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Innledning

Målet med denne rapporten er å kartlegge utfordringer ved arkivering/konservering av interaktiv kunst og eventuelt 
hvordan et arkiv om interaktiv kunst skal innlemmes i Videokunstarkivet.

Rapporten omhandler oversikt over de viktigste og mest brukte systemene og plattformene (operativsystem, program- 
og maskinvare, tilleggsutstyr med mer) kunstnere kan eller har benyttet i sine produksjoner og presentasjoner/visning 
av interaktiv kunst. Rapporten gir og et kort historisk tilbakeblikk, samt forslag på løsninger for hvordan en kan lese og 
kjøre eldre, nåværende og fremtidige verk.

Rapporten er et bestillingsverk fra prosjektleder i Videokunstarkivet, Per Platou, og er skrevet av billedkunstner og spill-
utvikler Christian Bøen. For å danne grunnlaget, samle informasjon og fakta, har jeg tatt kontakt med flere personer i 
kulturlivet (billedkunstnere og kulturarbeidere) som har arbeidet med interaktiv og elektronisk kunst, digitalt og analogt, 
samt har interesse og kunnskap om og for feltet.  

Jeg har og tatt utgangspunkt i problemstillinger og erfaringer knyttet til arbeidet med Videokunstarkivet.org, samt 
resultatene i rapporten Videokunstarkivet pilotprosjekt 2011 – 2015, utgitt i 2015. Rapporten skal kunne brukes som en 
oversikt på dagens situasjon i det videre arbeidet med hvordan en skal arkivere og innlemme interaktiv kunst i Video-
kunstarkivet.

Christian Bøen, november 2019

RAPPORT VKA – VIDEOKUNSTARKIVET 
INTERAKTIV KUNST I VIDEOKUNSTARKIVET

1



GENERELT
UTFORDINGER MED ELDRE INTERAKTIVE VERK

Her er oversikt over aktuelle problemstillinger som en finner i forbindelse med interaktiv kunst laget fra 70/80-tallet og 
frem til i dag. Noen av utfordringene med eldre PC- og Mac modeller, samt maskinvare kan være:

- utdatert og/eller gammel maskin- og programvare, samt tilleggsprogrammer (plugin)
- maskinvare og komponenter som mangler drivere til nyere operativsystemer 
- grafikkort som ikke virker på grunn av gamle drivere og manglende 3D-støtte
- komponenter som fases ut, sluttet å produseres og gjør det vanskelig eller umulig å reparere
- avspillere og lagringsmedium som fases ut og forsvinner (eksempel disketter og CD-ROM)
- operativsystemer og overganger fra 16-Bit til 32-Bit og senere 32-Bit til 64-Bit

Lagringsmedium
Kunstnere har fra tidlig 80-tallet benyttet kassetter, disketter og harddisker i ulike størrelser til å oppbevare digitale 
filer. Senere på 90-tallet kom CD-brennere, deretter DVD, USB, minnekort og billigere eksterne harddisker til dagens 
skylagring. Utfordringene for de tidlige mediene er at avspillere ikke lenger er standard og i noen tilfeller vanskelig å 
oppdrive. For enkelte lagringsmedier kan det allerede være for sent siden de går ut på dato/ikke varer evig.

Ut ifra samtaler med flere kunstnere har jeg fått tilbakemelding om at eldre og tidlige kunstverk (rå-filer/datafiler) og 
prosjekter befinner seg på forskjellige lagringsmedium som CD/DVD-er og eksterne harddisker, men ikke så mange 
disketter lenger. Samtlige kunstnere jeg har kontaktet har etter hvert flyttet/kopiert sine viktigste verk over på nye 
lagringsmedium (noe de må passe på å gjøre jevnlig). I dag oppgir kunstnere at eksterne harddisker for store pro-
sjekter med video/film er det vanligste, samt skytjenester som DropBox for andre filer/medier (lyd, tekst osv.), med 
tilsvarende for backup/sikkerhetskopier.

Operativsystem
De mest kjente og brukte operativsystemene på Mac- og IBM-kompatible maskiner er:

Macintosh Operating Systems, Classic Mac OS 1 – 9, macOS X 10.0 – 10.14.5
Microsoft Windows 1, 2, 3, 95, 98, ME, NT, 2000, XP, 7, Vista, 8, 10 og Server 2003 - 2019

MS DOS V.1.0 - 6.22
Linux og Linux Kernel, Ubuntu, Mint, Arch, Fedora, openSUSE, Debian, Deepin med flere 
Unix, FreeBSD, Android, Rasbian, Risc OS, Haiku, Solaris, Minix, MiNT, Dingoo med flere

Alle kunstnere jeg har vært i dialog med har oppgitt å benytte flere operativsystemer, og gjerne på forskjellige typer 
maskinvarer. Marieke Verbiesen arbeider og utvikler til eksempel interaktiv kunst både på MAC, Commodore-64, Linux, 

Windows med flere systemer.

Apple-II, 1977 Pentium, 1993

 5 1/4 diskett med MS-DOS

Compaq Portable, 1983

40 år med lagringsmedium

IBM-5150, 1981 Power Mac G4, 1999

tidslinje for UNIX
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Internettkunst
Nettkunst, eller net.art, var en bevegelse som hadde sin storhetstid fra 1994-1999. De fleste kunstnere jeg har vært 
i kontakt med som arbeidet med nettkunst på 90- og 2000 tallet nevner Jodi, Alan Sondheim, Heath Bunting, Alexei 
Shulgin, Vuk Cosic, Rafael Lozano-Hemme med flere som inspirasjonskilder. En av dem, Bjørn Magnildøen (Noemata), 
har bakgrunn i mail art, kassettbevegelsen, og fanziner på 80-tallet, og fortsatte med nettverkskulturen på Internett på 
midten av 90-tallet (se side 8).

Custom Made Hardware
Enkelte kunstnere oppgir og at de har laget/produsert og/eller modifisert maskiner og andre teknologiske produkter. Til 
eksempel har Marieke Verbiesen omgjort forskjellige maskiner, sensorer, håndkontrollere og bygget/laget egne spill-
maskiner/retrospill-maskiner med deler fra ulike produkter som til eksempel Arduino og Raspberry Pi. 

Programmeringsspråk
Mange kunstnere og programmerere har rapportert at de begynte å programmere og gjorde sin første koding på 
Commodore BASIC og/eller Microsoft Basic. For å gjøre det enkelt programmerer noen kunstnere idag, inkludert Bjørn 
Magnildhøen, i programmeringsspråk som støtter generisk programmering, til eksempel Java, C++ og Ada.

Utfordring: Eldre programmeringsverktøy og programvare, spesielt på classic macOS, DOS og hjemmedatamaskiner, 
kan være vanskelig å kjøre på dagens operativsystem.

Løsning: Benytte emulatorer som VirtualBox, DosBox og CS64 for å kjøre eldre skript og programvare.

Marieke Verbiesen, “Pole Position”, 2011

Hjemmedatamaskiner – 8-BIT
Flere kunstnere jeg har snakket med begynte sin interaktive kunst-karriere på en eller flere hjemmedatamaskiner i 
oppveksten.

Utfordring: De fleste av hjemmedatamaskinene er i dag vanskelige å oppdrive siden de er kastet, ødelagt eller mangler 
utstyr/deler.

Løsning: Det finnes emulatorer for de aller fleste hjemmedatamaskiner (se emulatorer side 12). Det er fremdeles et stort 
bruktmarked for slike maskiner på Internett med mange forum og ressurssider.

Sinclair ZXSpectrum,1982 Commodore-64,1983 Atari ST,1985 Commodore Amiga,1985

www.jodi.org www.alansondheim.org
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PETR SVÁROVSKÝ

Utfordringer med “The Resident” og “Cradle”
Maskinvare (Silicon Graphics Onyx), operativsystem (IRIX) og programvare (tidlige versjoner av Alias og Multigen) er 
vanskelig å oppdrive. 

Løsning for “The Resident”
For å gjenskape verket kan man benytte dagens PC-er eller Mac-er med standard 3D-grafikk og video avspillings-
verktøy for animasjons-filene i formatet OpenFlight (.flt), som heldigvis er standard i dag også, 25 år etter. Koden må 
tilpasses og reprogrammeres for å få verket til å virke og være kompatibelt med moderne maskiner og utstyr.

Løsning på Silicon Graphics maskiner og programvare
Alternativet blir å kjøre PC eller Mac med Autodesk Alias og/eller Maya eller lignende 3D-programmer som leser 
OpenFlight-filer (flt) og kan kjøre eller skrive om/tilpasse koden Petr skrev i C++ i et program som eksempel Microsoft 
Visual C++ Compiler, Turbo C++ eller lignende (passe på at det er kompatibelt med dagens maskiner/utstyr).

Petr Svárovskýs (f.1962) er kunstner, app-utvikler og driver i dag utviklerfirmaet Carrotpop. Hans andre verk, The 
Resident, Praha, 1995, er en interaktiv installasjon med egenprodusert maskin- og programvare. Til en utstilling i Praha 
i 1995 fikk Petr låne Silicon Graphics maskinen Onyx, som kom på markedet i 1993 og kostet rundt 250.000 dollar. 
Installasjonen var bygget opp av mange CRT-monitorer som til sammen laget og viste en optisk-illusjon av en “aliens” 
lignende figurer. Petr fikk pris æresprisen for The Resident på Ars Electronica i 1996. Teknisk: Silicon Graphics super-
datamaskin SGI Onyx med programmene Alias Power Animator v.7 og MultiGen. 

Tilsvarende utfordringer har Petr i det audio-visuelle arbeidet “Cradle” fra 1995, hvor han benyttet en Silicon Graphics 
Indigo 2 med 256 MB RAM, LC projektor og animasjoner laget i Alias Power Animator v.7.

The Cradle, 1995
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Silicon Graphics, Inc. var en amerikansk (high-performance) produsent av program- og 
maskinvare for kraftige arbeidsstasjoner innen 3D grafikk, primært for Hollywood. Firmaet ble 
opprettet i 1981 og fokuserte på 3D-bilder (3D-imaging) og var en hovedleverandør av både 
maskin- og programvare til 3D-markedet i løpet av sin levetid fram til selskapet gikk konkurs 
i 2009. Firmaet er kjent for å levere grafikk til filmer som Terminator 2 (1991), Jurrasic Park 
(1993) og Toy Story (1995).

www.carrotpop.com

http://www.carrotpop.com/Carrot_Pop/Carrot_Pop.html


Mobilspillet- og applikasjonen, S.M.T.H, er lastet ned over 500.000 ganger og har fått mange til å kaste smarttelefonen sin høyt opp i luften.

Tilleggsutstyr
Tilleggsutstyr som ofte blir nevnt i forbindelse med interaktiv kunst er ulike typer media avspillere, sensorer/triggere, 
eldre kabler/kabel-system (parallell, SCSI, FireWire), tegnebrett, håndkontroller, (trackball, mus, tastatur eller lignende), 
kretskort, mikrokontrollere- og prosessorer (Arduino og Raspeberry Pi).

Tilleggsutstyr er gjerne gammelt, vanskelig å oppdrive (spesielt deler/reservedeler) og reparere, samt finne drivere til 
nye eller dagens operativsystemer.  

Sirenes, en interaktiv lyd-installasjon fra 1995 er Petrs første verk, hvor høyttalere som henger fra taket i en sirkel blir 
aktivert av publikum som entrer rommet, ved hjelp av sensorer. På den tiden arbeidet Petr på en 286 (Intel 80286 
prosessor), og benyttet parallellport, E-mu Emulator sampler, den første lyd-sampleren med CD-kvalitet (44Khz 16 Bit).

Utfordringer med tilleggsutstyr: Tilleggsutstyr som gamle sensorer og triggere gjør det vanskelig å rekonstruere eller 
gjenskape verket/installasjonen. Verket trenger spesialtilpasset og gammelt hardware for å virke. En annen problem-
stilling som for eksempel Petr nevner er at selv om program- og maskinvare kan kjøres eller emuleres, kan en ikke 
emulere stedet eller rommet. Mange installasjoner er stedsspesifikke.

Løsning: En del av utstyret kan byttes ut eller erstattes med andre komponenter.

Petr Svárovský, Sirenes, 1995

Send Me To Heaven, 2012

Petr arkiverer ikke arbeidene sine, men gir support og oppdateringer på nye systemer om det fremdeles er interesse. 
Han tror ikke at verkene og applikasjonene hans kommer til å virke i fremtiden. 

Arkivering
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ESPEN SOMMER EIDE

KORO eksempel Språk Minne - Language Memory, 2009
Espen Sommer Eides KORO-utsmykning og arkivprosjekt,Språkminne – Language Memory, er et godt eksempel på 
interaktiv kunst fra 2000-tallet hvor det benyttes utdatert og gammel teknologi. Arkivprosjektet har lagret samisk språk/
kultur på en mini-Mac med Max i bunnen som går døgnet rundt og er en interaktiv permanent installasjon i foajéen til 
Skolt samemuseum i Neiden. Det er også laget en interaktiv nettside med film av ordene og språket som har vært brukt 
i både skole og skoltesamisk undervisning. Nettsiden ligger på serveren på BEK (Bergen senter for Elektronisk kunst) 
som snart skal legges om. Da blir prosjektet borte fra Internett. Det er og vanskelig å si hva som skjer når den snart 20 
år gamle mini-Mac-en tar kvelden.

Espen Sommer Eide (f.1972) er kunstner og komponist med base i Bergen. Han har tatt vare på eldre maskiner i fra 
forskjellige tidsepoker med ulike operativsystemer og maskinvare, for å sikre seg at en del verker og rå-filer fremdeles 
kan spilles av og redigeres. Han bygger sine egne interaktive instrumenter av brukte platespillere, kassetter, mikro-
foner med mer analogt audio-relatert utstyr.

Pluss: Mye hardware kan skiftes ut med dagens versjoner/utgaver, selv når de eldre er gått ut av pro-
duksjon, grunnet mange standarder. Spesielt billige komponenter fra Kina/Hong Kong gjør det enklere å holde verkene 
ved like (referanse Espen Sommer Eide).

Minus: Selv om de interaktive verkene (her interaktive instrumenter) blir rekonstruert, blir de aldri helt like. 

“Building instruments”, 2008“Language Memory”, Skolt samemuseum i Neiden
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www.alog.net

“Trollofon”, 2001 - 2006, Espen Sommer Eide og John Hegre

Trollofon var en elektronisk musikkfestival som ble arrangert av pilota.fm på trolleybusser i Bergen i 2001 - 2006. 
Trollofon ligger på serveren til BEK, Bergen Senter for Elektronisk kunst. BEK oppgir at de ikke arkiverer operativsystem 
og hardware, men alt innhold på serveren (bruker-, mappe- og filstruktur). BEK kan ikke garantere at programvare som 
hører til arkiveres. 

www.trollofon.bek.no

http://www.alog.net
http://www.trollofon.bek.no


HC GILJE

MAX/MSP/JITTER OG NATO.0+55+3d
Max, også kjent som Max/MSP/Jitter, fra 1990/1997, er et visuelt programmeringsspråk for musikk og multimedia laget 
først for macOS, deretter for Windows fra Max versjon 4.0 i 2003. 

Utfordringer med Max/MSP/Jitter: Om en er heldig og får åpnet og kjørt gamle Max-skript uten problemer, står en 
kanskje over nye problemer og utfordringer som til eksempel feil hastighet og oppløsning på video, ikke kompatibel 
maskinvare/tilleggsutstyr, feil farger (farge-dithering) som gjerne er 8-bit og lavere. Oversettelser fra gammel til ny 
versjon blir feil, siden skriptene er laget for eldre maskin- og programvarer.

Løsning Max/MSP/Jitter: Eldre Max-filer skal være kompatible med nyere versjoner av Max, så lenge det ikke er 
benyttet plugins og lignende tilleggsprogrammer eller patcher som til eksempel NATO.0+55+3d og utvidelser laget av 
brukerne selv.

HC Gilje (f.1969), er utdannet billedkunstner fra Kunstakademiet i Trondheim og har arbeidet en del i Max/MSP/Jitter 
og benyttet plugins/tilleggsprogrammet NATO.0+55+3d på slutten av 90-tallet. Han og komponist Knut Våge opplevde 
problemer allerede i 2010 da de prøvde å få liv i gamle NATO skript til verket multimorf 1-3 (2008 – 2011), som var 
laget/kodet i Max med en gammel NATO-patch. HC tok kontakt med utviklerene av NATO, men de hadde dessverre 
sluttet å gi støtte og oppdateringer til NATO etter at Jitter kom på markedet. For å rekonstruere det opprinnelige verket/
skriptet fra 1999 måtte HC benytte en mini-Mac fra 2000-tallet med OS type 9, en tidlig versjon av operativsystemet 
på Mac.

NATO.0+55+3d
NATO.0+55+3d, 1999, var en kunstner- og hackergruppe, kalt "The Elite”, som utviklet en plugin til Max. For å kjøpe en 
lisens av NATO måtte en bli “godkjent”. Nato kom uten manual og en måtte eksperimentere en del. I Europa, og spesielt 
Norge var det et tyvetalls som brukte det, blant annet BEK i Bergen med Trond Lossius, Ellen Røed og Piotr Pajchel i 
fronten. Etter hvert ble det uenigheter/kamp mellom Max (Jitter) og NATO gruppen, og rundt 2005 var NATO.0+55 på 
vei ut og virker i dag kun på gamle Mac-er (med gammelt operativsystem).

Løsning NATO: For å benytte NATO.0+55 må en bruke eller emulere maskin- og operativsystem til eksempel mini-Mac 
med tidlig versjon av macOS, produsert rundt 2000-tallet. Eventuelt kan man prøve å emulere eldre macOS gjennom 
VirtualBox på en nyere Mac.

multimorf 1-3, her vist på Opera-taket i Oslo, 2010 

eksempel på Max med NATO.0+55+3d
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www.hcgilje.com

http://www.hcgilje.com


BJØRN MAGNHILDØEN

Bjørn Magnhildøen (f.1966) har bakgrunn fra informatikk og har arbeidet med nettverkskunst i over 35 år. Bjørns egne 
ord om arkivering av nettkunst/internettkunst;

“Eg brukar nettstaden (noemata.net) som eit arkiv direkte for kunsten, eventuelt eit levande studio, og har funne ut at 
ein apache autoindex er det beste (serveren lagar heimesida sjølv). For meg sjølv er det enklare, og slik påtvingar eg 
ikkje verka ein spesiell kontekst. Folk får då ein åpen inngang til materialet, ikkje nødvendigvis frå ein kunstkontekst. 
Internett er alt mogleg og eg ser eit poeng i at nettkunsten kan tilnærmas på ulike måtar. Dette er også ein grunn til 
å halde materialet generisk og kontekstfri i ein viss forstand, ikkje gi for mange hint eller sette opp ei rammeforteljing 
for ting. Eit anna poeng med ein slik åpen arkivering er at browsing og utforskinga blir ein del av verkopplevinga i seg 
sjølv. På den andre sida kan ein slik flat arkivering virke avskrekkande og lite innbydande, men eg ser eit poeng i å 
avkjøle mediet (i McLuhan's forstand) og heller aktivere browsarens eigne prosessar. 

Long-press event, nettkunst, 2019, http://pressandholdme.online

"Tenk deg, skjult i en simplere innfatning, et hemmelig gjemme hvori den kostbareste skatt er nedlagt -. Det er en fjær 
til å trykke på; men fjæren er skjult, og trykket må ha en viss kraft, så et tilfeldig trykk ikke kan være nok; Således er 
evighetens håp skjult i menneskets innerste, og trengselen er trykket. Når det trykkes på den skjulte fjær, og sterkt nok, 
viser innholdet seg i all sin herlighet." -- Søren Kierkegaard - Christelige Taler

"Press and hold me" er enkelt og interaktivt i sitt uttrykk - presse og holde en knapp inne - og er høyst menneskelig og 
kanskje eksistensielt lada. Overbelastning, trengsel, stress er representert som å holde, en umulig lang holding. Hver 
interaksjon med verket kan forstås som en langvarig press-hendelse (direkte oversatt fra Javascript).

Verket relaterer trengsel og trykk til det digitale, gjennom teknologisk (selv-)-prekarisering, overbelastning og venting 
tilknytta informasjonsstrøm, sosialt nettverkspress, og gjennom egenskaper til det digitale selv, i størrelsesorden og 
prosessering som overskrider menneskelig oppfatning og forståelse.
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www.noemata.net

Material frå pre-internett-produksjonen frå 1984 og framover, t.d. mail art, kassettkultur, VHS-videoar, og fanziner er 
sporadisk og tilfeldig konservert. Eg ga mail art arkivet mitt til Museet for samtidskunst, det inneheld andre sine arbeid 
(mens andre har mine). Kassettane frå same periode er borte, eg har verken kopiar eller mastertapes, men noko av 
lydmaterialet er tilgjengeleg digitalt. Eg scanna litt av fanzinene, og ga det bort til nasjonalbiblioteket og nokre andre 
institusjonar, om det er tatt vare på veit eg ikkje. Den same randomiserte lagringa gjeldt for videoproduksjonar frå 1989-
90 der eg sendte kassettane inkl. mastertapes ut i nettverket som ein slags objektiv psykogeografi, usikker på om dei fins 
idag. Når det gjeldt internett er det jo eit lagringsmedium i seg sjølv, ting er arkivert automatisk og blir liggande dersom ein 
ikkje aktivt slettar dei, det er iallfall slik eg ser på det. Det gir ein slags omvendt arkivering der sletting kan bli ein form for kon-
servering. Konservering er uansett eit filter av tid og stad, og der innhaldet kan vera ein tom plassholder slik som talet null.”

http://www.noemata.net


MARIEKE VERBIESEN

Marieke Verbiesen (f.1978) er utdannet ved Royal Academy for Art & Design i Groningen og har arbeidet med web, 
animasjon, motion design og elektronisk kunst siden 2000-tallet. Ho har tatt vare på tilleggsutstyr, gammel programvare, 
maskinvare, operativsystemer og game-konsoller, som gjør at hennes eldre verk virker og kan settes opp og kjøres i 
dag. 

Tomb Raider 2D, 2008
Mariekes avgangsarbeid ved Kunsthøgskolen, avdeling kunstakademiet i Bergen i 2008, “Tomb Raider 2D”, er 
eksempel på verk laget for Commodore-64 som kan kjøres på ekte Commodore-64 og emulatorer. Verket ble 
programmert på en ekte C-64 og i 2D (reversed-engenering), siden de originale Tomb Raider-spillene var laget 
for 3D. Commodore-64 emulatorer har eksistert lenge (1990+), og kan installeres på de fleste operativsystemer.

modifisert håndkontroller til “Pole Position”, fra 2011Tombraider 2D, 2008

9

ARNE KJELL VIKHAGEN

Arne Kjell Vikhagen (f.1972) er kunstner og forsker ved universitetet i Gøteborg. Han begynte å 
programmere BASIC på Commodore VIC-20 på 80-tallet og fortsatte med C og maskinkode på Amiga frem til 1992. 
Etter det MacOS, Linux (Red Hat, Gentoo, Mandriva og Ubuntu) og Windows 95/XP.  

Alle hans verk kan kjøres på operativsystemet Windows XP. Han har tatt vare på alt tilleggsutstyr, maskin- og 
programvare som er nødvendig for å kjøre de interaktive verkene han laget med Unreal Editor på tidlig 2000-tallet. 
Noen krever Trackball for å virke.

...and then you die!, Unreal Editor/Unreal Engine 1, 2003

www.vikhagen.net

www.marieke.nu

http://www.vikhagen.net
http://www.marieke.nu


CHRISTIAN BØEN

Christian Bøen (f.1978) har arbeidet med digital- og interaktiv kunst siden 1999.

Violett, interaktiv nettside fra 2001
Under studietiden på kunstakademiet i Bergen laget jeg en interaktiv nettside og CD-ROM med lyd og animasjon i 
Macromedia Shockwave. Når jeg åpner Violett med dagens nettlesere får jeg kun frem tekst (html). Lyd og det visuelle 
(animasjoner, bilder og overganger laget i Macromedia Shockwave og eller Director) synes kun som tomme ikoner og 
bokser. Den interaktive nettsiden ble og brent på CD-ROM, og om det benyttes en PC eller Mac med CD-ROM-spiller, 
vil samme problem oppstå der (mangler Shockwave/Flash-skriptene eller andre plugins som styrer lyd og animasjon). 
Violett ble testet i Chrome og Mozilla Firefox på PC med Windows 7 og 10.

Løsning: Installere VirtualBox og emulere eldre versjoner av operativsystem og Shockwave Flash
Alternativ løsninger: Installere eldre plugin/tilleggsprogramvare på dagens operativsystem

VirtualBox eksperiment
Jeg gjorde et eksperiment med VirtualBox hvor jeg installerte en gammel versjon av XP Pro 32-Bit fra 2001 på en nyere 
PC. Programmet er relativt enkelt å sette seg inn i og installeringen av XP (fra en 18 år gammel CD-ROM med lisens) 
gikk fint og tok ca. 20 minutt.

VirtualBox og Macromedia Flash Player fra 2000-tallet
Etter at installeringen av Windows XP var i orden forsøkte jeg å installere Macromedia Flash-Player 3.0 og 5.0 fra 
Internet Archive. Det gikk ikke. Windows XP låste seg og krasjet. Reserveplanen var Internet Explorer (Windows XP 
kom med Internet Explorer), men der var det kun et svart vindu med tomme ikoner, og deretter stoppet VirtualBox opp 
og krasjet. Det samme skjedde ved andre og tredje forsøk. Jeg gav meg der. Eksperimentet tok til sammen ca. en 
arbeidsdag.

Konklusjon VirtualBox
Minus: For å installere andre og spesielt eldre operativsystemer i VirtualBox må en bergene god tid, ha tilgang til de 
originale installasjonsfilene eller ha lastet dem ned fra Internet til harddisk, USB, minnekort eller eventuelt brenne de på 
CDR/DVD. Operativsystemer som til eksempel Windows krever og en gyldig lisens. Det er også en del dokumentasjon 
å sette seg inn i, samt andre programvarer en skal installere etter hvert må være kompatible med OS-et og ha riktig 
versjon.

Pluss: Det er praktisk å bruke VirtualBox til å prøve frie operativsystemer som til eksempel Linux, Chrome OS, FreeDOS 
på Mac og PC. Da kjøres programmer i en sandkasse som beskytter operativsystemet og filene mot feil og virus. For 
utviklere er det og greit å bruke VirtualBox til å teste ut programmet/koden sin på andre systemer. Det er og mulig 
å installere og kjøre eldre programmer som er 32-Bit. Men ikke alt kan emuleres like godt. Til eksempel har jeg fått 
rapportert av Arne Kjell Vikhagen at det er vanskelig å emulere og få riktig 3D-støtte i VirtualBox (Vikhagen benyttet 
Windows XP, med Nvidia eller Radeon grafikkort i sine arbeider på 2000-tallet).

Violett i 2019 uten animasjoner Windows XP-installering i VirtualBox
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CD-ROM, ble raskt populært i distribusjon av programvare og multimedia-innhold, etter 
standardisering av ISO-formatene i 1988. I dag er det ikke lenger standard med CD-ROM 
spillere/avlesere og de fleste leverandører og produsenter av datautstyr har sluttet med det. 
En kan fremdeles kjøpe både DVD- og BLU RAY-spillere som er kompatible/bakover kompa-
tible med CD-ROM plater.  Etter lanseringen av CD-brenneren på midten av 90-tallet ble CDR 
et svært utbredt lagringsmedium for lyd, video og data.

Utfordring: CD/DVD som lagringsmedium er historie. De fleste datamaskiner, etter ca.2015, 
kommer ikke lenger med CD/DVD-spiller som standardutstyr. Det finnes fremdeles interne og 
eksterne CD/DVD-lesere og brennere på markedet. Mange kunstnere oppgir CD- og DVD 
som lagringsmedium. En annen utfordring med interaktive- og multimedia-verk på CD/DVD 
er utdaterte lyd- og video kodekser. Disse er og gjerne ikke kompatible med dagens operativ-
systemer.

CD-ROM/DVD/BLU RAY

Løsning: Det er mulig å installere programvare som emulerer og oppretter virtuelle CD-ROM stasjoner (eksempel f:\ 
eller g:\ på maskinen, hvor en kan lese av de mest vanlige CD-ROM formatene (ISO, IMG, BIN, MDF og CCD). Denne 
muligheten går selvsagt ikke om verket eller informasjonen ligger på den fysiske/selve CD-platen, og fungerer kun 
ved nedlastning av hele CD-en/CD-formater eller fra en kopi liggende på harddisken (diskbilde eller disc-image på 
engelsk).

Adobe Flash Player (Shockwave Player/Director)
Adobe Flash Player er et dataprogram som kjører innhold laget for Adobe Flash plattformen, det inkluderer å se 
multimedia, spille av internet applikasjoner og strømme lyd og video. Flash Player kan kjøre fra en nettleser som en 
nettleser-plugin, som og støtter smarttelefoner. Opprinnelig utviklet av Macromedia og lansert som Shockwave Player i 
1995. Macromedia ble oppkjøpt av Adobe i 2005. Flash Player hadde en stor brukermasse og var et vanlig format for 
nettspill, animasjoner og grafisk UI.

Utfordring med nettkunst: Det er en rekke utfordringer med nettkunst og interaktiv kunst fra 90- og 2000-tallet utviklet 
og laget på datidens maskiner, operativsystemer og tilleggsprogrammer (plugins, video og lyd kodekser). Eksempel 
er Shockwave- og Flash Player-filer før og etter 2005, samt 32-Bit programvare og video/lyd-kodekser som ikke lenger 
kjører på nye systemer.

Shockwave Player/Flash Player løsning (midlertidig) 
Adobe Flash fases ut i løpet av 2020, noe som er et problem for utviklere av Flash spill, applikasjoner og ikke minst 
kunstnere som har benyttet Adobe Flash og action-script i produksjonen av interaktive verk og presentasjoner. I de 
nyeste versjoner av Flash er det mulig å eksportere deler av filen/koden til HTML5. Det er egentlig ikke en ordentlig 
løsning fordi action-script og animasjoner ikke blir med i konverteringen til HTML5. Det finnes heldigvis utviklere som 
arbeider med saken. Firmaet, Newsground, arbeider for eksempel med en Flash-emulator, kalt “Ruffle”, som skal 
kunne kjøre Flash Player og spill som er utviklet for Flash, rett i nettleseren.

ADOBE FLASH

Hans Christian Gilje
Hans Christian Gilje begynte med interaktiv kunst og Shock-
wave Director i 1995, under studietiden på Kunstakademiet 
i Trondheim. 

Marieke Verbiesen
Mange av Mariekes tidlige arbeider og verk fra 2000-tallet er 
laget med Macromedia Shockwave og Director.
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EMULATORER
En løsning for å åpne, kjøre eller lese av eldre filer/interaktive/digitale verk er å benytte emulatorer for å emulere og 
etterligne maskinvare, programvare eller begge deler. I noen tilfeller må eller kan enkelte komponenter som gir feil-
signal/feilmeldinger konfigureres eller erstattes slik at emuleringen kan starte. Se under for oversikt over de mest 
brukte, brukervennlige og stabile emulatorene.

DOS-BOX CCS64 - Commodore 64 VirtualBox for PC/MAC/LINUX

OVERSIKT EMULATORER

VirtualBox, 2007, VirtualBox er en hypervisor (se faktaboks) for x86-maskiner utviklet av Oracle Corporation. Det har 
fri og åpen kildekode. VirtaulBox kan installeres på en rekke operativsystemer som Linux, OS X, Windows, Solaris 
og OpenSolaris. Det støtter etablering og styring av virtuelle gjestemaskiner som kjører versjoner og avledninger av 
Windows, Linux, BSD, OS/2, Solaris, Haiku, OSx86 med flere og begrenset virtualisering av OS X-gjestesystemer på 

Apple-maskinvare. VirtualBox kan til eksempel kjøre MacOS programvare på operativsystemet Windows.

Parallels, 2006, Parallels er en emulator for Mac som emulerer Windows og Linux

VICE, 1993, VICE - Versatile Commodore Emulator, er en gratis emulator som emulerer Commodore 64, Commodore 
128, VIC-20, Plus/4, C-64 Direct-to-TV og alle PET modellene inkludert CBM-II. VICE er tilgjengelig for blant annet 

Microsoft Windows, macOS, Linux og MS-DOS.

CCS64, 1995, Populær og stabil Commodore 64 emulator for Windows, utviklet av Per Håkon Sundell.

UAE, Amiga emulator for Windows, macOS, Linux, Android, FreeBSD og OpenBSD.

Stella, Atari emulator for Mac OS X, Windows og Linux.

DosBox, V.0.1 – 0.74-2 emulerer IBM kompatible PC-er som kjørte DOS som operativsystem. Lignende programmer 
er DOSEMU, Virtual DOS machine, vDOS, ScummVM. GOG, Good Old Games, i Polen, bruker til eksempel DosBox i 

mange nyutgivelser av gamle spill, spesielt de laget for PC før 2000.

Rosetta, kun for Mac OS X 10.4.4–10.6.8 (Intel), tillater PowerPC applikasjoner å kjøre på noen Intel-baserte Macintosh 
maskiner.

OpenEm, Retrospill emulator for macOS. www.openemu.org

HTML5 og online/nett-emulatorer (Java). Det finnes emulatorer på Internett/WWW programmert i HTML5, XHTML og 
Java som emulerer gamle spillkonsoller, operativsystemer, og hjemmedatamaskiner til eksempel Nintendo, Classic 

Mac og Windows 95/98/2000.

WOW64, x86 emulator som gjør det mulig å kjøre 32-bit Windows-applikasjoner på 64-bit Windows.

PearPC, 2004, kan emulere PowerPC og Apple Mac OS X opp til versjon 10.4 (Tiger) på Windows.

Mini VMac, 1999, er en open-source emulator som emulerer gamle Macintosh Plus maskiner som ble solgt i tidsrommet 
1986 - 1990. Er tilgjengelig for Mac OS, Windows og Linux med flere.

RetroArch, 2010, er en multi-emulator som emulerer de fleste hjemmedatamaskiner og videospillkonsollene på 
markedet. RetroArch fungerer på de fleste operativsystemer, videokonsoller og smarttelefoner. 

I tillegg finnes det til eksempel BOOTCAMP på Mac, som ikke er en emulator, men en egen partisjon for installering av 
Windows 10 på Mac.
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SPILLMOTORER
En spillmotor er utvikler- og programbaserte miljøer hvor spillutviklere kan bygge og designe video- og dataspill. 
Spillutviklere kan konstruere spill til konsoller, mobiltelefoner og personlige datamaskiner. Hovedfunksjonen
(elementene) i en spillmotor er en renderingsmotor for 2D eller 3D grafikk, en fysikk motor, registering- og 
respons av kollisjon, lyd, skripting, animasjon, kunstig intelligens, online/nettverksmuligheter, strømming/streaming, 
optimaliseringsverktøy og videostøtte for cinematics/film.

UNITY
Unity er en real-time spillmotor utviklet av Unity Technologies som ble lansert kun for Apple OS X i juni 2005. I 2019 er 
motoren utvidet til å støtte nærmere 30 plattformer. Motoren kan brukes både til 2D- og 3D applikasjoner, simulasjoner 
og spill.

UNREAL ENGINE 1 – 4
Unreal Engine er en spillmotor laget av Epic Games i 1998. Dagens versjon, UE4, støtter de aller fleste spillplattformer, 
er åpen kildekode og brukes i dag av flere kunstnere og kreative, inkludert spillutviklere, til interaktiv kunstproduksjon. 
Støtter visuell programmering og C++ som innebærer stor portabilitet og potensiale til at koden kan åpnes og brukes 
i fremtiden.

Både Unity- og Unreal Engine 4 er tilgjengelig på PC og Mac og prosjekter kan i tillegg til eget operativsystem porteres til 
de fleste plattformer, som for eksempel Windows, Android, iOS, Playstation, X-Box, Nintendo og VR, AR, MR med flere.

DATA- OG VIDEOSPILL

KUNSTSPILL (art game) er et video- eller dataspill av interaktiv karakter som refererer og/eller fremhever 
kunst. Kunstspill er ikke bare er designet for underholdning, men gjerne ønsker å få en reaksjon av spilleren 
eller publikum og blander gjerne kunstnerisk intensjon, visuelt innhold, med tradisjonelt spilldesign (game design).

Det har i de senere årene kommet kunstspill både til PC, MAC, Linux, Playstation 4, X-BOX og Nintendo. Eksempler på 
prisvinnende kunstspill er Journey (2012), Abzû (2016) og Gris (2018).

Spillmotorer og “construction-kits” har vært tilgjengelig siden 1980-tallet og blant annet ført til at mange kunstnere og 
har hatt mulighet til å arbeide, eksperimentere og kombinere kunst og spill, blant annet i produksjon av interaktive 
kunst og kunstspill (art games/art house games) og kunstverk/installasjoner med til eksempel VR, AR eller bevegelses-
sensorer (Kinect). Spillmotorene har også god støtte for dem fleste mobilplattformer og videokonsoller som Android, 
X-Box, Playstation og Nintendo.

Abzû, 2016 RIME, 2017
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KONKLUSJON
De fleste kunstnere som er nevnt i rapporten har allerede tenkt over problemene med utdatert utstyr, maskiner og 
programvare og tatt vare på det meste som trengs for å kjøre/åpne/spille av, eller lese og redigere eldre filer, verk og 
prosjekter.

Enkelte verk vil kun trenge en vanlig PC eller Mac og riktig emulator for å kjøre verket eller deler av det. Programmer 
skrevet i C++ og Java vil kunne kjøres i lang fremtid, ettersom det er programmeringsspråk som er godt etablert.

Emulatorer, virtuelle maskiner for å emulere både maskin- og programvare, kan være løsningen for å kjøre hele eller 
deler av programbaserte verk, men de fungerer ikke optimalt og er tidkrevende (se oversikt over emulatorer side 12).

I mange tilfeller kan det brukes opprinnelig programvare - som fremdeles er bakover-kompatibilitet med både tidligere 
og dagens filer (til eksempel nye versjoner eller programvare som kan lese eldre filer – bakover kompatibilitet). 
Eventuelt kan det benyttes lignende programvare en opprinnelig som klarer å åpne og lese de riktige formatene.

Dokumentasjon - dersom verket ikke lar seg gjenskape eller kjøre på dagens maskiner/eldre maskiner eller emulatorer 
kan dokumentasjon (video, foto og/eller lyd) være redningen.

I “datakappløpet”, “dataalderen” eller “den digitale invasjonen” som begynte på 70-tallet og fortsatte utover 90-tallet 
ble det introdusert mange systemer (operativsystemer, maskinvare, programvare) før en rekke standarder ble satt. Det 
er derfor i denne perioden både mange kjente og ukjente operativsystemer, program- og maskinvarer.

En del kunstnere rapporter allerede om kunstverk som er vanskelig eller umulig å gjenskape/kjøre/åpne 
(Petr Svárovský side 4 og Hans Christian Gilje side 7). I noen tilfeller hvor det er programvare involvert kan kun deler 
av eller hele programmet kjøres på opprinnelig system eller emuleres på andre/nye systemer (problemer lyd, grafikk 
og lignende). 

I tilfeller hvor interaktive kunsten er del av en installasjon er mye av de fysiske objektene elektronikken (sensorer, osv.) 
ikke kompatibelt med dagens utstyr. Noen kunstnere er flinke til å ta vare på både gamle operativsystemer, maskin- og 
programvare.

En del kunstnere som har arbeidet med elektronisk- og interaktiv kunst (digital kunst) har i løpet av årene arbeidet på 
mange systemer, dette gjør arbeidet med å arkivere/konservere og eventuelt rekonstruere verk enda mer krevende og 
utfordrende (basert på intervju i forbindelse med rapporten). 

Tiden er i ferd med å renne ut for mange midlertidige lagringsmedium. Kunstnere oppfordres til å kopiere arbeidene 
sine over på nye medium ved jevne mellomrom.

Det er like viktig å arkivere dokumentasjon av interaktive verk (siden mange verk ikke kan gjenskapes og/eller var 
steds-spesifikke).

Eldre tilleggsprogrammer som til eksempel plugins er ikke blitt oppdatert og er både vanskelig å få tak i og installere 
på dagens operativsystemer. 

Kodekser og kompresjons-teknologi av media- filer (video, lyd-filer) er gjerne komprimert med eldre kodekser. For å 
åpne filer må en få tak i riktig kodeks. I noen tilfeller trengs også riktig versjon for det aktuelle operativsystemet. Mange 
kodekser er utdaterte og fungerer ikke på nyere operativsystemer.

Det burde øremerkes midler til fremtidig oppdatering og vedlikehold av interaktivt kunst, spesielt i forbindelse med 
utsmykninger (se Espen Sommer Eides eksempel s. 6)

Oppfordre kunstnere til å følge oppskrifter og retningslinjer for dokumentasjon av verkene sine for ettertiden. 
Komplekse verk som kan være vanskelig å gjenskape bør dokumenteres godt (både bilde, lyd og video).

Les “Best practices for conservation of media art from an artist’s perspective” av Rafael Lozano-Hemmer. 
https://github.com/antimodular/Best-practices-for-conservation-of-media-art

Casey Reas om konservering: 
https://github.com/REAS/studio/wiki/Conservation

VIDERE LESING
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MULIGE LØSNINGER I ARBEIDET VIDERE

Skaffe oversikt over norske kunstnere som har arbeidet og arbeider med interaktiv kunst

Kontakte andre arkiv, firmaer og institusjoner som arbeider med konservering og arkivering, til eksempel LIMA i 
Nederland og undersøke/kopiere modellen deres

Petr Svarovskys forslag for å bevare interaktiv kunst for fremtiden ligger i benytte åpen kildekode og kjente program-
meringsspråk, som til eksempel C++ eller Java. 

www.li-ma.nl/lima/

konserveringsmodell hos LIMA
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