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ETLIILEFELT- En billedkunstnerkan ksbe et li e felt, en tern pe 400 pixels(de sm6 prikker
'
i skarmbilledet) i den store, falles kunstmosaik,der kan ses pe nettei lrem iil 20fl.

I(unsthappening
pa internettet
To ArhusianskeivarksEtterehar pebegyndt
et kunstnedskpatchwork-tappe pi internettet. Det kan ses
helt frem tii 2011.

op i et storre format, og ved
et enkelt lilik er man inde pa
den enkelte kunstner elfur
galleds hiemmeside.
Det er muligt at kobe flere
tern, se verket fra beg)'ndelsen pr€senteres i et storre
format.
Nar ale mosaikkens felter
er fyldt ud, vil det fremsta
INTERNET
som et kollekti\,t kunstverk
med sit helt eAetudtryk. ElAf LISETTE
ARENTGREVE
ler som initiaiivtagerire beI Et nlt
og anderledes skdver det: et kunst-statetankt kunstverk er ved at ment; et patchwork-taDDe
tage form pa internettet. Der syet af abstiakte og figuraiier tale om en kunstmosaik af ve maleder.
tilfaldigt sammensattev€rker, der vil fremsta som et Enkr. pr. pixel
samlet billede pi mangfol"En pixel koster 1 krcne,
digheden i dansk billed- og der skal ikke meget hokunst.
vedregning til at regne ud,
Bas
kunsthappeninsen
hvilke potentielle koner der
^siir
"kunitmosaik.dk"
de"to ligger i mosaikkens 1 mio.
unge, arhusianskeivarksetpixels. Der vil miske vere
tere Martin Have og Thomas nogen, der steiler over det
Jacobsen. Med initiativet og tanker, at vi ikke skal
onsker de at skabesynlighed komme sa let til en million
bg debat om dansk kunst og koner, men hvis det ger
samtidig vakke opmark- godt med projektet, sAf&r alsomhed omkring deresegen le noget ud af det. Ud over
nystartede
virksomhed, den eksponering,der ligger i
BdcksiteApS.
proiektet, er det io malet at

Udviklersoftware
"Kunstmosaik.dk er en katalysator for virksomhedens
pdmere formel, som er at
udvikle softwaretil hiemmesider. Det er det, man kalder
et
win-win-afangement.
Danskekunstnere os sallerier fir fem Arsekspon-eiingpd
intemettet, beskueren f6r
mulighed for at se et alsidigt
kunstvark blive til, og vi far
mulighed for at fare vores
ideer ud i livet,. fe11h1s1
ThomasJacobsen.
Helt konkret kober en billedkunstner eller et galled et
lille felt, en tem pa 400 pixels (de smA prikker i skaimbilledet) i den store, falles
kunstmosaik. Nar en internetbruger berorer et udvalgt
felt i mosaikken,popper det

Enpixelkoster 1 krone,
og derskal
ikkemeget
hovedregning
til at regneud,
hvilkepotentiellekroner
der liggeri
mosaikkens
1
mio.pixels.
Thomas
Jacobsen
initiativtager

returnere et gratis hiemmeside-verktoi til kunstneme,"
understrcger Thomas Jacobsen,
Virksomheden Bdcksite er
allerede i fuld sving med at
udvikle software, der er specielt mahettet billedkunstnere. Det hedder Content
Management Systemog lanceres som en gratis grundpakke, som man kan bygge
videre pa. Pa sigt er det planen at udvikle computervarktoier inden for andre
specifikke omrider
som
f.eks.musik og bands.

Musikken
Det er i owigt igennem
musikken, at Martin Have
og Thomas Jacobsen har
modt hinanden. De spiller
beggei trioen Hedeslag.
Thomas Jacobsen er desuden ved at afslutte et studium i informationsyidenskab pi Aarhus Universitet
og skriver specialeom netop
innovativ foretninssudvikling, hvor han briger sit
eget fima som eksempel.
Makkeren Martin Have ituderer pa Det Jyske Musikkonservatodum og bruger
sin kreative are til konceptudvililing, mens Thomas Jacobsen i praksis fungerer
som proSrammor og stategisk planlegger.
Blandt de forelobige deltagere i kunstmosaik,dk, der
kan ses pa intenettet helt
frem til 1. marts 2011, er
blandt andre billedkunstner
Chdstian Tango, tegner og
illustrator Jesper D"eleuran,
Galleri Art-United i Arhus og
Galled Kroier i Korsor.
Der er flere informationer
om kunstmosaikken og det
nye softlvareprosram oi
hi:nhol dsvis wi.r"rv.-tunstm'.rsaik.dk og www.iegerkunstner.dk
lisette.greve@jp.dk

