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Történeti előzmények

1960-as évek John Cage - Merce Cunningham - Judson Dance Theatre

VARIATIONS V - Multimediális összművészeti performansz 1965-ből, 
technológia (magnószalag, hanglejátszó, képvetítő) és élő mozgás  
(Merce Cunningham és táncosai) találkozása. A táncosok mozgásai  
generálják az egyes eszközök által keltett hangokat – vagyis  
interakcióban vannak az eszközökkel. 

9 EvEnings 1966
A 9 Evenings az 1960-as évek egyik kiemelkedő kollaborációja volt művészek 
és mérnökök között, akik 10 hónapon keresztül dolgoztak együtt a leginvenci-
ózusabb technikai eszközök és perfomatív elemek összekapcsolásán. 
Színház, tánc, zene és performansz kapcsolódott össze videó vetítéssel,  
vezeték nélküli hangátvitellel. Olyan technikai megvalósulások, amelyek  
ma már evidenciáknak számítanak. Néhány név a résztvevők közül:  
Robert Rauschenberg, John Cage, Yvonne Rainer, Lucinda Childs,  
Deborah Hay (Judson: Carolee Schneemann, Meredith Monk, Trisha Brown)

Variations V, John Cage (1965), videostill

Variations VII, John Cage (1966), videostill
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9 Evenings performances (1966) 
Deborah Hay, Solo

9 Evenings performances (1966)
Yvonne Rainer, Carriage Discretness

9 Evenings performances (1966) 
Lucinda Childs, Vehicle
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Történeti előzmények

Merce Cunnigham - Hand-Drawn Spaces (1998)
Virtuális  installáció, amely egy mentális térképet hoz létre, kézzel rajzolt motion 
captures figurák táncolnak egy tekervényes koreográfiát 3D-ben. A virtuális tán-
cosok életnagyságú rajzai a sötétségből előbújva mozognak a látszólag végtelen 
háromdomenziós térben. A táncosok valós mozgástere jóval kisebb a virtuális  
területükhöz viszonyítva, amelyben gyakran a néző terét is keresztezik.

Merce Cunnigham & OpenEnded Group - Biped (1999)
Tánc és technológia mérföldköve ez a az előadás. Biped egy meghosszabbított 
digitális animáció, amely a darab vizuális “dekorációja” 45 percben. A látvány  
egy hatalmas átlátszó  felületre vetül, a látszatát keltve, hogy a formák  
a táncosok között és előtt repülnek a térben. 

http://openendedgroup.com

színpadi fotók

Hand-Drawn Spaces, stúdióban
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Előzmények

Ghostcatching (1999)
 Bill T. Jones & Paul Kaiser & Shelley Eshkar - OpenEndedGroup

A ~ egy digitális installáció, amely tánc, rajz és kompozitálás elegyét alkotja. 
A mozgó testen szenzorok helyezkednek el, amelyet a motion capture  
program trackkel le. A beérkező információ a test helyzetére és  
elmozdulásaira reflektál.
Folyamat
A táncos különböző mozgássorozatokat improvizált a munka résztvevőivel 
megegyezett motívumok és szabályok alapján. A motion capture stúdióban 
infra kamerák és a táncosra szerelt reflektív jelzők/szenzorok segítségével  
rögzítették a mozgást időben és térben.
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William Forsythe

Improvizációs technológiák, eszköz a tánc analitikus látásához (1999)
~ egy digitális “tánciskola”, amely Forsythe improvizáció technológiáit  
egy alapozó tréningbe helyezi bele. 

City of Abstracts (2001)
Egy kamera a látogatókat filmezi és vetíti ki a képeket némi “időtorzulással”.

Human Writes (2005)
~ egy performatív installáció, amely az emberi jogok történetét  
és a végrehajtás folyamtos akadályát tükrözi. 

The Fact of Matter (2009)
A ~ egy koreográfiai eszköz, nincs mit látni, mint használni. A tárggyal való kapcsolat  
lehetővé teszi a súly, erő és koordináció felmérését egy igen játékos módon.

Syncronous Objects (2009)
A ~ egy koreográfia vizualizáló projekt, amely során a koreográfus fizikai gondolkodása új  
módon válik láthatóvá. A One Flat Thing, reproduced című darab (bemutató 2000, Frankfurt) 
a vizsgált mű -  a projekt ennek a koreográfiának az összefűződő rendszereit interpretálja 
animáción, interaktív eszközökön és más vizuális megjelenítéseken keresztül. 
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1_Vetítés

NDT - Silnt Screen (2011) - három összekapcsolt vászonra film vetül az előadás 45 perce alatt.
Wayne Mcgregor - Random Dance - Infra - 2008-ban a londoni Royal Balett számára készült munka, 18 méteres LCD kijelzőre vetítették Julian Opie animációit.
Spellboud - 4seasons - Vetítés.
Benoit Lachambre & Luise Lecavalier (2008) - Laurent Goldring képzőművész készítette a videó vetítést az előadáshoz.
Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan - Wind Shadow (2009) - A rajzok sziluettekké alakulnak, s  a vetített képek egy mozgó installáció hatást keltik.

2_Real-time kompozíció

Troika Ranch - [R]evolution  (2006) - A kamrea élőben rögzíti a táncosok mozdulatait és generálja interaktív háromdimenziós látvánnyá. 
Troika Ranch - Surfacing - (2004) 
Australian Dance Theatre - Held (2004) - A fotográfus az előadás részeseként a darab folyamán a táncosok egyes pillnatait  
kimerevítve készít fényképeket, amelyek rögtön élőben két vászonra vetülnek ki pár másodperc erejéig. 

3_Távvezérelt mozgás, kép (telematic dance)

Troika Ranch - Tactile Diaries (1990) - Első munkájuk, amely során telekommunikációt haszáltak. A darab egyszerre két helyen került bemutatásr,  
egy kávézóban Los Angelesben és egy New York-i televízió stúdióban. Slow-scan videótelefon technikát használtak az előadásban, a képek egyik teréből  
másikba történő átviteléhez, szokányos telefon vonalak segítségével.
Troika Ranch - An Adajacent Disclosure (1991) - Az előadók itt nem tartózkodtak drasztikus távolságban egymáshoz képest,  
de a fókusz a két test kapcsolódásának alkalmatlanságát vizsgálta. 
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4_Szenzor, mechanikai és biológiai testek
     Hordható szenzorok/generatív kép/hang

Stelarc munkássága és filozóiája az 1980-as évektől a test kiegészítésére, obskorus  
voltának megújítására törekszik különböző reaktív szerkezetek segítségével.  
Például a Harmadik kéz vagy az Exoskeleton munkái.

Troika Ranch - In Plane  (1994) - ~ egy duett a táncos és videó képe között, a táncos  
a MidiDancer rendszer segítségével szabályozta a zenét, a videó képeket,  
a fényt és a robot által kontrollált videó projekkció mozgását. 
Australian Dance Theatre - Devolution (2006) - ~ egy felfedezés gép és test között
Ruth Gibson - SentientSpace1.0 (2004)
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Ruth Gibson and HellenSky at the Centre for Astrophysics and Supercomputing at Swinburne University, 
Melbourne, Australia 2004

Ruth testing the new realtime Vicon8 at Oxford Metrics in 2000

In Monaco 2002 with Helen and John from Company in Space testing their Gypsy Sys-
tem

http://www.swanquake.com/OldSite/mocap/index.html 
http://www.swanquake.com/OldSite/sentientspace/page1.html
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6_mapping, motion capture, animation, kinect

Chunky Move 
CIE. Adrein M
Klaus Obermaier & Ars Electronica Futurelab - Apparition  (2004)
Tünet Együttes - Nincs ott semmi (2008)

5_interaktív környzet, installatív helyzetek
     interaktív/reakiciós tér, digitális környezet

Emio Grecio - double skin/double mind - (2006) - Interktív, résztvevő mozgására generált és feldogozott kép. 
Todd Winkler - Glint (2010) - Audiovizuális installáció, ahol videókamerával felvett  sziluettje a látogatónak  
egyesül a már korábban rögzített képekkel mint  a víztükrön megjelenő képek.
Philip Decouflé - Solo (2004)
Wayne Mcgregor - Entity (2008)
Move choreographing you kiállítás (2010)

7_Programok

Isadora software 
Max/MSP plus Very Nervous System 
Dance Forms
Animata
Field
Life Forms - Credo
MidiDance

8_Fesztiválok

http://1minute69.com/
http://www.liveperformersmeeting.net/2011minsk/en/gallery/
http://mappingfestival.ch/2011/
http://vimeo.com/24869181
http://www.bringtolightnyc.org/
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Képforrás

Variations V, John Cage (1965), videostill
http://zeppelinruc.files.wordpress.com/2009/02/3_cage.jpg 
http://www.youtube.com/ watch?v=NLOWy3ys8Ag l 2011. 09. 28. 

Variations VII, John Cage (1966), videostill
http://www.youtube.com/watch?v=jyqbF5an7sI&playnext_from=TL&videos=UE026OJOSFI 

9 Evenings performances (1966), Deborah Hay, Solo
http://www.fondation-langlois.org/html/e/page.php?NumPage=1773

9 Evenings performances (1966), Yvonne Rainer, Carriage Discretness
http://www.fondation-langlois.org/html/e/page.php?NumPage=626

9 Evenings performances (1966), Lucinda Childs, Vehicle
http://www.fondation-langlois.org/html/e/page.php?NumPage=1734

Hand-Drawn Spaces, stúdióban
http://openendedgroup.com/index.php/artworks/hand-drawn-spaces-1998/hds-process/

színpadi fotók
http://www.arts-humanities.net/image/fig_3_still_image_biped_merce_cunningham_collabora-
tion_riverbed
http://openendedgroup.com/index.php/artworks/biped/essay/

Ghostcatching (1999),  Bill T. Jones & Paul Kaiser & Shelley Eshkar - OpenEndedGroup
http://openendedgroup.com/index.php/artworks/ghostcatching/ghost-stills/
http://openendedgroup.com

Human Writes (2005), William Forsythe
http://www.williamforsythe.de/installations.html?&no_cache=1&detail=1&uid=16
City of Abstracts (2001), William Forsythe
saját kép
Syncronous Objects (2009),  William Forsythe
http://synchronousobjects.osu.edu/media/downloads/06_CueingSystem.jpg
http://www.festivaldedanse-cannes.com/IMG/jpg/William_Forsythe_01.jpg
The Fact of Matter (2009)
http://www.independent.co.uk/multimedia/archive/00478/Pg-17-vis-arts_478353a.jpg
http://www.williamforsythe.de/installations.html?&pid=4&count=12&no_
cache=1&detail=1&uid=29

stelarc
http://stelarc.org/?catID=20214

szenzorok
In Monaco 2002 with Helen and John from Company in Space testing their Gypsy System
http://www.swanquake.com/OldSite/monaco/rg2.jpg
Ruth Gibson and HellenSky at the Centre for Astrophysics and Supercomputing at Swinburne Uni-
versity, Melbourne, Australia 2004
http://www.swanquake.com/OldSite/mocap/IMG_2621.jpg
Ruth testing the new realtime Vicon8 at Oxford Metrics in 2000
http://www.swanquake.com/OldSite/mocap/images/vicon.jpg
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Felhasznált forrás, linkek a példákhoz: 

www.troikaranch.org
www.fondation-langlois.org/html/e/selection.php?Selection=9EVO
www.openendedgroup.com
www.minuet.dance.ohio-state.edu
cage
http://www.youtube.com/watch?v=NLOWy3ys8Ag
http://www.youtube.com/watch?v=Fq9n-vMAD18&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=6yngpzkdraM
http://www.youtube.com/watch?v=DoxuzPPstXc
http://www.youtube.com/watch?v=gbqpgWl4SlM&feature=channel_video_title
http://www.youtube.com/watch?v=x-7Mo3cg9jw
toddwinkler
http://vimeo.com/29003321
cloud gate dance theatre
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=PKxceoNGcL0 
lightfoot león silente screen
http://www.youtube.com/watch?v=F55u7Fg32gk
http://www.youtube.com/watch?v=vyZyN1UhK58
DV8
http://www.youtube.com/watch?v=br9tafybBXM&feature=related
butho
http://www.youtube.com/watch?v=53h1njHAAPM
http://www.youtube.com/watch?v=9OBYgoGHAzs
spellbound dance company 4seasons
http://www.youtube.com/watch?v=vIa1U6-H31Y
chunky moves
http://www.youtube.com/watch?v=sbjOMualLVs
http://www.youtube.com/watch?v=Fc83SMKGjPY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=a4B01wfhCbY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=TyYulGkkXVo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=dBDY20cGcLE&feature=related
Lipsynch by Robert Lepage (Ex Machina)
http://www.youtube.com/watch?v=ChdeR--QIbw&feature=related
robert lepage
http://www.youtube.com/watch?v=lAyqWwk52w8&feature=related
sidi larbi cherkaoui
http://www.youtube.com/watch?v=-Ui271DqiCQ&feature=related
bill shanon- what is what
http://www.whatiswhat.com/categories/work/video-installation-art
mass ornament
http://vimeo.com/5403546
http://bookchin.net/projects/massornament.html
dandelion- Mistaya Hemingway -(la la la h. s.)
http://vimeo.com/12980906
Videoinstallation für die Performance “JALOUSCITY”
http://vimeo.com/3109714
slowdancing sydney opera house front
http://www.slowdancingfilms.com/about_en.php
los ángeles transit
http://www.snibbe.com/projects/installation/transit/

random-far
http://www.youtube.com/watch?v=nrai3NGDUMM&feature=related
random-entity
http://www.youtube.com/watch?v=efSmv6UtDQw&feature=related
random- infra
http://www.youtube.com/watch?v=ePKKEGZQaYE&cloud gate dance theatre
peljocaj
http://www.youtube.com/watch?v=1_XkGoUk71o
http://www.youtube.com/watch?v=5J7H6whrMPk&feature=related
ballet national de marseille / Frédéric Flamand
http://www.youtube.com/watch?v=k3o3b5Qxm6c&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=xjyJfOzadGo&feature=related
cullberg ballet
http://www.youtube.com/watch?v=_DNP3VQSzkA
Sylvie Guillem - Eonnagata
http://www.youtube.com/watch?v=HyVJUS_YT1k
batsheva
http://www.youtube.com/watch?v=a-VurdkL0Mg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=GQfxuTrLlLg
http://videodansebourgogne.com/2010/05/13/video-dance-installation-body-traces
http://www.amdat.org/newWebsite/repertory/repertory_en.htm
http://www.filefestival.org/site_2007/filescript_pop.asp?cd_pagina=311&id=2&cd_materia=219cv
gál Mariann
http://www.youtube.com/watch?v=hWJVemyk-PY
Tünet Együttes
https://www.youtube.com/watch?v=ESCg34e-8bEv
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