
 Experiment in Art and Techonology

" the first major exhibition of electronic art in the United 
States; and finally, the Pepsi-Cola Pavilion, E.A.T.'s 
penultimate project, bringing Klüver's vision of art and 
engineering to millions of viewers from around the world.
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Figura (1) - - Homage to New York ,1960 

[1] 14.Billy Klüver, Four Selections by Experiments in Art and Technology: The Garden Party (excerpts) — 1961, From 9 Evenings — E.A.T., 1966 [Press Release] — E.A.T., 1966 The Pavilion — 1972
[2] 27. Gilles Deleuze and Félix Guattari, From A Thousand Plateaus — (translated by Brian Massumi), 1980

Figura (2) - 9 Evenings: Theatre & Engineering E.A.T., From an edition of 90

Figura (4)-  - -   From A Thousand Plateaus by Gilles Deleuze and Félix Guattari 
Figura (3) - The Pepsi Pavilion, Osaka, 1970 (Photo: Shunk-Kender, © Roy Lichtenstein Foundation, courtesy Experiments in Art & Technology)

Figura (5) - Marc Ngui ilustrated,  A Thousand Plateaus, by Deleuze and Guattari.  and Félix Guattari.
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“In the history of human thinking the most fruitful developments 
frequently take place at those points where two different lines of 
thought meet.”
– Werner Heisenberg

"Experimentos em arte e tecnologia são estabelecidos para desenvolver uma 
colaboração efetiva entre engenheiro e artista. A razão de ser do EAT é a 
possibilidade de um trabalho que não é o preconceito do engenheiro ou do artista, 
mas que é o resultado de a exploração da interação humana entre eles ".

E.A.T., realizada por engenheiro Billy Klüver,entre 
outros, discursa sobre uma organização de experiências 
artísticas e tecnológicas. Relacionando assim com o livro 
Thousand Plateaus, de Gilles Deleuze e Fénix Guatarri que 
abrange o termo de Rizoma, multiciplidade. Ambos os 
textos se relacionam entre si, devido aos conceitos 
abordados entre eles.

"Um platô está sempre no meio, nem início nem fim. Um 
rizoma é feito de platôs." (Deleuze e Guatarri, 2004: 33)

O primeiro conceito criado para propor esta teoria 
das multiplicidades é o conceito de "rizoma". O 
conceito de rizoma funciona como o ponto de 
partida para se pensar as multiplicidades por elas 
mesmas, visto que o fundamento do rizoma é a 
própria multiplicidade.
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