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David Jablonowski
“user”
“A user is an agent,, either a human agent (end-user)
(
or software agent, who uses a computer or network
service. A user often has a user account and is identified by a username (also user name).
). Other terms for
username include login name, screen name (also screenname), nickname (also nick),
), or handle, which is
derived from the identical Citizen's Band radio term.
Users are also widely characterized as the class of people that use a system without complete technical
[1]
expertise required to understand the system fully. In hacker-related
related contexts, such users are also divided into
1
lusers and power users.”

Navigerend van de ene link naar de andere;
andere browsend van het ene tekstuele fragment of gepixeleerde
beeld naar de nieuwste printer en de meest begeerde designs; laten we onze sporen achter op het web
en genereren nieuwe inhoud, het ene teken voor het andere inwisselend.
inwissel
Heel af en toe, zo nu en dan,
loggen we in op de eenvoudige fysieke werkelijkheid.
werke
Zijn dit tekens van onze hedendaagsheid? Of zijn ze
methodologische voortzettingen van een lange geschiedenis
geschiedenis van artistieke reproducties – van knip-enplak strategieën – zoals het Middeleeuwse kopiëren van codices en Arabische en Perzische kalligrafieën?
Met de schijnbaar eenvoudige titel "user", roept David Jablonowski’s eerste solotentoonstelling in
Galeriee Fons Welters vragen op over de persona van deze ‘user’, deze ‘gebruiker’.. Hoewel Wikipedia –
misschien wel dé vertegenwoordiger van het ‘nieuwe’ encyclopedische paradigma waarin artikelen via
hyperlinks met elkaar verbonden zijn – een snelle definitie verschaft,
rschaft, geeft het weinig inzicht in wie deze
‘gebruiker' in werkelijkheid is, deze ‘human- or software-agent’, die tegelijkertijd
jd een ‘producent’ is. Is
hij/zij
zij een personificatie van de belofte van het internet als een transparante samenleving,
samenleving waarin
'gebruiker'
ebruiker' en 'producent' versmelten? Of betreft het een nieuwe consumptievorm, die ons verstrikt doet
raken in de logica en logistiek van de hypertext?
In Jablonowski’s tentoonstelling wordt de taal van de ‘user’ gecontrasteerd en tegelijkertijd
samengevoegd met de taal van de beeldhouwer. Hij/zij is aanwezig in de vingerafdrukken
vingerafdruk
die op een
touch screen zijn achtergelaten en nu gevangen in een diareeks;; of op fragiele aluminium platen die
gecombineerd zijn met kalligrafie, een andere, oudere schrijfvorm;
schrijfvorm; hij/zij verschijnt in twee video’s met
o.a. Doug Engelbart, internetpionier en uitvinder van de computermuis. En bij wijze van intermezzo,
belicht Jablonowski het werk van Michael Corris van Art & Language, door middel van verschillende van
zijn boeken
oeken die een nieuwe taalstrategie representeren.
In zijn sculpturale installatie combineert David Jablonowski een compact web van verwijzingen
naar en directe fysieke citaten uit onze mediageschiedenis, hardware, software, protocollen en online
marketing strategieën met het alledaagse. Het virtuele is hier gevangen in en vertaald naar het fysieke
domein, waar onverwachte visuele relaties zichtbaar worden en een complexe scenografie ontstaat voor
de hoofdpersoon van deze tentoonstelling; de “user”.
[Laurie Cluitmans]
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http://en.wikipedia.org/wiki/User_(
er_(computing)

