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0. Plantejament
• Dins el marc de les relacions entre art i tecnologia, un grup d’artistes, 

concretament situats en el continent oceànic, s’han interessat pel cos i la 
percepció personal i conseqüentment s’han encaminat en fer de les seves obres 
un experiment reflexiu sobre aquesta temàtica. Arran de l’aportació de la 
doctorant del Departament d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona 
Christina Grammatikopoulou en les IV Jornades Internacionals Universos i 
Metaversos: Aplicacions artístiques dels nous mitjans, va sorgir-me l’interès per la 
figura i obra de George Khut, un artista desconegut en l’àmbit europeu i que 
forma part d’aquest àmbit creatiu inicialment esmentat.

• El present treball pretén estudiar el discurs, les eines i influències de la producció 
de l’artista, tenint en compte que es parteix d’un coneixement quasi nul de la seva 
persona i creació. Però més enllà de mostrar el seu testimoni també es proposa 
descobrir les possibles similituds o herències d’artistes contemporanis actuals o de 
dècades anteriors i del món europeu i americà.

Alhora, i a propòsit del context geogràfic on es situa, la recerca s’amplia al grup 
d’artistes d'interessos comuns, citat en el primer paràgraf.



Objectius
• Definir el marc d’acció del seu treball.

• Determinar la temàtica de la seva obra.

• Percebre la manera en que s’empra la tecnologia en els seus projectes.

• Conèixer, descriure i interpretar cadascun dels seus projectes.

• Definir les influències actuals i del passat en l’obra de George Khut.



1. Apunts biogràfics

• Neix el 14 de Maig de 1969 a Adelaide, Sud d'Austràlia.
• 1994 – Finalitza la Llicenciatura en Escultura a la Universitat de Tasmània, 

després d’haver-se format en varis àmbits artístics: pintura, escultura, ceràmica, 
vídeo i so.

• Realitza un Doctorat en Arts Creatives a la Universitat de Western, Australia, que 
versa sobre el desenvolupament i avaluació de les obres d’art centrades en el 
participant i el biofeedback.

• Al 2005 publica Evolving Creative Practice: A reflection on working with audience 
experience in Cardiomorphologies.

• Al 2006 publica Interactive Art as Embodied Enquiry: Working with audience 
experience  I Creating Affective Visualisations for a Physiologically Interactive 
Artwork.

• És professor ocasional d’art interactiu i disseny a la Universitat de Tecnologia de 
Sidney a la Facultat de Disseny, Arquitectura i Construccions.

• Actualment la seva obra es presenta per tot el territori australià i internacional 
de manera regular.



2. Marc d’acció i relacions artístiques

• Es situa en l’àmbit artístic australià –tot i que el seu art s’exposa arreu del món 
occidental -.

• Es podria definir com un creador de software art.
• Part de la seva obra es podria incloure en els treballs qualificats com de Ciber-

respiració.
• Ell, juntament amb un grup d’artistes d’interessos comuns, explora el cos i la 

percepció que tenim d’aquest.
• Tots els artistes amb qui comparteix àmbit creatiu i amb qui ha col·laborat en 

major o menor mesura amb projectes comuns o obres particulars, van reunir-se 
durant els anys 2008 i 2009 en l’artlab Thinking through the body.



Thinking through the body
• És un laboratori d’art o grup d’investigació creat al 2008.
• La seva activitat va desenvolupar-se durant els anys 2008 i 2009.
• El grup es composa d’artistes i investigadors.
• El seu objectiu és l’experimentació del cos i els sentits, i més concretament 

l’exploració del tacte, el moviment i la pròpia percepció (pel que fa a la seva 
posició i volum en l’espai).

• Les eines de treball que empren per tal d’aconseguir el seu propòsit, són la 
interacció i la tecnologia.

• Volen generar un debat sobre l’esmentat sentit del tacte, l’autoconsciència, la 
neuropsicologia en l’art interactiu, la performance i la fisioteràpia.

• Afirmen que amb un coneixement major d’aquestes pràctiques (art interactiu,  
performance i fisioteràpia) es poden defensar millor.



Lizzie Muller
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Garth Paine i Somaya Langley
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Somaya Langley és una artista emergent, escriptora 
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3. Discurs o temàtica de la seva obra

• “El meu art explora l'experiència que tenim de nosaltres mateixos com a subjectes 
fisiològicament encarnats [...]”

• Pren el cos com un aspecte fonamental de qui i com som en el món.
• Explora com esdevenim éssers vivents dins i al voltant de nosaltres mateixos: els 

moviments que fem, els sons que sentim, les coses que mirem, etc
• Les seves obres ofereixen la possibilitat de reflexionar sobre les interaccions entre 

la pròpia fisiologia i la psicologia. Busca la reflexió sobre la nostra materialitat i 
espiritualitat. Vol fer veure a l’espectador la relació entre el cos i allò que sentim.

• Li interessa exterioritzar l’ocult, l’interior, el funcionament del nostre cos (d’òrgans 
com el cervell) i la percepció que tenim del món i de nosaltres mateixos com a 
conseqüència de la seva activitat.

• A partir dels seus plantejaments pretén provocar debats sobre temes íntims com 
la individualitat, la salut i la moralitat.

• Es centra principalment en el cor i la respiració, és a dir, en les accions bàsiques 
per a la vida.



Processos COS – MENT 
(Projecte artístic i de recerca)

“Development and Evaluation of Participant Centered Biofeedback Artworks”

(Desenvolupament i avaluació del participant centrat en les obres Biofeedback)

• És el títol de la investigació realitzada a propòsit de la seva tesis doctoral presentada a 
la Universitat de Western de Sydney, a la Facultat d’Arts de la Comunicació i dins del 
marc del Doctorat per les Arts Creatives.

• La recerca aprofundeix en el desenvolupament de quatre dels seus projectes d’art 
interactiu. 

• En el text s’hi percep la seva oposició a les teories contemporànies de la psicofisiologia i 
la fenomenologia que aposten per una separació entre ment i cos.

• Alhora, es postula crític en l’actual experiència corporal emmarcada quasi 
exclusivament en nocions impulsades per la sexualitat, l’atractiu i la patologia. 
Experiència que provoca “el sentiment de desconfiança i hostilitat vers el nostre cos, de 
manera que inhibeix la nostra capacitat per participar plenament amb el món com a 
éssers humans que som, així com en la potencialitat de la nostra forma física”.



4. Eines i mètodes

• Treballa partint de la noció d’exposició d’art com a laboratori d’investigació.
• Combina els medis interactius amb el etnogràfics – presos principalment per a recollir i 

reflexionar sobre l’experiència viscuda - .

Medis interactius: sensors, software, so electrònic i gràfics.

Medis etnogràfics: converses informals, entrevistes i dibuixos o mapes de treball.
• Les entrevistes i els testimonis sonors o gràfics dels participants es presenten, en alguns 

casos , dins del mateix espai expositiu i com una obra conjunta. Evidentment és un 
material essencial per a la part d’investigació.

• Les obres són instal·lacions i sempre amb l’element interactiu com a quelcom essencial.
• Per tal de dur a terme les seves obres ha comptat amb la col·laboració de professionals 

de vàries disciplines: Curators d’art contemporani, programadors de software, 
terapeutes, especialistes en “art de la salut”, dissenyadors d’interacció, altres artistes i 
organitzacions artístiques.

• Empra les tècniques del biofeedback, les quals mitjançant instruments electrònics que 
generen senyals auditives o visuals fan que un subjecte tingui consciència dels canvis 
fisiològics i biològics que normalment no percep.



• Amb els sensors i els equips amplificadors transforma les accions humanes i els 
processos fisiològics (respiració, batecs del cor) en imatges i sons.

• Ha treballat amb una gran varietat de biosensors, entre ells el hardware i el 
software Waverider Biofeedback, sensors UFI, Controladors “Dumb” Angelo 
Fraietta i sensors de freqüència cardíaca Vernier.

• El software amb el que treballa en la creació de les obres interactives és el Cycling 
74’s Max/MSPCycling 74’s Max/MSP o Max 5 i en combinació amb l’Open Sound 
Control.

• Greg Turner, dissenyador d’interacció i informàtic especialitzat en noves formes 
d’interacció, fou contractat al 2009 per George Khut per a desenvolupar un 
projecte conjunt relacionat amb el control de so i imatge a partir de l’entrada 
variable i contínua de la freqüència cardíaca. Actualment la investigació encara 
segueix en marxa i està oberta a nous investigadors.



5. Projectes

• En tant al seu caràcter d’interacció i participació, l’obra de George Khut canvia i es 
genera repetidament.

• A part dels projectes abordats a continuació, George Khut ha treballat com a 
dissenyador de so i vídeo artista en espectacles de dansa i teatre, i ha esta 
administrador artístic en vàries organitzacions de desenvolupament artístic i 
centres comunitaris d’art.



Obres inicials
• Vexations (d’Eric Satie), Hobart Theatre Royal, 1994
• Pillowsongs, Sidespace Gallery, Salamanca Arts Centre, Hobart, Tasmania (1999), 

Gallery 4, Sydney (1999), 24HR ART, Darwin, Northern Territory (2000)

• Nightshift Performance Space, NSW, Australia (2002), Artspace, NSW, Australia 
(2003), Arnolfini, Bristol, UK (2004) and Perth Institute of Contemporary Art, Perth, 
Australia (2004)



Res’onance-Body [Box] (2003)
(amb Karina Clarke i Julia Charles, i el suport de Jon Drummond, Angelo Fraietta i Pampolha Luiz)

• Es va presentar en el marc de l’edició inaugural del Festival de Disseny 
Contemporani, art i cultura urbana Sydney Esquisse 2003, i fou guardonat amb dos 
primers premis.

• La instal·lació consistia en un llarg passadís i una sala de mides mitjanes 
d’il·luminació de colors variables. Al centre de l’espai hi havia un gran llit cobert 
d’una tela gruixuda i un gran panel als peus d’aquest que s’estenia per tota la 
paret. 

• El participant que s'ajeia al llit, havia de dur un sensor d’aire al voltant del pit i un 
sensor del pols a l’extrem del dit índex. Les dades resultants dels sensors es 
traduïen en un so electrònic continuo. Com més accelerada era la respiració del 
participant el volum resultant era major i com menor era el ritme més suau era la 
freqüència sonora. Els pics i valls de la respiració s’assenyalaven amb un to 
tranquil com de campana.

• El públic restant es podia asseure i observar des d’uns seients situats darrera la 
capçalera del llit.



 Res’onance-Body, GBK Gallery, Sydney



Cadiomorphologies v. 1 (2004)

• Es va presentar en el Performance Space durant cinc setmanes dels mesos de  Juliol i Agost 
del 2004.

• El projecte pretenia fer notar la relació entre la respiració i el ritme de la  freqüència 
cardíaca.

• El procés durava entre deu i trenta minuts, i es podia finalitzar la interacció en el moment 
que es desitgés.

• Des d’un espai posterior al participant s’hi podien situar espectadors.
• La respiració es traduïa en un so sintetitzat que variava d’intensitat i velocitat depenent de 

l’estat del participant.
• La pulsació s’amplificava en un aparell de subwoofer.
• El canvi en la freqüència cardíaca s’assenyalava amb l’augment del volum d’aquest so i 

amb la projecció d’un gràfic de barres a la pantalla.
• Els cercles concèntrics de colors de diàmetres canviants projectats a la pantalla eren el 

resultat de les dades obtingudes pels sensors i mesuradors.
• Al final, es feien entrevistes als participants per tal de conèixer allò que havien sentit, que 

havien trobat interessant, el grau en que havien pogut influir en els resultats, allò que els 
havia frustrat o confós i  possibles suggeriments per a la millora del projecte.







Drawing Breath (2004 – 2006)
(Dibuixant la respiració)

(amb John Tonkin)

• Tal i com anuncia el títol el projecte pretén reflexionar sobre la respiració.
• Drawing Breath v.1 va exhibir-se en el marc de l’exposició col·lectiva Asian Traffic 

realitzada a la Galeria 4A (Sydney, Australia)
•  Drawing Breath v.2 va dur-se a terme, altre cop, per a la Galeria A4, així com per a 

l’exposició Asianlink Open Letter celebrada en el trentè aniversari de l'Associació de les 
Nacions del Sud-est Asiàtic (ASEAN).

• La respiració, presa amb una corretja ajustada al voltant del pit, es tradueix en imatges 
en 3D i sons similars a un alè o un corrent d’aire.

• La imatge es composa de petites línies – com fils- individuals que es mouen, i 
s’expandeixen o agrupen al ritme de la respiració.

• La banda sonora es completa amb frases en mandarí i anglès (v.2).
• Drawing Breath: Triptych es va dir a terme en el marc de l’exposició col·lectiva Strange 

Attractors del Museu Zendai d’Art ModernZendai (Shangai, Xina) i permetia ampliar 
l’experiència i per tant interactuar conjuntament tres persones a la vegada. Va elaborar-
se amb el suport del govern australià.



http://georgekhut.com/portfolio/drawing-breath


Cadiomorphologies v. 2 (2005 - 2007)
(amb Lizzie Muller i Greg Turner)

• Fou el treball final de la seva recerca de doctorat.
• És el projecte final després de varis assajos i avaluacions. A través de les millores, 

el seu objectiu era assolir una major comprensió de la percepció i reflexió que 
ofereix el projecte.

• Abans de la participació es feia llegir a cada individu una informació i signar uns 
formularis de consentiment.

• Es van utilitzar uns nous sensors sense fils per a la mesura del ritme cardíac.
• Les dades obtingudes es tradueixen en sons i imatges.
• El temps màxim d’interacció es va fixar als vint minuts, tenint en compte que es 

necessiten entre dos i cinc minuts per ajustar els sensors.
• Uns 200 visitants participaren en el projecte, interactuant en un període de temps 

entre els cinc i quinze minuts.
• Igualment es feren entrevistes, vuit de les quals foren gravades.



• 2005.- Cardiomorphologies, Beta_space Gallery, Powerhouse Museum Sydney, Australia
• 2006.- This Secret Location Exposició col·lectiva comisariada per Helen Cole i en motiu 

del Time Festival of Live Art & Intrigue, Arnolfini, Bristol, Gran Bretanya
• 2007.- I Took a Deep Breath… Perth Institute of Contemporary Art, Biennale of 

Electronic Arts Perth 2007

http://georgekhut.com/portfolio/cardiomorphologies-v2


The Heart Library Project (2008 – 2010)
(El Projecte Cor de Biblioteca)

• És una exposició d’art interactiva que invita a la reflexió sobre les interaccions 
entre el cor, el sistema nerviós i les emocions.

• A través del so i la imatge s’amplifiquen els canvis del ritme cardíac.
• El projecte es va dissenyar per a realitzar-se ne centres sanitaris. Al llarg d’aquests 

dos anys, però, també s’ha presentat en galeries d’art i centres educatius.
• Uns sensors mesuren els canvis de la freqüència cardíaca la qual es modifica 

segons el ritme respiratori o les respostes a l'estrès o la relaxació.
• Després de l’interacció es convida al participant a explicar la seva experiència. 

Primer de manera gràfica i posteriorment amb una breu entrevista.
• L’espai d’interacció i l’exposició dels dibuixos de l’experiència formen una obra en 

conjunt.
• Es pretén que els visitants puguin explorar el cos “com un centre d’inspiració, de 

força, guariment i delit”.



• The Royal Institution Australia (RiAus), Adelaide - http://www.riaus.org.au
• St. Vincent’s Public Hospital, Darlinghurst
• UTS Gallery, Ultimo

http://www.riaus.org.au/




Distillery (Alembic & Retort) (2009)
(Destil·leria (Alambí i Retorta))

• El projecte formava part de l’exposició col·lectiva Super Human: Revolution of the 
Species (www. superhuman.anat.org.au/exhibition.html) realitzada a la Galeria RMIT 
de Melbourne (Australia).

• És una altra obra basada en les tècniques del biofeedback. Torna a explorar la 
variabilitat del ritme cardíac.

• En aquest cas es centra únicament en el so electrònic i prescindeix de la projecció de 
vídeo.

• Inicialment tenia l’interès d’incloure The Heart Library Project, però donades les seves 
mesures i les costoses tasques de construcció va haver d’idear una obra inèdita.

• Invita al participant a endinsar-se en la seva experiència interna.
• El títol fa referència al procés alquímic de la destil·lació. Aquesta obra demana un 

compromís mínim de deu minuts perquè mesura les suaus oscil·lacions de la 
freqüència del ritme cardíac. Mercès al fet de tractar-se d’un procés lent, com d’una 
“efervescència psicològica”, com una combustió lenta i de destil·lació alquímica el 
projecte s’enuncia metafòricament Destillery.





6. Influències

• Accepta la inspiració que rep de part d’altres formes d’art com la fotografia, el 
vídeo i la gravació de so, moltes de les quals té la possibilitat d’observar en el 
Performance Space (www. performancespace.com.au).

• L’obra de Lee Mingwei ha estat un font d’inspiració per a Khut 
(www.leemingwei.com).

• Declara la fascinació per l’art antic de cultures com l‘egípcia.
• El mes passat publica (al seu blog) un comentari en el que accepta sentir-se 

interessat per les investigacions i conferències de la científica Jill Bolte Taylor, 
experta en el funcionament del cervell. El seu discurs l’ha fet reflexionar a l’entorn 
de com millorar obres com The Heart Library Project. 
www.georgekhut.com/archives/781

• Com ja hem apuntat, li atrauen les tècniques del Biofeedback i el Mètode 
Feldenkrais. www.georgekhut.com/archives/791

• Fixa la mirada en l'obra realitzada per performers al voltant dels anys seixanta. 
Music for Solo Performer d’Alvin Lucier n’és un exemple. 
www.georgekhut.com/archives/820

http://www.georgekhut.com/archives/781
http://www.georgekhut.com/archives/791
http://www.georgekhut.com/archives/820


• Podríem assenyalar una connexió amb els artistes del body art dels anys seixanta 
i setanta; un moment en el que el cos deixa de ser un element perfecte i es passa 
a representar com a quelcom fràgil i que pot morir, com un element biològic i 
suport de la nostra identitat. El cos és una eina per a discursos pertorbadors i 
desalienats que qüestionen l’ordre  polític i cultural.

• S’apropa  més però, a l’àmbit nord-americà que europeu, el primer dels quals es 
centra més profundament en la performance i l’acció.

• La seva obra s’apropa, en certa mesura i a mode d’exemple, a la producció 
d’artistes com Vito Acconci o Dennis Oppenheim:

– Pel que fa al discurs, George Khut coincideix amb Vito Acconci, el qual va afirmar que 
“He utilizado la cámara fotográfica para definir tanto mi cuerpo en el espacio como mi 
cuerpo como espacio. [...] La cámara sirve entonces como una documentación del 
trayecto de lo exterior a lo introspectivo que me permite penetrar en el interior de mi 
cuerpo.”

– I en quan l’àmbit biològic del cos i la consciència que tenim d’aquest, D. Oppenheim 
s’acosta a George Khut amb obres com Stills from Gingerbread Man (1970-71) en la 
que a través de fotografies i filmacions es pot seguir el recorregut d’un pastís de poma 
per les vies digestives de l’artista.



• El nou art corporal sorgit als anys noranta també presenta punts en comú amb el 
tema d’estudi, i molt especialment amb la creació artística d’alguns components 
del artlab Thinking through the body. El joc amb el cos distorsionat, que és distorsió 
física i psicològica, i que artistes com Cindy Sherman empraren àmpliament, es pot 
percebre en obres com les de l’esmentada Catherine Truman.

• És evident també, una clara influència del videoart dels anys vuitanta i noranta, i 
molt especialment en l’obra primerenca Nightshift.



7. Conclusions

• George Khut es centra en les relacions del cos i la ment, i més concretament amb 
els fenòmens biològics de la respiració i el ritme cardíac.

• Les seves obres les anomena projectes i considera a l’exposició d’art un laboratori 
d’investigació.

• Empra la tecnologia i la instal·lació; els sensors, els softwares, els equips 
amplificadors, les pantalles...

• La participació és un dels pilars fonamentals del seu treball.
• El conjunt de nou projectes que ha realitzat fins al moment tenen un discurs molt 

homogeni i coherent. És un artista molt conscient del que fa i té uns objectius ben 
definits.

• S’inclou en un espai (geogràfic) on coincideix amb artistes d’interessos comuns; fet 
que contribueix en la creació d’obres conjuntes i traspassos de coneixements i 
tècniques artístiques.



• S’endevinen múltiples influències i possibles herències de l’art del passat, les quals 
s'explicarien a propòsit de la seva formació artística a la Universitat.

• L’obra de George Khut és hereva de l’art corporal dut a terme en la segona meitat 
del segle XX, tot i que la força  pertorbadora, desafiant i crítica amb el món polític i 
cultural s’ha transformat en quelcom més místic i espiritual, que vol augmentar la 
consciència i el benestar “biològic” de les persones.

• Manté, però, el sentit crític pel que fa a l'experiència que tenim del cos 
(superficial, sexual, de l’atractiu i patològica) sorgit en l’art corporal dels anys 
noranta.
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