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W 1900 r., w okolicach wyspy Antykithira, grecki nurek Elias
Stadiatos odkrył wrak starożytnego statku handlowego, z które-
go wydobyto części urządzenia nazwanego później Mechaniz-
mem z Antykithiry. Służył do obliczania pozycji słońca, księżyca
oraz faz księżyca na tle koła zodiaku. Tarcze (interfejs) opierały
się na dwóch kalendarzach: greckim i egipskim. Wskazywał
zaćmienia słońca i księżyca na podstawie babilońskiego cyklu
Saros. Odtwarzał szczegóły takie jak nierównomierny ruch
księżyca, pozycje pięciu znanych planet oraz wschody i zachody
gwiazd. Mechanizm datowany na lata 150 p.n.e. - 100 p.n.e. jest
najbardziej złożonym znanym mechanicznym przyrządem obli-
czeniowym do czasów nowożytnych.

Programowalne mechanizmy tworzone przez człowieka
wymagały odpowiedniego interfejsu w celu przyjmowania
instrukcji przez maszynę w sposób adekwatny do jej konstrukcji
a także odczytywania informacji zwrotnej w sposób zgodny
możliwościami percepcyjnymi człowieka.

W VI i V w. p.n.e. w miastach jońskich na wybrzeżach Azji
Mniejszej, dzięki postaciom takim jak Tales, Anaksymander,
Anaksymenes, Heraklit, zaczęła powstawać filozofia, która
stworzyła fundamenty współczesnej nauki. Po zdobyciu Jonii
przez Persów w połowie VI w. p.n.e. wielu Greków wyemigrowa-
ło do kolonii zachodnich, w rejon tzw. Wielkiej Grecji (południe
Półwyspu Apenińskiego oraz część Sycylii) a wraz z nimi
filozofowie tacy jak Ksenofanes, który poprzedził powstanie
elejskiej szkoły filozofii, czy Pitagoras - protoplasta związku
pitagorejskiego. Dla pitagorejczygów najważniejszym budulcem
wszechświata nie była materia, lecz forma nadana przez
zawartą w niej informację. Postrzegali świat jako zbudowany
z liczb i odkrywali jego harmonię. Od Jońskiej emigracji wywodzi
się nazwa Morza Jońskiego oraz Wysp Jońskich.

Współczesna przestrzeń informacji to ogólnoświatowa sieć
połączonych urządzeń, mediów, nośników i magazynów
danych, na której ewolucję wpływają koncepcje teoretyczne i ich
implementacje, możliwości technologiczne i strategie
magazynowania i przetwarzania danych, ewolucja interfejsu,
udoskonalanie metod transmisji danych i połączeń pomiędzy
użytkownikami.

Historia informacji

Powrót do przyszłości

Interfejs człowiek-komputer

Są koncepcje z odległej przeszłości, które kreują obraz
współczesności, są obecne we współczesnej sztuce, nauce
i technologii. Idee z czasów przeddogmatycznych, z czasów
szacunku dla różnorodności, których części powracają echem
odkrywanej po tysiącleciach wiedzy, jak ta z odnalezionego na
progu renesansu poematu Lukrecjusza "O rzeczywistości".
Koncepcje, które ukształtowały teoretyczny model rzeczywis-
tości weryfikowany eksperymentalnie przez współczesnych
naukowców.

Królestwo Odyseusza ze stolicą na wyspie Itaka ok 1200 r.
p.n.e. obejmowało też inne Wyspy Jońskie, jak: Kefalonia,
Leukada, Zakintos, Echinady a także część Akarnanii gra-
niczącej z Etolią przez rzekę Acheloos. Odyseusz, po 10-letniej
wojnie trojańskiej rozpoczął trwający 10 lat powrót do ojczyzny.
O tych wydarzeniach opowiadają dzieła literackie z tzw. cyklu
trojańskiego, takie jak: Eposy Cypryjskie, Iliada, Aithiopis, Mała
Iliada, Iliou persis, Nostoi, Odyseja, Telegonia, z których do
naszych czasów zachowały się jedynie Iliada i Odyseja. Mają
one niekwestionowany wpływ na kształt naszej współczesnej
kultury. Można sobie wobec tego zadać pytanie jaki byłby obraz
naszej cywilizacji gdyby zachowały się dzieła starożytnych
myślicieli, które uległy zniszczeniu wraz z upadkiem starożyt-
nych bibliotek i nastaniem ery dominacji dogmatyzmu ustrojów
polityczno-religijnych, które surowo zakazywały wszystkiego co
uznane zostało za niebezpieczne dla systemu?

Statek Odyseusza, jak i inne okręty w starożytności, wzo-
rowany był na stworzeniach morskich. Charakterystycznymi
elementami były oko z przodu wykonane przeważnie z białego
marmuru oraz rufa w formie zawiniętej do góry płetwy lub ogonu.
Statki uważane były za święte i otrzymywały imiona żeńskich
bóstw, jak Afrodyta, Artemis, Tetyda, Amfitryta, lub inna z wielu
Nereid i Okeanid. Zagadnienie personifikacji maszyn jest
szczególnie aktualne w czasach, gdy zaczynają funkcjonować
zaawansowane interfejsy człowiek-maszyna i autonomiczne
systemy oparte na sztucznej inteligencji, kiedy wielu futurolo-
gów przewiduje rychłe nadejście tzw. osobliwości w technologii.



Trzecie sympozjum artystyczno-naukowo-technologiczne
MEDEA2015; Media, Design, Architektura odbędą się w dniach
6-12 września na wyspie Zakintos w Grecji równolegle
z dwunastą międzynarodową konferencją FNMA’15 na temat
funkcjonalnych i nanostrukturalnych materiałów. Celem
warsztatów jest spotkanie artystów, naukowców, technologów
i poszukiwanie wspólnej interdyscyplinarnej płaszczyzny
dyskusji na tematy sztuki, nauki i technologii.

- Wydział Sztuk Wizualnych, Akademia Sztuki w Szczecinie

Kierownik projektu: dr hab. Andreas Guskos, prof. AS
E-mail: andreas.guskos@akademiasztuki.eu
Tel. +48 503 929 694

- Instytut Fizyki, Wydział Inżynierii Mechanicznej
i Mechanotroniki, Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie

- Wydział Fizyki, Uniwersytet Ateński, Grecja

Rejestracja: do 6 kwietnia 2015 r.
Streszczenie wystąpienia: do 10 maja 2015 r.
Akceptacja wystąpienia: do 1 czerwca 2015 r.
Opłata konferencyjna: do 15 czerwca 2015 r.
Opłata konferencyjna last minute (wyższa): do 15 sierpnia
2015 r.

W celu rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny
dostępny pod adreasem www.medea2015.pl i przesłać na
e-mail andreas.guskos@akademiasztuki.eu.

Czas:

Miejsca:

6-12 września 2015 r.

- Technologiczny Instytut Edukacyjny Wysp Jońskich,
Zakintos, Grecja

- Alykes, Zakintos, Grecja

- Technologiczny Instytut Edukacyjny Wysp Jońskich,
Zakintos, Grecja

Organizacja:

Współorganizacja:

Ważne terminy:

Rejestracja:

Streszczenie wystąpienia (abstract):

Ważne:

Streszczenie wystąpienia należy przesłać na adres e-mail:

nr konta: PL34 1440 1143 0000 0000 1352 3754
BIC|SWIFT: NDEAPLP2
tytułem: MEDEA2015 Imię i Nazwisko

Proszę o przesłanie bankowego potwierdzenia transakcji do
kierownika projektu na adres e-mail:
andreas.guskos@akademiasztuki.eu

andreas.guskos@akademiasztuki.eu.

Przed 15 czerwca 2015 r.:
450 Euro - Opłata standardowa
250 Euro - Opłata studencka

Po 15 czerwca 2015 r.:
500 Euro - Opłata standardowa
300 Euro - Opłata studencka

Opłata standardowa obejmuje: lokalne koszty konferencyjne,
koszty materiałów konferencyjnych, pokój dwuosobowy
w hotelu w terminie 6-13 września 2015 r.

Opłata studencka obejmuje: lokalne koszty konferencyjne,
koszty materiałów konferencyjnych, miejsce w pokoju
dwuosobowym w hotelu w terminie 6-13 września 2015 r.

Płatności należy dokonać przelewem bankowym na konto
organizatora:

Akademia Sztuki w Szczecinie
pl. Orła Białego 2
70-562 Szczecin

Opłata konferencyjna:

Płatność:



Technologiczny Instytut Edukacyjny Wysp Jońskich. Technologiczny Instytut Edukacyjny Wysp Jońskich - audytorium.

Technologiczny Instytut Edukacyjny Wysp Jońskich - sala wykładowa. Hotel Letsos w Alykes - miejsce zakwaterowania.

Plaża Gerakas. Wschodnia część wyspy. Rezerwat przyrody - miejsce lęgu żłówi morskich. Plaża Navagio. Zachodnia część wyspy.

Zakintos - panorama z wewnętrznej części wyspy. Gaj oliwny w okolicach Laganas. Południowa część wyspy.



www.medea2015.pl
kontakt:

dr hab. Andreas Guskos, prof. AS
e-mail: andreas guskos@akademiasztuki.eu

tel. +48 503 929 694


