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Thus the distribution of power between user and system is not just a technological issue but a social and political issue as well.
- Söke Dinkla, “From Participation to Interaction”

__A realização de um Happening é, em alguns 
aspetos, como programar uma máquina de 
inteligência artificial. Os acontecimentos que 
desencadeiam um Happening, apesar de 
baseados no acaso, têm sempre por detrás o 
artista que controla o evento. O programador 
pretende dar instruções para que a máquina 
eventualmente aja independente de ordens 

diretas.

HAPPENING__
 Os happenings têm o simples objetivo de criar uma 
experiência, aproximando a arte da vida, não têm uma 
finalidade concreta.
“Happenings invite us to cast aside for a moment these 
proper manners and partake wholly in the real nature 
of the art and (one hopes) life.” [1] 

INTERATIVITY__
 A interatividade entre o participante e o ambiente 
criam a obra.
“There is thus no separation of audience and play” [1]

CHANCE__
 O participante interage 
num ambiente organizado 
pelo artista.  
 “The action leads itself 
any way it wishes, and the 
artist controls it only to the 
degree that keeps on 
‘shaking’ right.” [1]

THE IMITATION GAME__
 “Can machines think?” [2]

MACHINE__
 Turing restringe o jogo da imitação às máquinas a 
que chama de digital computer, sendo estes o que 
considera o mais perto de uma “máquina que pensa”
 “[digital computers] can in fact mimic the actions 
of a human computer very closely.” [2]

SUPER-CRITICAL__
 A ideia desenvolve-se a 
partir do problema: a máquina 
só fará o que é programada 
para fazer. 
 “An ideia presented to 
such a mind may give rise to a 
whole ‘theory’ consisting of 
secondary, tertiary and more 
remote ideias.” [2]

CHILD-MACHINE__
 Turing chega à conclusão 
que a melhor hipótese será re-
criar a mente de um recém-na-
scido (a) e submeter esta 
criação ao “processo de edu-
cação” (b).
 “Our problem then is to 
find out how to programme 
these machines to play the 
game.” [2]  
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