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Inledning 
 

Vetenskapen har ända sedan 1600-talet fått en stark roll som en avskiljd del inom samhället 

(Shapin, 1989, s993). Vetenskapen har figurerat inom laboratorierna och forskningen har varit 

föremål för diskussion inom sina egna fack (Bucchi, 1998, s1ff). Oberoende vad som gör 

forskning och teknik otillgängligt för den allmänheten så har det i olika tider varit av intresse 

att föra ut den kunskap som genererats innanför laboratoriets väggar (Shapin, 1989, s993, 

s1001). Förutom vetenskapsmännen själva har även journalister, men även lärare i skolor fört 

ut vetenskapen (Shapin, 1989, s993, s1000ff). Många vetenskapsmän och ingenjörer har 

ansett att det är den laborativa avskilja miljön som vetenskap ska produceras (Shapin, 1989, 

s993ff). Det finns dock de som inte håller med om detta påstående: 

 

”Innovation comes from differences. Lateral thinking is key because ’incrementalism’ is the 

enemy of creativity. By juxtaposing people from very different backgrounds, new ideas are 

bound to emerge.” 

Nicholas Negroponte, 2003, MIT (Massachusetts Institute of Technology) Media Lab 

(http://momentum.media.mit.edu/negroponte.html) 

 

Citatet är myntat av Nicholas Negroponte, veteran inom it-området och ordförande för MIT 

Media Lab som är ett samarbetsforum för konstnärer och vetenskapsmän. Organisationen är 

belägen vid det mycket prestigefyllda universitet Massachusetts Institute of Technology och 

att MIT Media Lab grundats vid denna anrika institution visar på att det är bra idé, som väl 

värd att använda. (http://momentum.media.mit.edu/negroponte.html).  

 

Genom tiderna har det funnits flera organisationer som förstått sig på fördelarna med detta 

koncept. Konstnärerna Robert Rauschenberg, Robert Whitman och ingenjörerna Billy Klüver 

och Fred Waldhauer bildade organisationen E.A.T. (Experiments in Art and Technology) i 

New York 1966. Organisationen var en sammanslutning av konstnärer och ingenjörer och var 

en av många liknade typer av samarbeten som uppkom under denna period. E.A.T.:s intresse 

spände över många olika slags konst- och teknikområden 

(http://depts.washington.edu/uwch/eat/public_html/index.html). 
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Kanske inspirerades konstnären Cynthia Pannucci av E.A.T. när hon under sent 1980-tal 

grundade organisationen ASCI (Art and Science Collaborations Inc). Detta för att främja 

samarbetet mellan konst, vetenskap och teknik genom ett väl fungerande nätverk mellan de 

olika områdena (http://www.asci.org/artikel384.html, http://www.asci.org/artikel381.html). I 

den här uppsatsen kommer länken mellan teknik, konst och publik att diskuteras utifrån dessa 

två organisationer och den linjära spridningsmodellen. 

 

Bakgrund 

 

Kopplingen mellan konst och teknik går dock att finna långt tillbaka i tiden. Ett av de kanske 

mest välkända exemplen på detta är Leonardo da Vinci som var både en stor innovatör och 

konstnär. För honom flöt konst och vetenskap ihop, vilket går att studera i hans mycket 

omfattande anteckningar. (http://search.eb.com/eb/article-9108470) Andra personer i historien 

som tagit steget in i gränslandet är forskaren Marey och Muybridge, som via sina upptäckter 

inom fotografin praktiskt arbetade med konst, eller snarare den hybrid som korsningen mellan 

konst och vetenskap verkar vara. (Rush, 1999, s9) 

 

Gränslandet mellan vetenskap och konst har i modern tid kretsat bland annat kring 

cybernetiken. Pionjär inom området anses Nicolas Schöffer vara. 1956 skapade han en av de 

första cybernetiska skulpturerna. Titeln på den var CYSP 1 CY vilket åsyftade på de två första 

bokstäverna i ”cybernetic” och SP på de två första i ”spatio-dynamique” (Henderson, 2002, 

s255), vilket kan tolkas som att den rör sig dynamiskt i rummet. Skulpturen fungerar som så 

att den går på fyra hjul som drivs av små motorer. Hjulens rörelser och andra rörelser som 

skulpturen kan göra bestäms av hur ljus och ljud av olika slag och intensitet tas upp av en 

mikrofon och en fotocell som sedan omtolkas av en dator till olika kommandon som skickas 

ut till de rörliga delarna på skulpturen (http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Sch%C3%B6ffer 

). Skulpturen kom att visas upp i Paris på Sarah Bernhardt Theater där den deltog i en 

föreställning med koreografen Maurice Bejarts ballettgrupp. 

 

Ovan beskrivna skulptur är en tidig form av 1900-talets mer avancerade konst i form av 

teknik. Konst i form av teknik eller teknik i form av konst har dock inte varit okontroversiellt. 

1960-talet bjöd på en stark humanisering av konsten där den hårda tekniken inte hade någon 

plats. Många ansåg att datorer och avancerad teknik hörde hemma i krigsindustrin och inte i 
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ett konstnärligt sammanhang. Det betyder dock inte att utvecklingen av till exempel 

datorkonst stoppades, men det var ett faktum att de var beroende av tekniker och andra 

kunniga som kunde styra de stora datorerna. Detta var även gällande när de väl fick bildskärm 

och kom att bli bättre anpassade till en större användargrupp. (Svensson, 2005, s82ff) 

 

Problem förekom även att föra ut denna konst till allmänheten, eftersom den inte 

producerades digitalt och digitala medier vid denna tid inte var vanliga. Detta gjorde det 

svårare att få människor att få förståelse för konsten. I slutet av 60-talet uppstod också 

diskussioner kring avpersonifieringen av datorkonsten med problem med att säga exakt vem 

som var konstnär, och om tekniken som sådan kunde skapa konst i sig. Till skillnad från andra 

sammanhang arbetade konstnärer nu tillsammans. Samarbetet blev även viktigt med 

ingenjörer, och andra tekniskt kunniga människor, vilket ledde till att samproduktionen blev 

en viktig del i denna konstform. (Svensson, 2005, s82ff) 

 

Syfte och frågeställning 
 

Denna uppsats beskriver två olika typer av konst- och vetenskapsorganisationer som 

sammanför konstnärer och vetenskapsmän. Olika händelser i dessa organisationer beskrivs 

dels för att verksamheten har varit något okonventionellt och dels för att den innebär 

någonting nytt, i en organiserad och systematiserad form. Den andra avsikten är att ställa 

E.A.T. och ASCI mot den linjära spridningsmodellen. Vad innebär tillkomsten av 

organisationer som E.A.T. för föreställningen om en linjär spridningsmodell? 

 

Disposition 
 

Först gås föreställningen om den linjära spridningsmodellen igenom. Sedan kommer E.A.T.s 

uppkomst att behandlas. Detta event är känt under namnet ”9 evenings”. Därpå följer i nämnd 

ordning E.A.T.:s syfte, vilken typ av konst E.A.T. gjort och slutligen andra projekt som 

E.A.T. har varit inblandade i. I nästa kapitel behandlas organisationen ASCI, varpå det i 

underkapitlet berättas om ASCI:s konst och det avslutas med fem konstnärers verksamhet i 

ASCI. 
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I Analysen, som är det påföljande kapitlet, ställs föreställningen om den linjära 

spridningsmodellen mot organisationerna E.A.T. och ASCI:s verksamhet. Likheter och 

olikheter dem emellan belyses. Uppsatsen avslutas med en diskussion av den aktivitet som 

E.A.T. och ASCI bedriver, liksom några andra likartade organisationer och konstnärer i 

förhållande till föreställningen om den linjära spridningsmodellen. 

 

Den linjära spridningsmodellen 
 

Det har under en tid funnits en föreställning om den linjära spridningsmodellen är sätt att 

beskriva hur vetenskap från forskarna når allmänheten. Modellen har benämnts ”dominant 

concern”, ”popularization model”, ”canonical account” och ”the diffusionist model”, av vilka 

vissa detaljer skiljer sig lite, men i princip beskriver samma sak (Bucchi, 1998, s149, 

Hilgartner, 1990, s535). Det centrala i den linjära spridningsmodellen är att 

vetenskapssamhället sitter i sina laboratorier avskiljt ifrån den ”vanliga” befolkningens 

sinnesvärld. Då de inom sitt fack åstadkommit något så finns det av många olika anledningar 

ett intresse att vilja föra ut detta nya till en större allmänhet. (Bucchi, 1998, s1ff) 

 

Problemet är att denna allmänhet inte kan tillgodogöra sig dessa forskningsresultat på det 

sättet som forskarna formulerat den. Detta beror på att de ofta använder sig av fackspråk som 

endast den välinvigde kan förstå. Forskarna är oftast inte heller de som försöker översätta sina 

resultat till ett mer lättillgängligt språk. Det är här som medierna kommer in i bilden. Medier i 

form av dagspress, tv med mera ser till att försöka förenkla denna information på ett sådant 

sätt att den mindre insatta delen av befolkningen får möjlighet att förstå dessa 

forskningsresultat. Allmänheten ses i den linjära spridningsmodellen som en passiv mottagare 

av den information som forskarna tagit fram och som omvandlats och förmedlats till dem av 

medierna. (Bucchi, 1998, s1ff) 
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Figur 1. Den linjära spridningsmodellen från Massimiano Bucchi: ”Science and the Media – 

Alternative routes in scientific communications”. Forskningens resultat kommer allmänheten 

till del via media. Kommunikationen är enkelriktad och illustreras med pilar åt ett håll. 

 

Föreställningen av den linjära spridningsmodellens inträde i samhället har satts till 1600 till 

1700-talen. Vid denna tidpunkt hade några vetenskaper såsom matematik och astronomi 

utvecklat ett sådant språk att den intresserade allmänheten inte förstod innebörden av det 

(Shapin, 1989, s993, Bucchi, 1998, s1ff). Vid denna tidpunkt var det som kallas för 

allmänheten inte den stora folkmassan utan snarare den bildade allmänheten, vilket i 

synnerhet avsåg utbildade personer vilka i synnerhet var präster. Präster hade dessutom ett 

religiöst system att försvara. Därför var vetenskapen i detta sammanhang även ett medel för 

prästerskap och andra religiösa förmedlare att en kommunikationskanal och understödjare av 

den religiösa världsbilden enligt Shapin. (Shapin, 1989, s993) 

 

Med detta som bakgrund så kan man förstå att den linjära spridningsmodellen lätt kan sättas 

in i ett sammanhang där vetenskapssamhället glidit ifrån allmänheten. På samma sätt som att 

den inte var giltig då allmänheten och i synnerhet prästerna, med religiösa syften påverkat 

innehållet i vetenskapen, och därmed tidigare varit en naturlig del av den vetenskapliga 

diskussionen. Det tog fram till andra hälften av 1800-talet för att vetenskapen helt skulle 

frigöra sig från sina religiösa bojor (Shapin, 1989, s1000). 

 

Shapin identifierar även kritik mot denna spricka av vetenskapen och allmänheten, som består 

till idag. Till exempel så grundlades den distans från riktig forskning och ”forskning” utförd 

av någon från allmänheten under 1700-talet och framåt. Bland annat så vägrade den franska 

Akademin erkänna en lekmans forskningsinsatser (Shapin, 1989, s998). Även om det var få 

tillfällen debatten flöt upp på ytan fanns det dock vissa personer som framhävde vikten av att 
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allmänheten visst måste vara med och delta i experimenten, eftersom de är de som lever i 

världen och vet hur den fungerar (Shapin, 1989, s998). 

 

Det som fulländar föreställningen av den linjära spridningsmodellen är de 

populärvetenskapliga tidskrifter som The Ladies’ Diary, grundad 1704, The Gentleman’s 

Diary, grundad 1741. Dessa tidskrifter tillsammans med andra tidskrifter, men även 

populärvetenskapliga böcker gör att Shapins beskrivning av modellen fyller det gap som 

uppstått mellan vetenskapssamhället och den bildade allmänheten. (Shapin, 1989, s1001, 

Bucchi, 1998, s1) 

 

Gapet skapade i sin tur, som tidigare nämnts, även misstro. Även idag kan man se hur det 

finns en motsättning i hur vetenskapssamhället är skeptiska till allmänhetens synsätt på olika 

vetenskapliga fenomen, och även en skepsis från allmänheten av forskningsrön, vilket kan 

förklaras enligt föreställningen om den linjära spridningsmodellen, där kommunikationen är 

enkelriktad och synsätten olika på vetenskap mellan de olika aktörerna i modellen. (Shapin, 

1989, s993ff) 

 

Problematik kring teorin 

 

Modellen är tämligen omdiskuterad och finns några problem som uppstår med denna. Ett av 

dem är hur media hanterar vad som är intressant och vad som inte är det. Det som inte är 

intressant når inte den breda allmänheten utan förblir en ”tyst” kunskap bland forskarna. Det 

som däremot kommer allmänheten till del kan förvanskas under processen då 

forskningsresultaten förenklas enligt många forskare. Viktiga moment i forskningen kan helt 

försvinna och den kan också tolkas som nya sanningar, trots att så inte är fallet, av dem som 

omtolkar forskningsinformationen. Detta gör att det som förmedlas väsentligen är 

journalisternas syn på hur forskningsresultaten ska uppfattas av allmänheten. (Bucchi, 1998, 

s1ff) 

 

En relevant kritik som Ekström kommer med är att kommunikationsprocessen är mer luddig 

än vad teorin vill framhäva. Han menar att det snarare finns en interaktion mellan de olika 

aktörerna som bildar en form av samproduktioner och att kommunikationen dem emellan inte 
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alls är så enkelriktad som den linjära spridningsmodellen vill göra gällande. (Ekström, 2003, 

s90ff) 

 

Kritiken som Ekström ger är dock inte lika tydligt formulerad som andra insatta vill hävda 

vilket Hilgartner framhäver. Det finns nämligen två stora problem med den linjära 

spridningsmodellen. Den första handlar om hur man ska definiera skillnaden vad som är riktig 

vetenskap och vad som är populariserad vetenskap. Den andra frågeställningen handlar om 

vad som är en bra och rätt popularisering och vad som ska betraktas som en förvanskning av 

det faktiska vetenskapliga innehållet. (Hilgartner, 1990, s519f). 

 

Det första problemet är relaterat till var avgränsningen ska gå mellan faktisk vetenskap och 

populariserad vetenskap. Om forskningen i laboratoriet är verkliga forskningsrön så måste 

detta man dra gränsen någonstans där det inte är forskning längre utan popularisering. 

Hilgartner ser tre strategier att försöka avgränsa dessa men menar att alla hamnar i en 

återvändsgränd som slutligen handlar om godtycke. (Hilgartner, 1990, s525) 

 

Den första strategin handlar om vilka materialet skrivs för, där frågan uppstår om produktion 

av vetenskap av forskare inom det lilla avgränsade underavdelningen är den enda genuina 

vetenskapen, eller hela fältet inom det området. Är till exempel universitetsforskande 

kardiologer, eller universitetsforskande läkare i allmänhet att betrakta som vetenskapsmän 

inom kardiologi? Det är ju uppenbart att andra forskande läkare kan förstå sig på kardiologi i 

större eller mindre uträckning. Den andra strategin handlar om hur tekniskt forskningen är 

skriven vilket underförstått innebär att enbart vissa kommer att förstå innehållet. Här kommer 

dock fråga upp hur otekniskt någonting ska vara formulerat för att det ska betecknas som 

populariserad vetenskap. Det tredje och sista sättet att försöka avgränsa verklig vetenskaplig 

information från populariserad information är att försöka spåra källan var vetenskapen 

uppstod. Frågan är då hur man vet att något vetenskapligt har uppstått. Då denna måste 

godkännas av andra forskare kan man inte bortse ifrån kommunikationen till andra forskare 

för att rönen ska etableras som just vetenskap och återigen hamnar man i de två övre fallen 

där man hela tiden finner ett godtycke var gränsens ska dras. (Hilgartner, 1990, s525f) 

 

Det andra problemet vid popularisering av vetenskap är vad som ska betraktas som en 

godtagbar förenkling, eller om det är en förvanskning av det vetenskapliga materialet. Det 

finns ingen gemensam godtagbar standard för förenkling och beskrivning av vetenskapliga 
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fenomen till en mer populariserad stil. Detta medför att inte bara journalister, beslutsfattare 

och andra intermediärer till allmänheten kan förmedla felaktigt förenklad information. Även 

forskare kan ha egna agendor och påverkar det vetenskapliga innehållet till den grad att det 

inte kan betraktas som en bra och korrekt förenkling. (Hilgartner, 1990, s529f) 

 

Problemet här blir att vetenskapsmännen är det enda som har full förståelse av materialet 

vilket innebär att de får tolkningsföreträde och därmed är det svårt för en lekman att 

motbevisa deras utsagor. Det ger medlemmarna i vetenskapssamhället en auktoritet att avgöra 

om någonting är förenklat på ett bra sätt eller om det är misstolkat. Dock finns ju även en risk 

att forskare anklagar sina gelikar för att populariseringar är förvridna, vilket i sig skapar 

någon form av kontroll. (Hilgartner, 1990, s529f) 

 

Uppkomsten av E.A.T.: ”9 evenings” 
 

Till en konst- och teknologifestival i Stockholm som planerades sommaren 1966 fick 

ingenjören Billy Klüver och den svenska konstnären Öyvind Fahlström i uppdrag att samla 

ihop en grupp ingenjörer och konstnärer. Den utvalda skaran kom att bli tio konstnärer och 

omkring trettio ingenjörer från Bell Telephone Companies Laboratories i New Jersey. Dessa 

kom att tillsammans arbeta med konstverk som kretsade kring området teknik och tanken var 

att alla verken skulle visas upp vid festivalen. Dessvärre avbröts projektet, då utrustningen 

inte ansågs hålla svensk säkerhetsstandard. Konstnärerna och ingenjörerna var givetvis 

mycket besvikna. Materialet till festivalen hade krävt mycket arbete och det vore ju synd att 

inte låta allmänheten ta del av det. De kom då att anordna ”9 evenings theater and 

engineering” som var ett event i en militär övningslokal kallat Armory i New York (Schultz 

Lundestam, 2004,, s66). 

 

Premiären var den 13 oktober 1966 och beskrivs av recensenterna som en ”fiasko-succé”, och 

anledningen till detta är sannolikt dess okonventionella angreppssätt och då den kända 

reklambyrån Ruder and Finn, som hade gjort en bra men missvisande reklamkampanj. Med 

andra ord så kan man tolka ”fiasko-succén” att reklamkampanjen sålde in eventet på andra 

premisser än vad det egentligen var, men att slutprodukten ändå vart mycket lyckad, trots 

felaktig innehållsbeskrivning. (Schultz Lundestam, 2004, s66ff). Uppslutningen var mycket 

stor, och 1500 personer kom varje kväll för att mötas av något helt annat än det de förväntade 
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sig. Stora delar av konstverken relaterade till att fm-sändare var inmonterade och rörde sig 

enligt mönster utsända från en bassändare. Det kan tyckas enkelt idag, men var på denna tid 

mycket avancerat. Eventet sågs som lyckat av de deltagande, som gärna ville fortsätta sitt 

goda samarbete. I och med detta så bildades Experiments in Art and Technology, E.A.T. 

Organisationen har fortsatt att verka minst tre decennier framåt. 

(http://depts.washington.edu/uwch/eat/public_html/index.html) 

 

E.A.T.:s syfte 

 

Billy Klüver, en av förgrundsgestalterna i E.A.T., försökte genom organisationen att skapa en 

kommunikationskanal mellan konstnärer och ingenjörer, som inte funnits i denna skala någon 

gång tidigare. Han ville skapa ett nära samarbete mellan de båda parterna och ansåg att det var 

viktigt att både konstnärens och ingenjörens kunskap värderades likvärdigt. Tanken, enligt 

honom, var att konstnärerna skulle få hjälp från ingenjörerna med de tekniska problem som de 

kunde stöta på under sitt gestaltningsarbete och att ingenjörerna skulle få nya infallsvinklar. 

Konstnärerna skulle slippa andrahandsinformation och i stället få direkt access till tekniska 

innovationer. Detta skulle leda till en form av symbiosförhållande där den slutgiltiga 

gestaltningen kom att befruktas av såväl konst- som teknikkunskap. Klüver skriver; ”Vad som 

händer när konstnären och ingenjören möts är i regel att ingenjören ger konstnären nya idéer 

som i sin tur konstnären reagerar på och vice versa”. Vidare skulle ingenjörerna se till att 

arbeta fram den tekniska lösningen som skulle anpassas till det tänkta konstverkets slutgiltiga 

form. E.A.T.:s syfte var inte att utbilda konstnären till ingenjör eller vice versa. Han menar 

också att ingenjörer är hämmade av sin yrkesroll som förhindrar konstnärliga idéer, och 

konstnärerna måste visa ingenjörerna respekt för deras tekniska kunnande. Klüver menade att 

E.A.T. bildades för att skapa något nytt; ”Vi är inte intresserade av att addera konst och teknik 

men av det tredje ’något’ som uppstår när konstnären och ingenjören möts”. Så kallade ”Bull 

sessions” och besök på laboratorier ska hålla konstnärernas tekniska kunnande ajour med 

samtiden. E.A.T. skulle arbeta för att ingenjörernas arbetsgivare skulle finansiera material, 

lokal och tillhandahålla teknik. (Schultz Lundestam, 2004, s84ff) 

 

Organisationen hade inte några egna workshops eller laboratorier utan tanken var den att man 

skulle finna konstnärer och ingenjörer som kunde ha ett bra samarbete och att de tillsammans 
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kunde arbeta direkt i industrimiljön (Schultz Lundestam, 2004, s84ff). E.A.T.:s syfte 

framhävs på dess återföreningswebbplats: 

 

• “Maintain a constructive climate for the recognition of the new technology and the 

arts by a civilized collaboration between groups unrealistically developing in 

isolation. 

• Eliminate the separation of the individual from Technological change and expand and 

enrich technology to give the individual variety, pleasure and avenues for exploration 

and involvement in contemporary life. 

• Encourage industrial initiative in generating original forethought instead of a 

compromise in aftermath, and precipitate a mutual agreement in order to avoid the 

waste of a cultural revolution” 

(http://depts.washington.edu/uwch/eat/public_html/index.html). 

 

Tio månader efter E.A.T.:s bildande hade 300 konstnärer och 75 ingenjörer visat intresse för 

att delta i ett gränsöverskridande samarbete. Det som var anmärkningsvärt var det låga 

intresset från ingenjörer, vilket Klüver tolkar som att de med teknisk bakgrund har ett något 

lågt konstintresse. Intressant nog väcks ingenjörernas intresse till liv då de möter konstnärerna 

ansikte mot ansikte. Klüver intresserar sig mycket för hur man ska exponera ingenjörer 

gentemot konstnärer för att väcka ingenjörernas intresse. Hans idé är att använda sig av 

tekniska tidskrifter såsom Scientific American, Sprectrum med flera och i samband med detta 

vill han att konstnärerna ska göra besök i laboratorier och på andra ingenjörsarbetsplatser för 

att väcka ett konstintresse. Så kallade. E.A.T.-ins planerades på bland annat universitetet MIT 

och företagen Du Pont och IBM. (Schultz Lundestam, 2004, s84ff) 

 

E.A.T. och konst 

 

Open Score var ett av de verk som visades för första gången under ”9 evenings theater and 

engineering” i oktober månad 1966. Open Score skapades av konstnären Robert 

Rauschenberg och ingenjörerna Jim McGee och Bill Kaminski. Verket var vid denna tidpunkt 

mycket tekniskt avancerat och bestod av tre akter. I första akten utspelades en tennismatch 

mellan en konstnär och en professionell tennisspelerska. Varje gång som tennisracketarna 

träffade bollen så kunde man i lokalen höra ”ett högt dånande BONG”. Man hade monterat en 
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FM-mottagare i de båda tennisracketen och en kontaktmikrofon som fångade upp ljudet. För 

varje slag och varje ”BONG” så släcktes en lampa till dess att hela lokalen var helt nedsläckt.  

 

I akt två träder sedan in på scenen 500 personer som utför vardagliga göromål. Dessa filmas 

med hjälp av infraröda kameror. Detta kanske inte låter alltför tekniskt avancerat idag (2007) 

men på 1960-talet då föreställningen utspelades så var infraröda kameror endast tillängliga 

inom det militära. Kamerornas bilder projicerades på stora skärmar som hela publiken kunde 

se. I den sista akten kommer konstnären Raushenberg in på scenen och bär ut en linnesäck 

innehållande en dansör som sjunger en barnvisa (Schultz Lundestam, 2004, s71). 

 

Konstnären Lucinda Child och ingenjören Peter Hirsch utvecklade tillsammans verket 

"Vehicle". Verket bestod av ett Doppler-ekosystem med en frekvens på 70 kHz, som hade 

hinkar som ljudet studsade på, så att dopplereffekten förvred det till hörbart ljud. Hinkarna 

som ljudet studsade på satt fast i en stålkonstruktion och hinkarna svingades. De var upplysta 

inuti för att ge en mäktig effekt då resten av scenen var mycket svagt ljussatt. Allt ljud som 

skapades fördes ut i högtalarna till viss del hörbart, till viss del ohörbart för det mänskliga 

örat. Ljudet hade karaktär av ett vindbrus i en stor skog (Schultz Lundestam, 2004, s72). 

 

Ett samarbete mellan konstnären David Tudor och ingenjörerna Bob Kieronsky, David 

Berhman och Lowel Cross resulterade i verket "Bandoneon!".  Det bestod av en 

ljudmanipulator som var konstruerad och byggd för att kunna ta upp och utnyttja lokalens 

”The Armorys” eko. Tanken var att själva lokalen skulle bli till ett instrument. Bilder spelades 

också upp och de kunde manipuleras med hjälp av en videoprojektor direkt på plats. På golvet 

rörde sig radiostyrda vagnar med högtalare som genom sina rörelser spelade på instrumentet 

”The Armory” (Schultz Lundestam, 2004, s73). 

 

E.A.T.-projekt 

 

Samarbetet mellan konstnärer och ingenjörer hade till en början främst fokuserat konst med 

teknikinnehåll. E.A.T. fann sedan nya sätt att använda den gemensamma kompetensen. Detta 

gav upphov till projekt utanför konstområdet. E.A.T.:s avsikt var att anordna en stor 

utställning om detta, ”Projects Outside Art”. Det fanns ett stort intresse inom organisationen 

och hela 115 olika projektförslag inkom. Ett av dessa som kom att genomföras var 
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”Environment control system” som leddes av konstnären Peter Poole som samarbetade med 

Carl Hodges vid University of Arizona. Tanken var att utveckla växthus med ett slutet 

miljösystem, som skulle kunna användas för att odla grönsaker på tidigare ej odlingsbara 

platser. Prototyper arbetades fram. Dessa växthus byggdes 1970 på ett hustak i New York. 

Målet var att ett växthus skulle kunna producera det rekommenderade grönsaksintaget för en 

familj på 4 personer (Schultz Lundestam, 2004, s173f). 

 

1971 utvecklade E.A.T. ett världsomspännande kommunikationsprojekt som kallades 

”Utopia: Q&A”(Utopia: Questions and Answers). Projektets mål var att sammanbinda de 

offentliga lokalerna Moderna Museet i Stockholm, Automation House i New York, The 

National Institute of Design i Bombay och Xerox´s utställningslokal i Tokyo genom 

telefaxapparater. De besökande kunde sedan genom användandet av telefaxen ställa frågor om 

hur de andra besökarna såg på framtiden under kommande decennium. Detta gällde allt ifrån 

teknik- och samhällsutveckling till vardagsliv. Frågorna ställdes till alla i de tre övriga 

lokalerna runt om i världen och besvarades av såväl experter som icke experter. Frågorna och 

svaren kunde sedan beskådas i alla utställningslokalerna (Schultz Lundestam, 2004, s180f). 

 

1969 fick E.A.T. en förfrågan från Indiska Atomenergikommissionen om de kunde utveckla 

en instruktionsfilm för att bland annat förbättra kunskapen om uppfödande av bufflar för 

mjölkproduktion. Filmerna skulle sändas via en satellit som placerades över Indien. E.A.T. 

tog sig an uppdraget. Ansvariga för projektet blev konstnären Robert Whitman och ett antal 

ingenjörer som var specialiserade inom television. Hela gruppen åkte till Indien i december 

1969 för att samla in material för uppdraget. De besökte bland annat Anand Dairy 

Cooperative för att filma deras tillvägagångssätt vid mjölkproduktion. Materialet 

sammanställdes sedan till instruktionsfilmer som skulle sändas ut via satellit-tv. Projektet i 

Indien ledde till att E.A.T. började arbeta med flera liknande utbildningsprojekt i andra u-

länder (Schultz Lundestam, 2004, s175). 

 

ASCI 
 

Organisationen Art and Science Collaborations Inc. ASCI grundades 1988 av konstnären 

Cynthia Pannucci för att stödja konstnärer med avancerad teknik i USA. ASCI:s mission är att 

främja konst, vetenskap, teknik och humaniora. Tanken är att organisationen ska fungera som 
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en form av nätverk för konstnärer som i sin konst på något sätt har med vetenskap och teknik 

att göra. ASCI har arrangerat projekt inom gränslandet mellan teknik och konst. Exempel på 

detta är ”Bell Labs & the Origins of Multimedia Art”, världens första mässa på internet 

”CyberFair for artists” för konstnärer. ASCI har också startat ”CyberArt’99” med syfte att 

skapa stödsystem för den tidiga internetkonsten (http://www.asci.org/artikel384.html. 

http://www.asci.org/artikel381.html). 

 

ASCI och konst 

 

För att illustrera hur ASCI bidragit till att förmedla vetenskapliga rön via digital konst följer 

nedan några smakprov från några vetenskapsförmedlande konstverk. 

 

 

Bild 1 Insight 1, 2005, av Lois Goglia 

 

Lois Goglias 
 

Lois Goglias verk INSIGHT är ett collage av röntgenbilder av DNA-sekvenssträngar av olika 

slag, se bild 1. Röntgenbilderna var tagna på bakterieodlingar av skilda slag och på människor 
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och djur. Det var bilder på allt ifrån mammografi till ultraljud som blandades i collaget. 

Bilderna arrangerades av Goglias, fotograferades och bearbetades därefter i datorprogram. 

Genom datorbearbetningen kom de medicinska röntgenbilderna att förenas med Goglias mer 

konstnärliga uttryckssätt. Goglias menar att han med hjälp av bilderna vill fånga olika 

mänskliga tillstånd samtidigt som de är tilltalande rent estetiskt. Dessutom anser han att hans 

konst har kopplingar till hur konsten under mycket lång tid har använt sig av 

människokroppen för att visa på olika typer av tillstånd hos denna. 

(http://www.asci.org/index2.php?artikel=828). 

 

Bild 2 dataProjection001 (Male Gorilla), 2006, av Rob O’Neill 

 

Rob O'Neill  
 
Den amerikanske konstnären Rob O'Neill har utifrån avtryck av skelettdelar skapat 3D-bilder. 

De data, som bilderna baseras på, har forskare inom biologi och antropologi samlat in från en 

mängd olika undersökningar av gorillors kranier. O'Neill vill visa på hur teknikutvecklingen 

har lett till att forskarna har gått ifrån det manuella mätandet av de olika skelettdelarna och 

hur de idag istället använder sig av den digitala tekniken. Denna har möjliggjort att inte bara 

kunna ta vara på informationen rent vetenskapligt utan att även kunna använda den till att 
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skapa digitala 3D-tolkningar. Genom verket dataProjektion001, se bild 2, vill O'Neill skapa 

en kopia baserad på gorillors kraniers uppbyggnad. En form av grafisk skugga av originalet, 

som i detta fall är den vetenskapligt insamlade informationen, får representeras genom 

konstnärens verk (http://www.asci.org/index2.php?artikel=837). 

 

   Doilies [a series of five images] 

Bild 3 Influenza Virus, 2004, av Laura Splan 

 

Laura Splan 
 

Konstnären Laura Splan har skapat bilder av spetsdukar vars mönster baseras på olika virus- 

strukturer. Verket består av 5 olika bilder med olika mönster baserade på det virus de skildrar. 

Bild 3. visar Splans bild av Influensavirus. Herpes, SARS, Hepatit och HIV är återgivna i 

verket ”Doilies”. Hon skriver att spetsdukar är ett objekt som oftast går i arv från generation 

till generation. Splan menar att även viruspartiklarna att följer oss och finnas runt omkring oss 

i vår vardag. Media, som sprider exempelvis tidningsartiklar om epidemier och 

marknadsföringskampanjer om bland annat antibakteriell tvål som gör oss alltmer 

uppmärksamma på den mikrobiologiska världen. Splan förklarar verket som; “Doilies serve 

as a metaphor for the way we have adapted our everyday lives to these now everyday 

concerns”. Hon menar att skräcken för de olika virusepidemierna är något som vi accepterat 

och lärt oss att leva med (http://www.asci.org/index2.php?artikel=818). 
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  Bild 4 och 5 Airlight Taipei, 2006, Projektion på storbildsskärm i Taipei under kväll och 

  dag, av Andrea Polli 

 

Andrea Polli 
 

Airlight Taipei är ett samarbete mellan Andrea Polli och Dr. Chung-Ming Liu som är Director 

vid Global Change Research Center, och professor på Department of Atmospheric Sciences 

vid National Taiwan University.  

 

Projektet går ut på att transformera data om luftens kvalitet till ett susande pulserande ljud 

som förändras med förändringen av luftens kvalitet, såsom kolmonoxid och marknära ozon. 

En tillhörande del i projektet är en storbildsskärm, som visar en bild på en av Taiwans 

huvudstads motorvägar, se Bild 4 och 5. Bilden flimrar till med större och mindre pixlar så att 

bilden blir suddigare och skarpare beroende på realtidsdatan om luftkvaliteten. Dr. Chung-

Ming Liu har bidragit med att förklara variabler i mätningarna och på det sättet givit Andrea 

Polli en innebörd som hon har transkriberat till audiella och visuella kommunikationsmedel. 

(http://www.andreapolli.com/airlight) 

 

Då Taipei har ett stort miljöproblem med höga nivåer av hälsovådliga ämnen i luften är detta 

ett sätt att kommunicera om den dagsaktuella situationen i realtid på ett ytterst berörande sätt 

för alla som rör sig i närheten det pulserande susande ljudet. 

(http://www.andreapolli.com/airlight) 
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Bild 6 Atmospherics/Weather Works, 2003, Illustration av 

vindhastighet och vindriktning vid orkanen Bob 1991, av Andrea Polli 

 

Atmospherics/Weather Works 
 

Då Andrea Polli ser sig som en person i konstvärlden, men även som en person i 

vetenskapsvärlden ter det sig naturligt att hon även anser sig ser sig som en individ som 

agerar i gränslandet mellan vetenskap och konst, som i sig också är en värld. Det dock i den 

här världen som hon är mest även i samband med Atmospherics/Weather Works. Det är en 

konstprojekt baserat som precis som Airlight Taipei skär mellan vetenskap och konst, och på 

samma sätt måste en expert finnas med för att översätta och tolka de vetenskapliga 

mätvärdena, vilket i det här fallet är metrologiska data som samlats in i samband med orkanen 

Bob som härjade utanför USA:s östkust 1991, se Bild 6. Dr. Glenn Van Knowe vid MESO, 

Mesoscale Environmental Simulations and Operations såg till att tolka informationen 

tillsamman med Andrea Pulli. (http://www.asci.org/artikel443.html) 

 

Atmospherics/Weather Works project, är en programvara som producerar ljud, likt Airlight, 

som är baserade på extremt korrekt och detaljerad information från orkanen Bob. Den 

presenteras bland annat i form av en webbapplikation där man kan välja att ”lyssna” till olika 

nivåer i atmosfären, från havsnivå till en höjd på 60 000 fot. Man kan välja att lyssna till en 

eller flera platser samtidigt på en av fem nivåer hur den transformerade metrologiska datan 

låter. Framtida projekt kommer att innefatta data som översätts i realtid från tornados och 

andra väderfenomen på liknande sätt som Taipei Airlight utformats. 

 (http://www.asci.org/artikel443.html) 
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Bild 7 Moving Light: Lunation 1011, 2004, En person betraktar  

videoinstallationen, av Erika Blumenfeld 

(http://www.ballroommarfa.org/index_jan05.html) 
 

Erika Blumenfeld 
 

Erika Blumenfeld har varit fascinerad av ljus ända sedan hon fick tag på en polaroidkamera 

som läckte ljus in i kamerahuset. Hon försökte då lokalisera källan i kamerahuset genom att 

börja med att ta bilder med extremt kort exponering, och successivt öka tiden för exponering. 

För att på detta sätt hitta ljusläckan i kamerahuset. Av samtliga polaroidbilder blev det ett 

konstverk. (www.erikablumenfeld.com) 

 

Som ett led i fascinationen för ljus lyckades Blumenfeld få möjlighet att studera i ett 

observatorium utan kostnad i två månader. Där skapade hon Moving Light: Lunation 1011 

som är en videoinstallation av en månmånad på runt tre och en halv minut som är loopad, se 

Bild 7. Mellan den 14 september och den 14 oktober 2004 inföll den 1011:e lunationen, som 

Blumenfeld dokumenterade med kamera som hon egenhändigt monterat fast till teleskopet. 

Resultatet är en film som framhäver solens ljus som reflekteras av månen, under, från 

helmåne till helmåne. (http://www.ballroommarfa.org/index_jan05.html, 

www.erikablumenfeld.com) 
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Analys 
 

Redan vid “9 evenings” samarbetade ingenjörer och konstnärer med varandra och tillsammans 

presenterade de konst- och teknikinnehållet för publiken. De använde i sitt gemensamma 

arbete många intressanta tekniska finesser, som vi idag ser som självklara, men som under 

1960-talet var mycket avancerade. Flera verk hade FM-mottagare i sig. Visserligen var själva 

denna del redan uppfunnen och färdigutvecklad, men konstinstallationerna var å andra sidan 

nya. Fm-sändare hade inte använts i denna situation tidigare, vilket gav publiken en direkt och 

handfast förståelse för deras användningsområden. Hela denna process står i stor konstrast till 

föreställningen om den linjära spridningsmodellen som innebär att medier står som mellanled 

mellan tekniker/vetenskapsmän och allmänheten. 

 

I ”9 evenings” arbetar konstnärer och ingenjörer tillsammans för att skapa en tekniskt 

avancerad utställning som inte vore möjlig utan de tekniskt kunniga personerna, men som inte 

heller hade varit möjlig utan att konstnärerna tog tekniken i sina händer och skapade en 

konkret produktion. Det märkliga är att intresset från ingenjörernas sida att skapa detta projekt 

inte var så stort från början men att dessa i sin tur kände sig mer intresserade av att förmedla 

sin tekniska kunskap till den breda allmänheten. Den tillströmmande publiken kände sig mer 

involverad och engagerad vid evenemanget än vid andra tillfällen. Detta förmodligen på 

grund av det interaktiva tillvägagångssätt som man använde i projektet. Summa summarum, 

inga tidningar eller andra medier deltog som förmedlare av informationen, utan samarbetande 

konstnärer och ingenjörer förmedlade vetenskaplig information till en aktiv och absorberande 

publik. 

 

Den konst som skapades inom E.A.T.-samarbetet var mycket tekniskt avancerad. Den var en 

produkt av det mycket lyckade samarbetet mellan konstnärer och ingenjörer. Samarbetet var 

uppmuntrande för såväl konstnärerna som ingenjörerna och de kom att experimentera och 

vidareutveckla sig inom sina egna gebit. Detta ledde till att de berikade både konsten och 

teknologer. Det intressanta är att konsten som skapades skulle inte vara möjlig att kreera utan 

de mycket tekniskt kunniga ingenjörerna och forskarna. Idéerna till nya sätt att använda ny 

teknologi skulle heller inte ha uppkommit utan konstnärerna. Det faktum att samarbetet och 

att själva resultatet var berikande för både konstnärer och ingenjörer är ett ganska uppenbart 

bevis i fallet E.A.T., för att föreställningen om den linjära spridningsmodellen inte är valid. 
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Enligt den skapas den avancerade tekniken inom laboratoriets slutna väggar och ett samarbete 

med någon utanför forskarvärlden vore helt uteslutet. Intressant är även det sätt som konst och 

teknik fördes ut till allmänheten. Detta var inte heller i överensstämmelse med modellen som 

innebär att det är media som står för att sprida informationen om teknik till den bredare 

massan. I verket "Bandeon!" kunde även publiken delta genom att själva skapa ljud, de var 

alla en del av instrumentet. Det är tydligt att media inte fungerade som intermediärer utan att 

avancerad teknik presenterades direkt till publiken genom ett konstnärligt uttryck. 

 

Vehicle som var ett projekt involverandes ljud och Dopplereffekt skapade ett ohörbart ljud 

genom ett fysikfenomen till hörbart ljud på ett sätt som var kreativt men förståeligt. Det 

susande ljudet var fortfarande högt om man jämför med vardagliga ljud, men dock hörbart. 

Installationen ger vid handen ett bra exempel som en förmedlare av vetenskapliga fenomen 

genom en samverkan mellan vetenskapsmän och konstnärer, till en allmänhet. Dels illustrerar 

installationen det mänskliga örats kapacitet, men även Dopplereffekten. 

 

E.A.T.:s projekt ”Environment control system” utgick ifrån tanken att skapa en odlingsmiljö 

oberoende av klimat. Från första stund var projektdeltagarna från båda sidor (konstnärer, 

ingenjörer) välrepresenterade. Resultatet förmedlades genom en utställning. Publiken 

beskådade det mirakulösa resultat frambringat gemensamt av en vetenskapsman och en 

konstnär genom en interaktion på ett snarlikt sätt som Ekström beskriver. 

 

E.A.T.:s projekt ”Utopia: Q&A” var ett event som syftade till att få fram information om 

framtiden från fyra olika geografiska platser i världen med olika kulturell bakgrund. Frågor 

var ställda av och besvarade av personer med vitt skild bakgrunder. Det var alltifrån 

konstnärer, ingenjörer med flera till vanliga lekmän med i publiken. Resultatet med svar på 

frågor om framtiden var på intet sätt ett resultat av den linjära spridningsmodellen. 

Konstnärer, vetenskapsmän och andra människor interagerade i en salig blandning utan 

relation till någon struktur. Vilket i detta fall återigen har en stark koppling till Ekströms 

resonemang om hur olika aktörer inom skilda områden på något viss knyter an och skapar en 

form av samproduktion. 

 

Ett av E.A.T.:s mest märkliga projekt är då Indiska Atomenergikommisionen av oförklarlig 

anledning ger konstnären Robert Whitman uppdraget att göra en undervisningsfilm om 
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uppfödning av bufflar till mjölkproduktion som skulle sändas via satellit. I detta sammanhang 

förmedlas kunskapen av en konstnär snarare än av en journalist till den indiska befolkningen. 

 

Lois Goglias verk INSIGHT är ett tydligt exempel på hur konstnärer inom ASCI bedriver ett 

förmedlande av vetenskap trots att de inte är journalister. Med den omfattande medicinska 

forskning som växer fram är hans collage ett synnerligen tydligt exempel på hur 

röntgenbilder, ultraljudsbilder, och annat, som normalt är till för medicinsk personal, används 

för att allmänheten ska få förståelse för det finns i människokroppen. Visserligen är 

konstverket påverkat av konstnären själv, men å andra sidan så handlar det ändå om att visa 

hur olika delar av kroppen som finns inuti den, eller som är för litet för att ses med blotta ögat. 

I det här fallet är föreställningen om den linjära spridningsmodellen inte relevant. Det verkar 

snarare som om konstnären tagit rollen som intermediär. 

 

I fallet med O’Neills gorillakranium, har han tagit sig an att visa hur ett gorillakranium ser ut 

genom att utnyttja forskares nya sätt att mäta ben. Eftersom datan är så specifik kan den 

användas för en 3D-modell vilket O’Neill utnyttjat. Det måste till någon som verkligen vet att 

mätmetoderna har ändrats och dessutom göra merarbetet som krävs för att skapa en 3D-

modell, vilket har skett i det här fallet. Det förefaller att konsten i sig är en popularisering av 

vetenskapen, likt den i vetenskapstidskrifter, och på så sätt blir vetenskapsmännens nya sätt 

att mäta en tillgång för allmänheten. O´Neill har i det här fallet tagit på sig ansvaret som 

förmedlare av populariserad vetenskap. 

 

Laura Splan har skapat virus i stort format. Virusen är visserligen modifierade men tilltalande 

till en större publik de är gestaltade genom som spetsdukar med starka band till hur de fem 

olika virus ser ut på mikroskopisk nivå. På detta sätt kommer konsten att förmedla en bild 

baserad på en vetenskaplig grund. Det intressanta med modifierade bilder såsom Doilies och 

Lois Goglias verk INSIGHT är något som Hilgartner diskuterar. Det finns ingen som kan 

bestämma när någonting är populariserat på ett felaktigt sätt. Det finns inget tydligt svar på 

det enligt Hilgartner. Det råder inga tvivel om att Laura Splan producerar konst med stark 

vetenskaplig underbyggnad. Frågan är om detta ändå ligger i linje med att kommunicera 

vetenskap på sådant populariserat sätt som föreställningen om den linjära spridningsmodellen 

hävdar.  
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Airlight Taipei är en massiv installation som verkligen levererar allmänheten komplicerade 

siffror i form av ett lättfattligt pulserande sus, och visar med större datorpixlar på en bild av 

en motorväg hur omfattande föroreningarna är i realtid. Genom samarbete med forskare inom 

området har data avkodads för att framhävas i form av bild och ljud istället. Airlight Taipei 

ställer föreställningen om den linjära spridningsmodellen på kant. Eftersom syftet med 

installationen just är att få allmänheten uppmärksam på detta miljöfenomen är Andrea Polli en 

ytterst ansvarig person för att förmedla viktiga, men komplicerade data på ett populariserat 

och lättillgängligt sätt. Det blir inte sämre av att ljudet i sig är en sammanfattning av väldigt 

många föroreningar i sig är en pedagogisk uppgift att förmedla. Förmedlingen sker direkt och 

kärnfullt av de som berörs av miljöhotet. 

 

Atmospherics/Weather Works är en annan installation som Andrea Polli gjort. Den 

installation som beskrivs är bara starten på hela projektet Atmospherics/Weather Works, men 

det gör inte projektet mindre värt för det. Även här har hon samarbetat med forskare som givit 

betydelse åt komplicerade data som i sin tur legat till grund för olika typer av ljud. 

Allmänheten får lätt tillgång till att förstå hur starkt det blåser på olika nivåer i atmosfären på 

olika platser genom att lyssna på ljuden. Andrea Polli står även här som ett starkt substitut till 

en journalist och förmedlar metrologi på ett populärvetenskapligt plan. 

 

Moving Light: Lunation 1011, gjord av Erika Blumfeld, är en den sista av fallstudierna från 

ASCI och visar att även en given sak som månens faser kan bli en stark populärvetenskaplig 

attraktion. Genom att skapa en video som snabbspolar månens faser under hela måncykeln så 

får betraktaren som givetvis är allmänheten direkt tillgång till hur månen syns genom ett 

teleskop. Dessutom kan man följa något man ser i mycket långsammare takt i vanliga fall i 

högt tempo genom de dryga tre minuterna. Även om vetenskapen i sig verkar ha förstått sig 

på månens beteende för länge sedan är länken mellan vetenskap och konst kort. 

 

Sammanfattande slutdiskussion 
 

Det kan konstateras föreställningen om den linjära spridningsmodellen inte är hållbar i 

relation till vad som är beskrivet om E.A.T. och ASCI. Vi ställer oss då frågan varför? Båda 

organisationerna har sedan uppkomsten just syftet att på olika sätt bryta gränser liksom 

Bauhaus en gång bröt upp hierarkiska strukturer mellan olika yrkesgrupper och mellan 
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ingenjörer och konstnärer (Tietz, 2000, s33). Det som händer är att medierna inte längre blir 

primära kommunikatörer av teknik eller konst utan det blir symbiosen mellan ingenjörer och 

konstnärer som både utvecklar och förmedlar i synnerhet i många av E.A.T. 

 

I ett projekt med E.A.T. är till och med allmänheten med och formar flödet av kunskap. Inget 

av detta rimmar med föreställningen om den linjära spridningsmodellen utan snarare med 

någon form av diffus interaktion som Ekström framhäver. Ingen så kallad peer-review av 

vetenskapliga framsteg i normal bemärkelse sker, inga vetenskapsjournalister skriver om 

händelsen och ingen selektiv infallsvinkling av journalister sker. Här kan ingenjörerna och 

konstnärerna leva ut sina idéer utan att de omtolkas av någon mellanhand. Dessa idéer tas 

sedan upp direkt av allmänheten. Frågan man kan ta upp i det här sammanhanget är snarare att 

man måste lita på att vetenskapsmännen och konstnärerna har goda avsikter och inte vinklar 

sina alster åt endera hållet, vilket Hilgartner uppmärksammat. Som bekant var det en tid under 

dess utvecklingsstadium som datorkonst inte betraktades som rumsrent, och frågan är om hur 

det har påverkat E.A.T. i sitt sätt att förmedla tekniken och dess konstnärliga uttryckssätt. 

 

E.A.T.s olika projekt är till stor del teknik, men även mycket konst. Det som Billy Klüver 

förklarar, och som står i E.A.T.s syfte, är att E.A.T. ska ge någonting mer än om ingenjörerna 

och konstnärerna skulle arbeta på var sitt håll. Själva kärnan är alltså att få ut mer av både 

tekniken och konsten genom att båda yrkesgrupper samarbetar. Poängen här är att det inte 

bara handlar om den typ av interaktion Ekström diskuterar för sin egen skulle utan för att nå 

någonting ännu större, och ännu högre, och att interaktionen i sig blir ett instrument. 

 

Vad det gäller Laura Splan och Luis Goglias verk Doilies och INSIGHT så är dessa ett 

gränsfall där vetenskapen i ett stort sätt har varit en inspirationskälla, men den konstnärliga 

processen har gått lite väl lång i bearbetningen av grundmaterialet för att det ska kunna ses 

som någon form av populärvetenskap. Man kan snarare se det som en konstinriktning där 

konstnärer influeras av vetenskapliga fenomen. Trots allt ska man ändå inte underskatta det 

värde dessa konstverk kan ge i form av vetenskaplig nyfikenhet och intresse för att ta reda på 

mer utifrån den vetenskapliga bas de kreerat sina alster.  

 

Moving Light: Lunation 1011 som gjorts av Erika Blumfeld är av en helt annan dignitet. 

Månfilmen på runt tre och en halv minuter är visserligen inte så fascinerande, eftersom 

människan studerat den genom århundraden, men dess populärvetenskapliga värde är dock 
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stort. Till att börja med får man reda på att lunationen, dvs helmåne till helmåne började 

räknas vid en viss tidpunkt och att den filmade är den 1011 lunationen. Barnfamiljer kommer 

att stor nytta av Moving Light: Lunation 1011 då de undervisar sina barn i förskoleåldern 

kring fenomenet lunation. 

 

Andrea Polli gör i två installationer, som beskrivs ovan, Airlight Taipei och 

Atmospherics/Weather Works, en länk från vetenskapssamhället till allmänheten. Med hennes 

konstnärliga insats kan man betrakta den historiska syn på föreställningen om den linjära 

spridningsmodellen som Shapin anlägger. Där är det gapet som skapas mellan vetenskapen 

och allmänheten som är det största problemet. Det är olika synsätt om vem som ska få tillgång 

till informationen och misstron som har skapats, som finns även idag, mellan allmänheten och 

vetenskapssamhället. Andrea Polli överbryggar detta gap på ett fenomenalt sätt genom att 

förklara komplicerade samband på så kreativt sätt som att med audio och video framhäva 

naturvetenskapliga variabler på ett lättförståeligt sätt. 

 

Vad ASCI och E.A.T. gör är att de visserligen går förbi de journalistiska mellanhänderna men 

de når naturligtvis inte ut till lika många människor som en annan medieform skulle ha gjort. 

Detta då arrangemangen ofta är lokala. Verkan blir stor på en viss plats men spridningen av 

kunskapen om konsten och det tekniska innehållet begränsas av antalet besökare. Här kanske 

recensioner skulle kunna bättra på räckvidden av förmedlingen, men dessa analyserar bara 

eventet och inte dess fullständiga innehåll. Recensioner av event är sannolikt mer 

fragmentariska än populärvetenskapliga artiklar. Dessutom kommer man ofrånkomligen mer 

in på föreställningen om den linjära spridningsmodellen då man tar med medier. 

 

Att publicera information om event, eller hålla hela eventet i digital form på Internet öppnar 

dock nya dörrar. Här kan konstnärer och ingenjörer oredigerat själva beskriva sina projekt. 

Digitala världar medger ytterligare steg, i synnerhet vad det gäller flervägskommunikation i 

realtid, vilken reducerar rummets betydelse. Ett exempel är ”CyberFair for artists” som var 

den första internetmässan för konstnärer arrangerat av ASCI. Från början fanns inte 

kommunikationsmöjligheter mellan datorer men samtidigt innebar ändå datorernas inträde 

nya konstmöjligheter oavsett om de kunde kommunicera eller inte. Det intressanta är att det 

var ingenjörer som började med den första datorkonsten. Det var just ingenjörer i egenskap av 

konstnärer som fungerat som förmedlare av kunskap från sitt eget fackområde. Det intressanta 

är samtidigt att tidiga personer inom datorgrafikens område benämns mer som vetenskapsmän 
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än konstnärer enligt Frank Dietrich, författare till boken Visual intelligence: The First Decade 

of Computer Art (Svensson, 2000, s34). 

 

Andrea Pollis betraktelse att hon agerar i tre olika världar är en intressant reflexion, och så i 

synnerhet då det gäller den värld som gäller både vetenskap och konst. Speciellt då att världen 

är en egen. Det finns en hel del konstnärer som har utgått ifrån just vetenskapen, för att 

uppmärksamma forskning och ny teknik, men även för att skapa debatt.  

 

En konstnär som ofta betraktas som pionjär inom ”Digital art” är amerikanen Micheal Noll. 

Något som är ytterst intressant med Noll är att han arbetade på Bell Laboratories i New Jersey 

med uppdraget att kontrollera telefonsignalkvalitet, men kom att skapa abstrakta 

datorgenererade bilder. Ett av hans verk är Gaussian Quadratic som han skapade 1963 och 

som gav associationer till Picassos kubism. Hans verk ställdes ut 1965 på en av de första 

”computer art”-utällningarna på New Yorks Howard Wise gallery. Han själv ifrågasätter dock 

under 1970-talet om hans konst verkligen kan betraktas som konst, eftersom han ansåg att det 

bara var reproduktioner och inte gav en fullständigt ny estetisk upplevelse (Rush, 1999, 

s172f). Runt mitten av 70-talet utvecklade konstnärerna John Dunn, Manfred Mohr, Dan 

Sandin och Woody Vasulka mjukvara för produktion av bilder i 2D och 3D (Rush, 1999, 

s178). Här ser man tydligt tecken på att datorerna kan skapa nya estetiska förnimmelser. 

Någon som i detta sammanhang verkligen illustrerar hur datorn i rum och tid samtidigt kunnat 

vara konst och vetenskap är Karl Sims. 

 

En som utnyttjat datorns kapacitet är amerikanen Karl Sims. Han har examen inom bioteknik 

från M.I.T. Hans konst är till stor del skapad av datorbaserad grafik. Konstverket Galápagos 

(1995) har tydliga kopplingar till Darwins teori om det naturliga urvalet och det för åskådaren 

mest estetiskt tilltalande, vilket kan föra tankar till en genetisk makeup. (Wilson, 2002, s359) 

Galápagos är ett datorprogram som generar bilder av genetiska organismer. Tanken är att 

man, som åskådare, ska kunna påverka det naturliga urvalet genom att välja bland annat 

vilken färg, form och textur som organismerna ska ha. Dessa val skapar sedan i programmet 

en ny generation av varelser (Rush, 1999, 205f). 

 

Vad innebär vetenskap och vad innebär konst, glider inte de ihop? Skulpturen CYSP 1 CY, 

som nämns i inledningen må ha varit en skulptur men samtidigt var den ett tekniskt framsteg. 

Kan man säga att upphovsmannen var uppfinnare eller konstnär? Han var snarare som Da 
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Vinci, både uppfinnare och konstnär. Ytterligare en person som lyckats med att via sin 

konstnärliga själ skapa en teknisk produkt är den amerikanske konstnären Chris Burden som 

gjorde verket B-Car som en reaktion på den första oljekrisen. Han tillverkade en konceptbil 

som passade hans egen kropp och var så lätt att den kunde bäras. B-Car kan beskrivas som en 

korsning mellan en cykel och ett flygplan. Verket tillverkades 1975 på endast två månader. 

Dess främsta egenskap var att den var mycket bensinsnål och på så sätt hanterade Burden det 

stigande bensinpriset. (Burden, 1999) 

 

B-Car är ytterligare ett av ett otal exempel där föreställningen om den linjära 

spridningsmodellen inte visat sig vara hållbar. Vad innebär då detta? Det finns en 

förhållandevis stor del av vetenskapssamhället som inte publicerar sig i vetenskapliga 

tidskrifter utan förmedlar sig på alternativ väg. Frågan man i så fall kan ställa sig är, om detta 

är vanligt? Sannolikt är det inte så, men vad som är än viktigare är det att ta fasta på 

Negropontes citat, där kreativitet inte kan ske i små steg utan måste ta jättekliv för att nya 

idéer ska formas och det är därför som E.A.T., ASCI och MIT Media Lab finns, bildats för att 

fungera som kreativitetens växthus. 
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