
CALL OUT FOR
ANOTHER DIGITAL USER CLUSTER
SÖKES: VANLIGA DATORANVÄNDARE (personer som du och jag <3)
FÖR ATT: LÄTTSAMT BIDRA TILL WEBBEN
VAD? AVATARER GIF-FILER WEBBSIDOR LÄNKAR GEMENSKAP PLOJ
COMMITMENT: 0-100 ❇

Det är mitt sista år på Masterprogrammet på Valands Konsthögskola
och jag har grävt mig ner i ett digitalt kluster, omgivet av
material och efterforskning om avatarer, webbsidor och digital
folklore.

Webben består av så mycket mer än vad vi ser när vi scrollar och
petar och klickar på efter algoritmerna. Genom projektet är jag
inte ute efter att väcka nostalgi eller nutids-agg, snarare vill
jag bjuda med er i ett dåtids-inspirerat bidragande till en
användar-experimenterande framtida Webb - och du får såklart
befinna dig varsomhelst på erfarenhetsskalan!

INGA FÖRKUNSKAPSKRAV
VALFRI NIVÅ AV ANONYMITET

DELA MED SIG
SPRIDA

SKAPA INNEHÅLL
LÄNKA

SAMLINGAR AV WEBBGRAFIK
AVATAR-GALLERI

ALTER EGOS
DAGBOK
KRYPIN

WEBBSIDOR
GEMENSKAP

VALFRI ENGAGEMANGSNIVÅ

Jag utgår ifrån en ge och ta-kultur som florerat på Webben länge,
men som hamnat lite i skymundan.



Hej!

Mitt masterprojekt är, till skillnad från min tidigare praktik,
baserad på Webben. Då mycket Webbaserat förr var en form av
användarbaserad “delningspraktik” så vill jag dela med dig!

1. Som en av flera utgångspunkter så söker jag efter avatarer
till ett avatarbibliotek online! Ni vet figurer som
representerar användaren i till exempelvis ett socialt media.
Avatarerna ska vara fria att ladda ner och använda för vem
som helst. De kan se ut hur som helst estetiskt: groteska,
tilltalande, simpla, komplexa, teoretiserade, förvridna,
bedårande, avtändande, förpixlade eller fotograferade.

Till för alla som vill vara vad de vill.

Iden om avataren som del i ett experimentellt
identitetsbyggande: bakom en avatar har vi möjlighet att
konstruera nya jag.

2. Det andra jag söker är digitala personliga rum - jag vill
bygga ett till nät av personliga hemsidor, som länkar till
varandra och utåt. Webb-krypin (referens till Skunk.nu och
Lunarstorm, för de som minns). Mer detaljer om detta senare!

Ni har säkerligen olika erfarenhet av Webben och dess utveckling.
För min del har projektet tagit avstamp i någon form av saknad.
Det som började som en nostalgi har mynnat ut i tankar kring
faktiska förändringar, och hur somliga delar av den tidiga Webben
som jag saknar faktiskt skulle kunna plockas upp och användas
idag. Antagligen figurerar de redan i många olika former där ute.
Men jag tror på att kontinuerligt uppmärksamma det som försvinner
och det som har varit, med intention att belysa möjligheter för
framtiden.

Projektet är inte sponsrat på något sätt och har ingen budget
alls. Det är ett öppet experiment och jag är glad för andras
synpunkter och ideer, liksom alla nivåer av engagemang eller
bidrag, sammanvävningar och krockar.

Mvh
Jennifer Spångerud
MFA2, Konsthögskolan Valand

Kontakta mig om du är minsta nyfiken! halvfjant@gmail.com

mailto:halvfjant@gmail.com


**Tilde.club

<3 <3 <3 Kom ihåg att det är vi användare som
befolkar Webben, det är vi som fyller den med

kulturellt värdefullt innehåll, så låt oss göra
mer! <3 <3 <3

http://tilde.club/


Länktips för inspiration:

WayBackMachine, en sida där du genom
att skriva in en URL på en hemsida
(f.d. eller existerande) kan se
gamla versioner av hemsidan. Lite
långsam emellanåt, och inte alltid
att en kan komma fram till sidorna,
men så himla kul när det funkar!

Sveriges Internet-/Webbhistoria Internetmuseum

Internetmuseums utställning av
Swipnethemsidor (Webbring)

Gifcities, galleri över GIFs använda
på personliga hemsidor publicerade
på Geocities.

Länk till Gif Cities

Dollz var populära när jag var
tonåring. Här är hemsidan för den
som skapade originalet som sen
ändrades om och användes på sociala
plattformar (som The Palace och den
svenska varianten DoBeDo, för er som
minns dem):

(Länk via WayBackMachine)

Kollektioner av glittergrafik och
även instruktioner till hur en kan
göra dem själv.

”Looking for Glitter to
Glitter your Web World?”

Scri8e: Glitter Flashites

(+ Länk till Scri8es förstasida)

Sparkelies

Föreläsning med Olia Lialina om den
tidiga webben, dess försvinnande och
arkiverandet av den. Underhållande
och väldigt innehållsrik!

Länk till föreläsning

Bok av Olia Lialina och Dragan
Espenschied, om Digital Folklore.
(PDF-fil)

*Digital Folklore: To computer
users, with love and respect

https://web.archive.org/
https://www.internetmuseum.se/
http://home.swipnet.se/
http://home.swipnet.se/
https://gifcities.org/
https://web.archive.org/web/20041228014607/http://dollz.shatteredinnocents.com/palace.html
http://scri8e.com/stars/flashites/index.html
http://scri8e.com/stars/flashites/index.html
http://scri8e.com/5/1Moons_pages_dropdown.html
https://osodeoro.tripod.com/Sparklies/Sparkelies.html
https://osodeoro.tripod.com/Sparklies/Sparkelies.html
https://www.artandeducation.net/classroom/video/413623/olia-lialina-the-only-thing-we-know-about-cyberspace-is-that-its-640x480
https://monoskop.org/images/9/91/Lialina_Olia_Espenschied_Dragan_eds_Digital_Folklore_2009.pdf
https://monoskop.org/images/9/91/Lialina_Olia_Espenschied_Dragan_eds_Digital_Folklore_2009.pdf



