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„Skutki uboczne”

Wystawa „Skutki uboczne” zosta∏a zestawiona z czterech instalacji tworzàcych dwie spójne
tematycznie pary. Pierwsza para – „Fallout //Skutki uboczne” – nawiàzuje do starej gry
Playing Game – Fallout.
Wizja Êwiata programistów to ekosystem zniszczony przez apokalips´ nuklearnotechnolo-
gicznà – „wasteland” (teren niezagospodarowany, pustkowie, nieu˝ytek, ugór, pustynia, pu-
stynia kulturalna). Zadaniem gracza jest rewitalizacja, usuniecie skutków kataklizmu, wype∏-
nienie pustki ˝yciodajnà treÊcià, o˝ywienie wyschni´tych êróde∏. Widz mo˝e przez chwil´ po-
czuç si´ jak gracz, pokonujàcy rozleg∏e obszary „wastelandu” w poszukiwaniu upragnionego
zbawienia ludzkoÊci reprezentowanej przez zagubionà w kulturze i cywilizacji grup´ dziku-
sów. „Fallout // Skutki uboczne” – sk∏adajà si´ z dwóch cz´Êci: - serce - personifikowane ku-
riozum, próbuje reagowaç na otoczenie i zmieniajàcà si´ rzeczywistoÊç, w groteskowy sposób,
naÊladuje ludzkie uczucia, strach, l´k, niepokój; - oko - dzi´ki algorytmowi wastelandu, wy-
szukuje okreÊlone obszary na mapie satelitarnej ziemi, w sposób nieprzewidywalny decyduje
o ˝yciu uwi´zionych w pojemnikach próbkach organicznych.

Druga para - [un]human error - sk∏ada si´ z dwóch realizacji: - „Supercoil” jest wertykalnym
s∏upem, zbudowanym na wzór ∏aƒcucha DNA. Na kraw´dziach ∏aƒcucha umieszczone zosta-
∏y pary wyÊwietlaczy tekstu, które pulsacyjnie wyÊwietlajà informacje. Silnikiem pracy jest
program komputerowy pt. „SUPERCOILING”, który w czasie rzeczywistym skanuje baz´
danych i uk∏ada mniej lub bardziej przypadkowe ciàgi logiczne, a nast´pnie wyrzuca dane na
wyÊwietlacze. Baz´ danych stanowi zbiór hase∏ encyklopedycznych wraz z opisami. Program
komputerowy dobiera w sposób hiperteksualny informacje, tworzàc niekoƒczàcy si´ ciàg in-
formacyjny. DNA jest wieloczàsteczkowà strukturà wyst´pujàcà w chromosomach, pe∏niàcà
rol´ noÊnika informacji genetycznej organizmów ˝ywych. Kod DNA, to wzorzec, wed∏ug któ-
rego komórka wie, jakie bia∏ko produkowaç, w tym sensie informacja s∏u˝y budowie organi-
zmu. W DNA zawarta jest jednak nie tylko informacja na temat cech, wyglàdu i budowyor-
ganizmu, ale równie˝ „Êcie˝ka”, jakà kroczy∏ cz∏owiek przez tysiàclecia. W tym znaczeniu
DNA przypominaç mo˝e encyklopedi´ wiedzy o cz∏owieku. - „Transfuzja” zbudowana jest z 5
grup elektronicznych obiektów. Sk∏adajà si´ z wyÊwietlaczy LCD ustawionych na specjalnie
skonstruowanych statywach z wypuszczonym do góry pojemnikiem na p∏yny reanimacyjne
(jak kroplówka). Pojemnik z p∏ynem jest ruchomy i reaguje na obecnoÊç widza. Fotokomór-
ka uruchamia silnik, który opuszcza pojemnik i powoduje, ˝e p∏yn wlewa si´ do specjalnej ko-
mórki umieszczonej przed ekranem, w ten sposób powstaje efekt zalewania ekranu cieczà
(p∏ynem reanimacyjnym).

Dodatkowo w momencie pojawienia si´ widza w obszarze pracy dochodzi do wymiany obra-
zów wideo w wyÊwietlaczach. Obraz p∏onàcej postaci, zamienia si´ w zdeformowany szum
medialny, sk∏adajàcy si´ z przeciwstawnych informacji: istotnych i b∏ahych, okrutnych i przy-
jemnych, przejmujàcych i kompletnie g∏upich. Obraz b´dàcy sensem transfuzji ukrywa si´
przed widzem.
Ca∏oÊci towarzyszy animacja, wyÊwietlana na niezale˝nych LCD, przedstawiajàca wn´trze
aorty pulsujàcej niepokojàco. 


