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ARS ELECTRONICA- Επιστήµες τής Ζωής (Lifescience) 

Τόν περασµένο Σεπτέµβριο πραγµατοποιήθηκε στό Linz τής Αυστρίας η 20η έκθεση 
τής Αrs Electronica (http://kultur.aec.at/festival/indexen.html) πού αποτελεί σέ 
παγκόσµιο επίπεδο τό σηµαντικότερο γεγονός γιά τήv εξερεύνηση τής σχέσης 
τέχνης καί τεχνολογίας. Στή διάρκεια τών 20 τελευταίων ετών, η Ars Electronica  
έχει καλύψει ένα ευρύ πεδίο καλλιτεχνικών καί επιστηµονικών αναφορών µέ 
επέκταση σέ θέµατα κοινωνικού χαρακτήρα. Κυριότερες επιστηµονικές παρουσίες 
υπήρξαν αυτές τών Marvin Minski, C.Langton, Simon Lanier, Hans Moravec, R. 
Dawkinks. Επίσης προσκλήθηκαν καλλιτέχνες όπως οι Οtto Piene, Christa 
Sommerer, Stelarc, Laurie Anderson, Knowbotic Research, Steve Mann καί 
διανοητές όπως οι Timothry Leary, Roy Ascott, P. Virilio καί ο Eugene Thacker. Τό 
κεντρικό θέµα γιά τό 1999 ήταν η “Lifescience”, όπου εξετάστηκε η βιοτεχνολογία, 
τοµέας µέ απρόβλεπτες εξελίξεις, ιδιαίτερα µετά τήν διαµάχη γιά τά δικαιώµατα τής 
έρευνας πάνω στό ανθρώπινο γονιδίωµα. 
Σηµαντικότεροι οµιλητές τού συνεδρίου ήταν ο συγγραφέας Jeremy Rifkin πού 
ανέλυσε τίς κοινωνικο-πολιτικές επιπτώσεις της βιοτεχνολογίας  καί ο G.Gessert 
(ΜΙΤ) πού παρουσίασε µιά ιστορική περιγραφή τής τέχνης πού χρησιµοποιεί τό 
DNA ως δοµική µονάδα. Τέλος ο Eugene Thacker (Rudgers UN) µίλησε γιά τό βιο-
τεχνολογικό σώµα πού θά µπορεί πλέον νά αναδηµιουργήσει τά µέλη ή τούς 
ιστούς του µέσα στό εργαστήριο, χρησιµοποιώντας τεχνικές ανάλογες µέ αυτές 
τών ερπετών. 
Σέ καλλιτεχνικό επίπεδο, λειτουργεί σέ µόνιµη βάση τό Cave,τό ισχυρότερο 
σύστηµα εικονικής πραγµατικότητας (εκτός τών στρατιωτικών εφαρµογών), 
υποστηριζόµενο από τόν υπολογιστή Οnyx της Silicon Graphics.  
Στήν εφαρµογή πού σχεδίασαν οι Peter Kogler καί Franz Pomassl, η κίνηση τών 
θεατών γίνεται µέσα σέ βιοµορφικά σχηµατα, έναν λαβύρινθο πού θυµίζει φωλιά 
µυρµηγκιών. Τό σώµα έχει τήν αίσθηση ότι αιωρείται ελεύθερα στόν ψηφιακό 
χώρο, κινούµενο µέ µεγάλη ταχύτητα. (Εικ.1) [Σέ µιά ανάλογη εγκατάσταση πού 
βρίσκεται στήν Ελλάδα, τό ‘Ιδρυµα Μείζονος Ελληνισµού καί η Μαρία Ρούσσου 
αναπτύσσουν πάνω στό Cave εκπαιδευτικές εφαρµογές µέ έµφαση στόν Ελληνικό 
Πολιτισµό.] 
Ο καλλιτέχνης Eduardo Kac παρουσίασε µιά πρώτη φάση τού project GFP-K9 πού 
στοχεύει στή δηµιουργία ενός πραγµατικού σκύλου µέ φωσφωρίζον δέρµα. (Εικ.2) 
Αυτό τό «διαγενετικά» µεταλλαγµένο ζώο (transgenic animal) θά προκύψει από 
τήν ανάµιξη γενετικού υλικού σκύλου µέ τή µέδουσα Aequorea Victoria πού φέρει 
τήν πράσινη φωσφωρίζουσα πρωτείνη. Mέ τή βοήθεια τής βιοτεχνολογίας, ο 
καλλιτέχνης µπορεί πλέον νά επεµβαίνει στό γενετικό κώδικα, µεταφέροντας καί 
συνδυάζοντας γονιδιακό υλικό γιά νά δηµιουργήσει µοναδικούς καί απρόβλεπτους 
οργανισµούς, πρωτότυπα καλλιτεχνικά “προιόντα”.  
Συνεχίζοντας τή θεµατική πάνω στήν «Lifescience”, η Ars Electronica 2000 
(  (http://www.aec.at/nextsex), 2-7 Σεπτεµβρίου) πού έχει ως θέµα “Next Sex” 
εστιάζει πάνω σέ µία κοινωνία τής οποίας τά µέλη θά είναι γενετικά 
προσχεδιασµένα, µέ επιλεγµένους απογόνους ως πρός φύλο καί τά 
χαρακτηριστικά. Αντιµετωπίζοντας τήν προοπτική όπου τό φύλο θά έχει απαλλαγεί 
από τήν αναπαραγωγική του λειτουργία καί ενδεχοµένως οι άνθρωποι βρίσκονται 
σέ στειρότητα, καθίσταται ίσως αναγκαίο γιά τήν κοινωνία νά συγκροτήσει έναν 
µηχανισµό διαλόγου καί επαναπροσδιορισµού τών θεµελιωδών µηχανισµών της,  
ιδιαίτερα µετά τίς πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις στήν Αυστρία.  



Ο Γιάννης Μελανίτης είναι εικαστικός καλλιτέχνης πού παρουσιάζει διαδραστικές 
performances. E-mail : melanitis@hotmail.com, 
www.melanitis.com 
http://digitalart.asfa.gr/students/melanitis 

Περαιτέρω αναφορές : http://www.humancloning.org. 

http://gsa.rutgers.edu/maldoror/index.html 

http://www.celera.com/home.asp 

http://www.tigr.org/ 

  
Εικ.1  Οι στοές τών µυρµηγκιών στό σύστηµα εικονικής πραγµατικότητας Cave[Peter Kogler 
καί Franz Pomassl] 

       Εικ.2 Εdwardo Kac, ο σκύλος GFP-K9.
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