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Sinds 1968 richt zijn iverk zich op het onderzoeken en 
toepassen van nieuwe media en technologies, in het 
bijzonder als ecu middel om nieuwe vormen van 
partidpatie van en interadie met het publiek te bereiken. 

The legible city. 

Een interactieve computer/video installatie 
van Jeffrey Shaw. Teksten geschreven door 
Dirk Groeneveld. 
Software ontwikkeling en programmering 
door Gideon May. 

Door gebruik te maken van een fiets wordt de 
toeschouwer in staat gesteld om een inter
actieve reis te maken in een door video 
geprojekteerde, drie-dimensionale 
beeldruimte. 

De reis die de fietser maakt is een reis door een 
stad. Het grondplan van de stad is gebaseerd 
op een deel van Manhattan, New-York - het 
gebied dat ligt tussen 34th. en 66th. Street 
enerzijds, Eleventh en Park Avenue 
anderzijds. 

Door toepassing van grafische computer 
technologie wordt de stad gevisualiseerd in 
drie-dimensionale letters die woorden en 
zinnen vormen aan weerszijden van de 
straten. Deze woorden en zinnen zijn 
gerangschikt naar het werkelijke grondplan en 
de schaal van de stad - haar specifieke 
organisatie van straten, avenues, kruisingen, 
rotondes etc. 
Op deze wijze is de werkelijke architectuur 
van de gebouwen in Manhattan vervangen 
door een nieuwe architectuur van puur tekst. 

De reiziger in deze stad van woorden is 
derhalve een lezer. Een keuze voor een 
bepaalde richting is de keuze voor de ene of 
de andere verhaal-lijn. Deze stad van woorden 
is dus een soort drie-dimensionaal boek dat in 
iedere richting gelezen kan worden, waarbij de 
afzonderlijke bezoeker al fietsend en naar 
eigen keuze zijn of haar combinaties van 
teksten en betekenissen kan construeren. 

De teksten zijn geschreven als acht 
afzonderlijke vertellingen die stuk voor stuk 
relateren aan Manhattan - in de vorm van 
monologen van bijv. Ed Koch (burgemeester 
van New-York), Donald Trump (projekt-
ontwikkelaar), Frank Lloyd Wright (architekt), 
Noah Webster (de vader van het gelijknamige 
woordenboek), een emigrant/taxi-chauffeur, 

een reisgids etc. Iedere vertelling heeft een 
specifieke route door de stad en is visueel te 
identificeren aan de kleur van de woorden. De 
fietser/lezer kan dus een verhaal volgen door 
haar kleur te volgen en kan tevens de 
verandering, bij bochten of kruispunten, 
waarnemen waar nieuwe verhalen beginnen 
of reeds begonnen zijn. Voor diegene die alle 
verhalen van begin tot eind wil lezen is er een 
vast beginpunt: 34th Street fungeert als de 
proloog-straat waar alle acht vertellingen 
beginnen. 

Het onderzoek en de ontwikkeling van 
verschillende mechanismen en codes van 
ruimtelijke representatie is een altijd 
belangrijke preoccupatie geweest in de 
geschiedenis van de westerse kunst. In deze 
context is de toepassing van driedimensionale 
computer beeld-technologie van 
revolutionaire betekenis. In tegenstelling tot de 
traditionele activiteit waarbij kunst als een 
representatie van de werkelijkheid fungeerde, 
kan het kunstwerk nu zelf een simulatie van 
de realiteit zijn waarin het gezichtspunt van de 
toeschouwer gesitueerd is. The legible city 
is een voorbeeld van deze mogelijkheid van 
het digitale beeld in een drie-dimensionale 
gesimuleerde ruimte te erokeren die de 
toeschouwer kan betreden en onderzoeken. 
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