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  آرت سیستمز  : 1968 الى 2018

 إرنست إدموندز
 جامعة مونفورت

 
 ."تعرض "آرت سیستمز" جائزة "أي سي ام سیغراف إلنجاز العمر" لعام 2017 الممنوحة للفنان البریطاني "إرنست إدموندز

 :في هذا المعرض، ستتمكن من رؤیة أعمال إدموند الفنیة في الفترة من 1968 إلى 2018 ، والتي تشمل
 تسعة عشر"، عرضت في عام 1968؛ "داتاباك" ، قدمت في عام 1969 ، "لعبة االتصاالت" ، من عام 1972 ، و"تشكیل"

 .النموذج" ، من عام 2002
 .ترتبط كل هذه األعمال الفنیة مباشرة باألوراق المنشورة في لیوناردو منذ عام 1973 ، من اإلصدار 3 حتى اآلن

 
 
 

"She falls for ages" 
Skawennati Fragnito 

 سكاوناتي فرانییتو
Aboriginal Territories in Cyberspace 

 األقالیم األصلیة في الفضاء السیبراني
 

 شي فال فور آیجز"  هي روایة خیال علمي عن "هاودنوسوني" أو "أیروكیوس"، وهي كونفدرالیة أمریكیة شرقیة قویة تاریخیًا"
 ."، وتم إنتاجها باستخدام تقنیة وسائط جدیدة تعرف باسم  "ماشینیما

 القصة التي أنشأتها "سكاویناتي فرانییتو" تعید تصور "سكاي وورلد" (عالم السماء) باعتبارها الیوتوبیا المستقبلیة، و"سكاي
 وومن" (امرأة السماء) هي رائد فضاء شجاعة وبانیة للعالم. عندما تعلم أن كوكبها یموت، تتطوع "سكاي وومن" لتصبح بذرة

 .العالم الجدید ، وهي أرض مغطاة بالماء
 .تخلط "  شي فال فور آیجز  " بجرأة بین القص القدیم والخیال العلمي لربط الماضي السحیق بالمستقبل البعید

 
 
 

 (ها آو هو  (عالم جدید
 نآ اناي ماهیكي

 األقالیم البدائیة في الفضاء اإللكتروني
 

 ."ها آو هو" هي كلمة بلغة الهاواي بمعنى "عالم جدید"
 هذه اللعبة مغامرة بأسلوب لعب أشر-وقم-بالنقر تحول الالعب الى ساكن هاواي أصلي. اإلطار هو المستقبل البعید، عندما یبلغ

 .شعبك (سكان هاواي األصلیین) المستوى التالي من المالحة: السفر عبر الفضاء
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 ها آو هو" هي نتیجة ورشة عمل فریدة من نوعها جمعت حلقات عمل حول قصص القصور األصلیة وتصمیم ألعاب الفیدیو ،"
 .التي یقدمها فریق مصمم أصًال من قبل السكان األصلیین

 
 
 

 قناع التحول
 شون هنت

 فنان مستقل
 

  روبرت بتروورث
 جیریمي كیرسي

 آندي كالین
 جولیا تایلور-هیل

 جوناثان كوب
 برینت سیلك

 براندن أوروركي
 ستایسي مولكاي

 مایكروسوفت غاراج
 

 ."قناع التحول" هو تعاون بین "مایكروسوفت فانكوفر" والفنان المستقل "شون هانت"
 ینتقل "هنت" بعیدًا عن التعامل بشكل یدوي من أجل استكشاف األصالة وتوقعاتنا بما یعنیه أن تكون أصلیا من خالل إزالة السطح

 .المحفور بالید
 یضم القناع الجوانب التقلیدیة للتحول مع التحول من قناع لطیر إلى اإلنسان ؛ لكن في هذا السیاق ، تم تعدیل القناع البشري

 .وترقیته ودمجه مع اآللة
 هذه القطعة تتضمن جوانب التكنولوجیا والصوت والفضاء. بهذه الطریقة، یعكس كل جزء من العمل اهتمام "هنت" بكیفیة فهمنا

 ."وتعریفنا لمصطلح "األصلي
 
 

Never Alone: The Art and the People of the Story 
 "نیفر الون: الفن وشعب القصة"

 
 آیمي فریدین

Cook Inlet Tribal Council, E-Line Media 
 كوك اینلت تریبال كاونسیل، إي-الین میدیا

 
 دیما فیریوفكا

 اوكولیس في آر، إي-الین میدیا
Oculus VR, E-Line Media 

 
 بالنسبة لـ"نیفر الون" دمجت كل من "إیمي فریدین" و"دیما فیرفوفكا" صّناع ألعاب عالمیین مع رواة القصص من سكان أالسكا

 .األصلیین وشیوخها إلنشاء لعبة تتعمق في التقالید التقلیدیة لشعب الـ"اینوبیات" لتقدیم تجربة ال مثیل لها
 تمثل "نیفر الون" أول عنوان لـ"فریدن" و"فیریوفكا" في نوع جدید مثیر من "األلعاب العالمیة" ، والذي یعتمد بشكل كامل على

 .ثراء الثقافات الفریدة لخلق عوالم ألعاب معقدة ورائعة للجمهور العالمي
 
 



  سومنیوم
 داني بازو
 میو وولف

 
 ماركو بلجان

 "جامعة كالیفورنیا سانتا باربارا، معهد "بروجیكت أتول
 

 كارل ییركس
 جامعة كالیفورنیا سانتا باربارا

 
 هل تساءلت یوًما كیف تشعر في لو كنت في كوكب آخر؟

  ."لتوفیر هذه التجربة ، أنشأ الفنانون "داني بازو" ، "ماركو بیلجان" و"كارل یركیس" التركیب السیبرانیتي "سومنیوم
 یمكن للزوار التفكیر ، الشعور ، وفهم االكتشافات المتعلقة بالكواكب خارج المجموعة الشمسیة ، أبعادها الكلیة والجزئیة ،

 .واحتماالت الحیاة في مجرتنا
 
 
 

Archaeology of CAD I: Interactive Software Reconstructions of the 'Coons Patch' and 
'Sketchpad' 

 دانیال كاردوسو-التش
 جامعة كارنیجي میلون

 
 قطع التصمیم بمساعدة الحاسوب شوطا طویال. لتسلیط الضوء على اثنین من التطورات األساسیة في تاریخ التصمیم بمساعدة

 الحاسوب ، أنشأ "دانیال كاردوزو -الش" إعادة تصمیم برنامجین تفاعلیین للسماح لزوار المعرض لتجربة: "باتش"، الذي أنشأه
 ."ستیفن آ. كونز" عام 1967، و"سكتش باد" الذي أنشأه "ایفان سوذرالند" عام 1963

 یتطلب التصمیم بمساعدة الحاسوب لتطبیقات علم اآلثار بحوثا مكثفة للمحفوظات، فضال عن تصمیم البرمجیات واألجهزة
 المخصصة. النتائج عبارة عن نظامین تفاعلیین یقدمان إمكانیة الوصول إلى ما هو أكثر من الرؤیة البصریة، بل أیضا الجوانب

 .الحسیة واإلیمائیة والتفاعلیة لتقنیات التصمیم المحوسبة
 إذا كنت ترغب في معرفة المزید عن أصول التصمیم بمساعدة الحاسوب ، ال تنس التحقق من قائمة المالحظات النادرة المكتوبة

 .بخط الید من قبل المؤلفین "كونز" و "سوثرالند" المعروضة بجوار مكان العرض
 
 

 أنت المحیط
You are the Ocean 

 
 أوزج سامانسي

Ozge Samanci 
 غابیریال كانیغلیا

Gabriel Caniglia 
 

 جامعة نورث وسترن
Northwestern University 

 
 أنت المحیط" هو عبارة عن تثبیت تفاعلي تم إنشاؤه في جامعة نورث وسترن التي تولد موجات المحیط والسحب استجابة"

 .لموجات الدماغ من أحد المشاركین



 .یتم محاكاة عناصر مثل الماء والضوء والسحب والبرق من خالل برنامج كمبیوتر
 .لتجربة الجهاز ، یرتدي المشارك خوذة لتخطیط أمواج الدماغ لتقیس انتباهه التقریبي ومستویات التأمل عبر موجات الدماغ

 االسترخاء والتركیز یسمح للمشارك بالتحكم في الماء والسماء ، بینما یؤثر مستوى االهتمام على العاصفة: مع ارتفاع التركیز ،
 .تزداد األمواج وترتفع السحب. ومن خالل تهدئة عقله ، یمكن للمشارك إنشاء محیط هادئ

 
 

Sopro and Toque (The Blow and Touch) 
 "سوبرو آند توكي"

 
 میلتون سوغابي

 جامعة والیة ساو باولو
 

 فرناندو لویز فوغلیانو
 جامعة ساو باولو

 
 فابیو أولیفیرا نونیس

 كارولینا باریز
 سورایا براس

 رودریغو دورتا
 كلیبر غازانا

 میریان شتاینبیرغ
 میلینا فوركین

 دانیال مالفا
 جامعة والیة ساو باولو

 
 ینظر التركیبان البرازیلیان "سوبرو" و"توكي" (ذا بلو آند تاتش) في النقاش حول المصادر المستدامة للطاقة من خالل استخدام

 .طاقة جسم الجمهور بشكل جمالي للتفاعل وتحریك األعمال الفنیة
 
 

Diastrophisms 
 نیكول لویلییه

 یاسوشي ساكایي
 معهد ماساتشوستس للتكنولوجیا، میدیا الب

 
 توماس سانشاز النجلینغ

 معهد ماساتشوستس للتكنولوجیا
 

 دیاستروفیزم" هو تثبیت صوتي مع نظام وحداتي یرسل الصور عبر أنماط إیقاعیة. بني التثبیت على مجموعة من الحطام من"
 .مبنى ألتو ریو الذي دمره الزلزال الذي وقع في 27 فبرایر 2010 في تشیلي

 
 خلق الفنانون "لویلییه" و"ساكاي" و"سانشیز النجلینغ" "دیاستروفیزم" من أجل البحث عن تقاطع شاعري وناقد وسیاسي بین

 .التكنولوجیا والمادة ، بهدف إثارة أسئلة حول العالقة بین البشر والطبیعة
 

 دیاستروفیزم"  هي طریقة للنظر في بناء الذاكرة في المجتمع من خالل التشكیك في فكرة المعالم ، وكذلك تخیل أشكال جدیدة"
 .من التواصل في أوقات األزمات



 
 

 "انستریمنت / لیلة واحدة في أنتاركتیكا"
INSTRUMENT | One Antarctic Night 

 روث ویست
 إیزابیل جونسون

 إي. شن یاه
 زاك توماس

 جامعة نورث تكساس، اكسراز آرت + ساینس الب
 

 إیثان مندیلوفیتز
 كلیة ماونت هولیوك

 
 الرس بیرغ
 فنان مستقل

 
 تتیح لك "انستریمنت / لیلة واحدة في أنتاركتیكا" اللعب على إیقاع 817،373 نجم من خالل قوة الواقع االفتراضي. ابتدعت
 التجربة من ضوء النجوم الواصلة الى التلسكوبات الروبوتیة في القارة القطبیة الجنوبیة بعد رحلة استغرقت 160،000 سنة

 .وهي تنقل الالعبین داخل حقل نجم من قلب سحابة ماجالن الكبیرة
 .انتهى الفنانون بتحویل أكثر من 758 ملیون نقطة بیانات من 817،373 قطعة فلكیة إلى عالم افتراضي من الضوء والصوت

 داخل هذه المساحة المضیئة ، یقوم العبون متعددون بشكل تعاوني بإنشاء أمزجة بصریة وصوتیة جدیدة من خالل البیانات حول
 .النجوم وإحیاء إیقاعات الكون في جهاز مزج ال نهایة له

 
 

Cocoonsكوكونز  
 ألیكس بایم

 تنجیبل انتراكشن
 
 .في الطبیعة ، تمثل الشرانق مكاًنا لألمن والهدوء. مثل رحم األم ، فهي منطقة الراحة المطلقة: مكان المنشأ ، حیث یبدأ كل شيء
 تركیب "الیكس بیم" ، واسمه "كوكونز" (شرانق) ، یتیح لك التوقف ، ایجاد نفسك ، وربما تخرج ویبدأ یومك مرة أخرى. بدایة

 .جدیدة
خلق الفنانون مضلعین على شكل عضوي یسمحان للناس بالذهاب إلى الداخل والتواجد في حدث مع وجود تجربة شخصیة تأملیة

. 
 تم تصمیمها كأشكال شبه كرویة عضویة، وهي كرات تنسجم مع بعضها في تكوین طبیعي ، وتحافظ كل منها على شكل ما من

 .خالل مروحة كهربائیة
 .للدخول ، اذهب ببساطة من خالل المدخل ذي السّحاب

 
 

 
 
 
 

Origins + Journeys 
 (اوریجینز + جورنیز" (أصول + رحالت"

 



 اوریجینز + جورنیز" هو معرض على شبكة اإلنترنت تنظمه جمعیة آي سي ام الرقمیة للفنون وتم تصمیمه إلى جانب معرض"
 .السرد األصلي في الموقع في سیغراف 2018

 
 األصول والرحالت لألعمال المختارة  تم تخیلها موضوعیا ومفهومیا ، من خالل كل من طریقة ومحتوى العمل ، الذي یتراوح
 من استكشاف تاریخ الفن الرقمي ، إلى تأمالت في الذكریات والهویات الشخصیة والجماعیة ، إلى االستفزازات نحو الممكن ،

 .كذا المستقبل بوساطة التكنولوجیا
 

  :للتحقق من جمیع المشاریع المحددة ، یرجى زیارة
http://origins-journeys.siggraph.org/wp/ 

 


