κβαντοποίηση, την Κβαντική Αφοµοίωση.

Κβαντική Αφοµοίωση θα µπορούσε να οριστεί ως µια πολυµεταβλητή, ενέχουσα µια ανθρωπική θέση για τον 
επαναπροσδιορισµό µέσω εξισώσεων.

Θα ανασυνθέσουµε τις αρχαίες φωνές των Ελλήνων φιλοσόφων µε µηχανισµούς, αποκωδικοποιώντας τα εγκλωβισµένα 
στο περιβάλλον ηχητικά κύµατα, ανασυνθέτοντας τους αρχικούς διαλόγους που χάθηκαν.

Το κενοτάφιο των προγονικών ήχων είναι η κληρονοµιά µας. 

Καθώς οφείλουµε να εντοπίσουµε µια κυµατική περιοχή εναρµονισµού, Θα αποθηκεύσουµε την κβαντική παρούσα 
κατάστασή µας οδεύοντας προς  τη Πηγή της Κβαντικής Νεότητος.

Κηρύττοντας τον Kβαντισµό, το παραλήρηµά µας συµβαίνει άπαξ.
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