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HARVESTED er baseret på fundet indhold; et arbitrært udvalg af pornofilm. Den er produceret udelukkende
ved hjælp af en mængde nøje tilrettelagte procedurer, programmering samt opgavebaseret sværmintelligens.
Materialet til denne bog blev indsamlet digitalt af et decentralt netværk af fildelere og filtreret af anonyme

arbejdere, der udfører digitale mikrojobs. 

I naturlig forlængelse af denne tilgang udgives bogen i en samproduktion mellem en række forlag, nemlig:

MMMNNNRRRG – Portugal

Forlæns – Danmark

HÁlice HÁlas – Schweitz

La Cinqui.me Couche – Belgien

Topovoros – Grækenland

Fortepressa – Italien

Ediciones Valientes – Spanien

Pachiclon – Mexico

Bitterkomix – Sydafrika

Flere end to tusinde pornofilm blev høstet fra fildelingswebsites og gemt direkte på en server. Ved hjælp af to
separate scripts blev hver film automatisk klippet ned til kun de første ti minutter, hvorefter disse videoklip
blev brudt op i tusindvis af JPG-filer i lav billedkvalitet. Alle disse billeder blev efterfølgende lagt ud på
crowdsourcing-tjenester på nettet, der gør det muligt at koordinere distribueret menneskelig intelligens i
udførelsen af opgaver, som computere på nuværende tidspunkt ikke er i stand til at klare. Udvalgte

microworkers fik til opgave at filtrere disse tusindvis af billeder ud fra et overlagt vagt kriterium: Om de
viste samtidskunst.

HARVESTED fremviser femhundrede fundne værker fra private hjem, fotoatelier, filmset og andre
heterotopier fra pornoindustrien. Mens denne antologi understreger vigtigheden af en kunsthistorie med
denne branche som specifik kontekst, så postulerer den samtidigt behovet for at aktivere det perifere syn,
hvad angår voyeuristisk praksis. Selvom IKEA-malerier dominerer på væggene, kan man finde værker af
moderne mestre såsom en kopi af et Fernand Leger-maleri, et ukendt Joan Miro og Castle and Sun af Paul
Klee men også samtidsværker såsom Quote, 1964, et print af Robert Rauschenberg, en række malerier af
Mark Rothko, School of Fontainebleau af Cy Twombly og endda nogle reproduktioner af Frank Stella og

Lucio Fontana.
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