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       Wiener    Cibernética

       Ascott         Arte

Defesa Antiaérea _ A arma aérea só funciona 
com o elemento humano, que precisa de ati-
rar, ou seja, o sistema de tiro evolve humanos 
e máquina simultâneamente. Humano + 
máquina é uma única estrutura.

Arte didática _ Para o autor toda a arte é 
Didática, todo o artista está pronto para instru-
ir através de direções. Enquanto que a arte dá 
forma à vida, a cultura regula e transforma a 
sociedade com essas direções.

Negative Feedback_Quando o humano atua 
sobre o leme de um navio, ele não está a atuar 
diretamente pois não teria força, atua sim so-
bre uma máquina. Por vezes existem oscilações 
no controlo, assim, “negative feedback” é 
a diferença entre a posição comandada e a 
posição real.

Extensão de Significado_ Ascott leva-nos 
a considerações sobre a nossa relação com a 
obra de arte, nas quais os movimentos físicos 
podem levar a movimentos conceptuais, com-
portamentos relacionam-se com ideias. Para 
Ascott, o utilizador torna-se responsável 
pela extensão do significado de obra de arte e 
participa ativamente no processo de tomada 
de decisão.

Automatic Central System_ Quando existe 
uma emergência numa fábrica com vários 
químicos nocivos para o homem, a condu-
ta mais viável será dar instruções a máquinas 
em avanço para prevenir a perda de vidas hu-
manas. O homem tem total controlo.

Arte Telemática_ um artista cria um siste-
ma de comunicação e colaboração entre 
indivíduos fisicamente dispersos. Artista como 
criador de contextos. A arte telemática ten-
ta aproximar dois conceitos, a participação e 
interação.

(Nova) Revolução Industrial
A máquina não aparece como fonte de força 
mas como força de controlo de uma fonte de 
comunicação. 
“Whatever ideas I may pursue, and in the art the 
entire universe is open to investigation and recon-
struction” [1]
“We communicate with the machine and the 
machine communicates with us”. [2]

[1] Roy Ascott. 1964. The Construction of  Change
[2] Norbert Wiener. 1954. Men, Machines and the World About


