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Trenutek prehoda
med živim in mrtvim:
biopolitika, meje sodobne
znanosti in umetnosti
Katja Kolšek

Polona Tratnik v delu In vitro. Živo onstran telesa in umetnosti obravnava
teme, ki se dotikajo vprašanja znanstvene nezmožnosti dokončne določitve
in zamejitve pojma življenja, na podlagi česar je šele možna tudi sodobna
biopolitika. Kako se kaže v praksah in primerih iz sodobne umetnosti, o tem
bo beseda tekla v nadaljevanju. Avtorica se preko obravnave tega vprašanja
navezuje na različne probleme tako v sodobni znanosti kot v sodobnih umetniških
praksah in s tem odpira novo polje raziskovanja, kjer meje med področjema
znanosti in umetnosti niso tako strogo določljive. Osrednja teza Polone Tratnik
je, da se sodobnim napredovanjem novih tehnologij v različnih vejah znanosti
porajajo novi hibridni objekti raziskovanja, ki jih klasična metodologija in
razdelitev na posamezne veje znanosti in tudi moderna ločitev med znanostjo in
umetnostjo po nujnosti zgrešijo. Avtorica tako na podlagi sodobnih teorij novih
medijev, vidnejših sodobnih kritik klasičnih teorij reprezentacije, komunikacije
in semiotike v luči nastajanja novih tehnologij in novih umetniških praks
napoveduje vse tesnejše sodelovanje znanosti in umetnosti v prihodnosti.
Sodobni trendi trans-znanosti in transumetnosti so po mnenju Polone Tratnik
bistveno rizomatični. Skozi njiju se »vzpostavljajo /…/ ravni konsistence, ki
omogočajo združevanje in zbliževanje heterogenih elementov in odprtost,
9

In vitro

prek katere se lahko priključujejo še nove kompozicije«.1 Paradigmatski primer
objekta, ki je malone ustvarjen za transznanstveno in transumetniško obravnavo,
pa je, sicer večni, a danes zelo aktualen problem znanstvene določitve življenja
kot njegove natančne razmejitve od smrti. Znanost o življenju, biotehnologija
in sodobna medicina se namreč danes razvijajo z izjemno hitrostjo, hkrati pa
pojem življenja še vedno ostaja dokaj ohlapno zamejen. Predpona trans, ki
povezuje znanost in umetnost, biotehnologijo kot sodobno, razvijajočo se
znanost in umetnost, označuje torej natanko moment sicer nedoločljivega in
neujemljivega prehoda med življenjem in smrtjo (Barthesov punktum), ki, kot
pokaže avtorica na številnih primerih, od Michelangelovih kipov, Barthesovih
analiz fotografije do primerov iz sodobne umetnosti kiparstva in fotografije in
bioumetnosti, od samega začetka od znotraj bistveno določa temeljno aspiracijo
umetnosti kot take. Z modernizmom v slikarstvu namreč, kot piše Polona
Tratnik, po Greenbergu v umetnosti nastopi konec režima reprezentacije in se
pojavi želja po raziskovanju samega medija. Namesto upodabljanja življenja,
ki je navdihovalo renesančne slikarje, želijo umetniki odslej neposredno od
znotraj zgrabiti življenje in ustvarjati umetniške učinke z manipuliranjem z živim
(zgodnejši primer tovrstnega premika v umetnosti je abstraktni ekspresionizem,
ki je sicer po avtoričinem mnenju še nekoliko bolj navezan na znak kot Pierceov
indeks in zato še ne prekinja povsem z reprezentacijo, radikalnejši primer tega
pa je sodobno manipuliranje z živim v tako imenovani bioumetnosti). Avtorica
se zato uvodoma posveti temeljnim sodobnim teorijam komunikabilnosti in
diferenciranih znamkov pri pisavi, slikarstvu in fotografiji. Tu proučuje sodobne
teorije preseganja režima reprezentacije in teorije čiste znakovnosti v čisti
ločenosti od izvora, brez čiste prisotnosti. V luči Derridajeve teorije pisave skozi
kritiko klasičnega modela komunikacije, kritike fonocentrizma in pojma razlîke na
podlagi primera iterabilnosti pisave (znamka) v popolni odsotnosti naslovnika,
konteksta in izvora znaka avtorica razmišlja o podobnem pojavu v slikarstvu (dela
Renéja Magritta), še zlasti pa v mediju sodobne nereprezentacijske abstraktne in
digitalne fotografije. Razpravo nadaljuje skozi Pierceovo teorijo znaka kot procesa
in komunikacije, teorijo simbola, indeksa in ikone, kjer analizira fotografijo kot
primer indeksa, ker ima fotografija primarno tesno vez s fizično naravo skozi
kemični proces reakcije materiala na svetlobo. Vendar pa je po avtoričinem
1
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mnenju za fotografijo ključen časovni zamik, razpoka, ki jo oddalji od konteksta
in izvora objekta, zato se v tej točki zelo približa pisavi v Derridajevem pomenu.
Avtorica razpravo o samozadostnosti in iterabilnosti znaka nadaljuje s Husserlovo
teorijo intencionalnosti in koncepta izraza, katerega pogoj je zgolj enotnost
znaka in označenega, s tem pa odpade zahteva po obstoju realnega predmeta
v izvendiskurzivni realnosti. Kot primer v umetnosti navede manipulirano
fotografijo in nekatere primere hiperrealističnega kiparstva, kjer gre za natančno
uprizarjanje podobnosti z objektom, ki nima eksistence v realnosti. V nadaljevanju
se dotakne še Austinove teorije performativa kot govornega dejanja, ki bistveno
eksistira brez navezave na zunajdiskurzivnega referenta in skozi performativnost
analizira produkcijo življenja v mediju fotografije. Navidezno objektivnost
fotografije glede na avtorico od znotraj najeda diferencialnost, ločenost od
referenta in konteksta prek časovnega zamika, razpoke, zato tu razlika med
fikcijo in realnostjo ni pertinentna. Fotografija po trditvi Polone Tratnik preseže
svojo deskripcijsko raven, svojo medijskost in postane performativno dejanje.
Zanimiva je avtoričina misel, da je klasično slikarstvo tako na neki način bolj
resnično od fotografije in pisave, v smislu ohranjanja, vpisa določenega dela
izvornega dela konteksta v samo sliko. Slednjič se Tratnikova osredotoči na
Deleuzov in Guattarijev koncept rizoma, ki ga vidi kot temeljni koncept za
razumevanje novega polja, ki se odpira s trans-znanostjo in transumetnostjo in
novih možnosti v znanosti in umetnosti, ki se odpirajo z njimi. Po avtoričinem
mnenju je rizom ravno zato tako primeren, ker gre za proces, odpiranje,
mreženje, intredisciplinarnost, ki nima ne notranjosti ne zunanjosti. Rizom je
radikalno preseganje medijskosti in krovni primer nereprezentabilnosti. S tem
ko prelamlja z vlogo objekta, je reprezentacija rizoma torej nekaj, kar odločno
prekinja z vsem, kar je strukturiralo dosedanje raziskovalno polje v znanosti in
umetnosti. Rizom uvaja neko povsem novo perspektivo, ki stoji radikalno zunaj
klasične logike označevanja, pomena in smisla, s tem ko se radikalno izvzame
logiki reprezentacije: »Rizom ni umetniško delo kot objekt, proizvod, niti ni
diferencirani znamek, ni uprostoritev, aktualizacija spodaj ležeče strukture, ni
prenos, odslikava, podobnost, imitacija, simulaker, ni tekst, semiološki sistem,
struktura, ni ne govor ne pisava, ni medij nobene vrste. Rizom ni performativ.«2
Avtorica jedrnato zaključi: »Rizom je trans.«3
2
3

Isto, str. 50.
Prav tam.
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V nadaljevanju dela Polono Tratnik natančneje zanimajo sodobni
premiki v pojmovanju življenja. Raziskuje namreč, kako se je v sodobnosti,
ali natančneje v postmoderni dobi, spremenilo dojemanje življenja, in sicer z
razvojem sodobnih znanosti in tehnologij na eni strani, in v sodobni umetnosti,
ki te znanstvene dosežke na poseben način uporablja za svoje namene in
jih bodisi nadgrajuje bodisi etično izprašuje, kot na primer bioumetnost, na
drugi strani. Kot zapiše avtorica sama, jo v tem delu zanima pojem življenja
in njegova povezava s sodobno znanostjo in umetnostjo, in sicer, kot zapiše,
»z bistvenim poudarkom – ne zanimajo me mediji in dela, kjer je življenje
upodobljeno na takšen ali drugačen način, temveč tista dela in projekti, kjer se
življenje šele uprizarja ali pa se uprizarja njegovo prenehanje (smrt) oziroma
sodobnejši projekti, ki prek povezovanja z znanostmi o življenju (genetika,
nevroznanosti, tkivni inženiring, regenerativna medicina itd.) znotraj polja
transumetnosti manipulirajo s živim.«4 Avtorica v četrtem poglavju »Odprimo
telo, da ohranimo življenje. K transživljenju in trans-telesnosti« razpravo o
sodobnem pojmovanju življenja v znanosti in umetnosti poveže z vprašanjem
pomena življenja v povezavi z novo paradigmo oblasti, tako imenovano
bioooblastjo, ki jo je prvi odkril in raziskoval Michel Foucault, in jo poimenuje
biopolitika. Ta koncept namreč označuje sodobno transformacijo koncepta
oblasti iz klasične suverenosti naprej v disciplinsko oblast, ki je disciplinirala
človeška telesa, in nato v biopolitiko, ko se je oblast začela kazati zlasti v
navezavi z medicinskimi in demografskimi raziskavami gibanja populacij
in njihovim reguliranjem, uvajanjem higienskih in medicinskih normativov,
cepljenj, promocijo zdravstvene preventive, in podobnim, s katero je odstrla
še zadnjo tančico, ki je zakrivala intimnost golega življenja, in začela, ne da
bi ji bilo treba uvajati nadzor, z življenjem upravljati pozitivno, brez kakršnih
koli zunanjih prisil ali disciplinskih ukrepov. Probleme biopolitike, ki jih je prvi
odkril Foucault, pa nato sodobni italijanski filozof Giorgio Agamben v delu
Homo sacer. Suverena oblast in golo življenje,5 razvije še dlje, ko pokaže, da
biopolitika nikakor ni nov fenomen, saj se je pojavil kot stranski produkt ali
celo kot najintimnejše jedro rimskega prava v figuri svetega človeka, homo
sacerja, ki se ga je smelo nekaznovano ubiti, ne pa tudi žrtvovati. Za Agambena
4
5
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je golo življenje, skozi katerega deluje biopolitika, hrbtna plat konstitucije
vsakršne forme suverenosti ali zakona. Zakon deluje zgolj skozi suvereno
izjemo, torej kot institucionalizirano izjemno stanje, znotraj katerega se
edinole lahko pripne na življenje. Po Agambenu je to dokončno postalo jasno
v primeru Auschwitza, ko se je iztrebljenje Judov zgodilo še znotraj zakona
Weimarske republike, ki je deloval kot za nedoločen čas razglašeno izredno
stanje. Topološko gledano suverenost ali zakon deluje skozi zanko notranje
zunanjosti (ekstimnosti), ko je trdna meja med znotraj zakona in zunaj
zakona, ali med zakonom in življenjem, permanentno suspendirana. Proizvod
pa je tako imenovano golo življenje (bloβ Leben), ki je življenje, ujeto med
dva tipa življenja, med katerima so ločevali Stari Grki, med zοe — živalskim
življenjem, in bios — kvalificiranim ali političnim življenjem. Sodobna oblast
deluje na način vključujoče izključitve ali trajne avtosuspenzije. Torej ne
deluje več v obliki zunanje prepovedi z grožnjo smrti (Leviathan), temveč
v obliki vzpodbujanja življenja in njegove regulacije, manipuliranja itn.
Zgovoren dokaz današnje okostenele stvarnosti demokratičnih ureditev,
ki so v protislovju z mobilnostjo sodobnega globalnega kapitalizma, je, da
predstavljajo večino sodobne delovne sile in živečega prebivalstva v sodobnih
razvitih zahodnih državah priseljenci iz nerazvitih delov sveta, ki torej v
zahodnih državah bivajo brez dokumentov in so torej brez državljanstva. Za
njih torej, kot je že pokazala politična filozofinja Hannah Arendt, človekove
pravice ne veljajo, saj so neločljivo povezane z institucijo državljanstva,
ker so povezane z deklaracijo in ustanovitvijo modernih republik, torej
državljanstva. Iz tega sledi, da so današnji slavospevi življenju, ki jih danes
s pridom izkoriščajo zlasti farmacevtske družbe, pa tudi vsa komercialna
dejavnost, ki se tako ali drugače ukvarja s podaljševanjem ali ohranjanjem
zdravega življenja, nujni del politike sodobnih demokracij, ki se naslanjajo
na Deklaracijo pravic človeka in državljana, in pravzaprav temeljijo na golem
življenju, ki je edini današnji pravi politični subjekt.
Da obstaja ontološki problem avtonomnega postavljanja živosti brez
mrtvosti, življenja brez smrti in da je njuna bit nujno vzajemno določena,
da je mrtvost pravzaprav notranji moment življenja, Polona Tratnik pokaže
s primerom iz filozofije, ko navede heglovski moment definicije življenja kot
umanjkanja mrtvosti. »Proizvajanje« smrti je po mnenju avtorice zelo lepo
vidno v umetnosti fotografije, zlasti tiste, ki se ukvarja s predstavljanjem
13
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minljivosti, produkcijo smrti, ki jo je proučeval tudi Roland Barthes, saj ravno
medij fotografije, kot trdi avtorica, še kot tak predstavlja minevanje, prehajanje
iz živega v neživo, kljub temu da so njegove intence pogosto nasprotne,
namreč, ujeti oziroma zabeležiti moment življenja.
V nadaljevanju dela pa Polono Tratnik zanima transformacija v
sodobnem znanstvenem dojemanju in definiranju življenja, zlasti kot moment
znanstvene negotovosti in popolne arbitrarnosti dokončne določitve točke
razmejitve med življenjem in smrtjo, s tem pa tudi negotovost in nelagodje
ob določanju medicinskega ali biološkega bistva življenja. Tako se avtorica
nadalje osredotoči na pojmovanje življenja v sferi znanosti, natančneje na
sodobne premike in nove možnosti v biologiji in biotehnologiji, in na zanimiv
način prikazuje, kako se ti sodobni problemi v zvezi z dojemanjem koncepta
življenja v znanosti bolj uporabljajo in ne toliko prikazujejo v sodobni
umetnosti. Avtorica navaja iz Agambenovega dela Homo sacer. Suverena
oblast in golo življenje, da je bila meja med življenjem in smrtjo v zgodovini
znanosti vedno določena povsem arbitrarno in ne na podlagi objektivnih
znanstvenih kriterijev. Pri tem je vedno šlo za arbitrarno odločitev medicinske
znanosti o tem, v katerem trenutku uradno govorimo o smrti organizma,
natančneje o smrti človeškega bitja. V zgodovini medicine je najprej veljalo, da
je smrt ustavitev srca in prenehanja dihanja, pozneje, ko so uspeli v medicini
človeka umetno vzdrževati dihanje in krvni obtok, je za znak življenja veljalo
delovanje srčne mišice miokardija kot posledica delovanja avtonomnega
živčevja, ki deluje brez človeške zavesti. Ljudi so namreč s tehnološkimi
napredki lahko ohranjali v tako imenovani prekokomi (coma depassé), v
stanju avtomatičnega dihanja in črpanja krvi po telesu. Leta 1968 pa je
medicinska znanost za trenutek dokončne smrti določila trenutek možganske
smrti. Avtorica se nato preseli na področje biotehnologije, kvalitativnega
kriterija razmerja med živostjo in mrtvostjo, ki je na delu v celicah, kjer
meje med živostjo in mrtvostjo postanejo, kot pravi, še bolj nejasne. Tu
je običajno govora o kvantitativnih stopnjah živosti, ki jih je avtorica sama
kot umetnica uporabila tudi v enem od svojih umetniških del bioumetnosti,
naslovljenem 37° C (Tratnik, 2001): »Metabolično aktivnost celic lahko pod
umetnimi pogoji ustavimo, a je pri tem celica še vedno živa – tako npr. kožne
in hrustančne celice lahko prenesemo na 4° C, kjer še nekaj časa ostajajo žive,
a so metabolično neaktivne, kar pomeni, da se ne delijo, ne jejo in ne izločajo
14
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(znanstveniki pravijo, da počivajo, spijo).«6 Takšno »stanje, v katerem se zdaj
znajdejo celice, ni stanje mirovanja, temveč je dejansko prenehanje življenja,
a tudi ni smrt, kajti ob ponovni vzpostavitvi normalnega stanja se celica
brezhibno reaktivira in zopet izvaja biološke procese.«7 To pomeni, pojasnjuje
avtorica, da lahko življenje celic, dojeto kot trajanje na časovnici, poljubno
umetno prekinjamo in na novo reaktiviramo. Tako v biotehnologiji danes z
nezadržno hitrostjo razvijajo tehnike manipuliranja z življenjem in njegovim
preseganjem in v nekaterih segmentih so postali dosežki te znanosti del
vsakdanjega življenja, primer česar je shranjevanje zarodnih celic ob rojstvu
otrok. Trajanje v času kot bistveni moment prikazovanja življenja je od nekdaj
zanimalo umetnost fotografije, saj se je »[f]otografski portret /…/ v sredini
devetnajstega stoletja razumel v neposredni zvezi z upodobljencem, kot
njegova živa celica ali tkivo«.8 Klinični pogled na telo, s katerim so prišle tudi
nove tehnologije oblasti, pa je Michel Foucault prvič predstavil v delu Rojstvo
klinike (1963). Z napredovanjem medicine, torej z njeno institucionalizacijo,
skratka, z nastankom kliničnega pogleda, se je za vedno spremenil tudi
pogled na smrt in na njeno razmejitev od življenja. Z začetki seciranja trupel
se je za vedno spremenil odnos do človeškega telesa, ki postaja vedno bolj
predmeten. Kot primer uporabe sodobne anatomije kot stremljenja po
odpiranju kot razkrivanju in premagovanju materialnosti Polona Tratnik v delu
predstavi projekt digitalnega poskusa izpeljave le-tega. V sodobni umetnosti
je tako znan projekt Visible Human Project (VHP, sestrski projekt bolj znanega
Human Genome Project), ustanovljen leta 1989, »za katerega so zamrznjeni
telesi moškega in ženske razrezali na milimetrske rezine, ki so jih fotografsko
dokumentirali z namenom izdelave volumetričnega tridimenzionalnega
vizualnega telesa kot popolne fotorealistične anatomske podobe, ki jo lahko
v programu poljubno obračamo, razčlenjujemo in animiramo.«9 Avtorica
v nadaljevanju pokaže, da nedoločljivost meje med življenjem in smrtjo, ki
je pomembno vprašanje sodobne bioumetnosti, v umetnosti pravzaprav
ni novost. Umetnost si je od nekdaj želela »v umetniškem delu ustvarjati
življenje« ali »oživljati neživo«, o čemer priča cela zgodovina kiparstva,
6
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antičnega, renesančnega in baročnega, tako imenovanih marmornih mojstrov,
ki je v dvajsetem stoletju nato kulminirala v fotorealističnem kiparstvu. Lep
primer analogije tega gibljivega prehoda med življenjem in smrtjo, gibanjem
in mirovanjem, živostjo in mrtvostjo, življenje skozi prikaz trajanja v času
(»punktum«) najde avtorica v klasičnem kiparstvu Michelangela, ki je moment
tega trenutka, »trans«, neujemljivega »prehoda« med življenjem in smrtjo,
med mirovanjem in gibanjem, mojstrsko uspel upodobiti s pomočjo nekakšne
anticipacije gibanja, saj živost ustvarja virtualni moment anticipacije ali
nakazane intence gibanja, ujetega v nekem trenutku: »nekaterim kiparjem [je]
s kipi uspelo anticipirati premik in je ravno v tem njihova moč. Mojster takega
ustvarjanja je bil npr. Michelangelo Buonarroti (Jezusovo telo omahuje v
Marijinem naročju, testeno drsi proti tlem, Pieta, 1499; Mojzesu drsi iz objema
knjiga, Mojzes, 1515). Gibanje je premeščanje ali sprememba položaja telesa,
zato pa strogo znanstveno, npr. matematično, ne bi mogli dokazati gibanja
telesa, ujetega v iztrganem trenutku oziroma 'v istem gibljivem telesu ne bi
mogli predstaviti samega akta prehoda, ki je vedno med dvema trenutkoma
in med dvema položajema, najsi bosta še tako blizu,' trdi Merleau-Ponty.«10
Sodobni primeri tovrstne anticipacije gibanja v umetnosti nadgrajujejo to
intenco s poskusi iz nevroznanosti. Avtorica navede primer dela slovenskega
umetnika Davida Grassija oziroma Janeza Janše, ki s pomočjo dosežkov iz
nevroznanosti detektira točke v možganih, ki so odgovorne za premike telesa.
Intenca je zaznana in prenesena v računalniški sistem, tako je prikazana še
pred akcijo, v virtualnem prostoru.11
Nadaljnji primeri »prehoda« ali transumetnosti, ki jih obravnava
avtorica, so primeri uporabe koncepta transtelesnosti, torej primeri
raziskovanja meje med »zunaj« in »znotraj« telesa, med anonimnostjo in
individualnostjo človeškega telesa. Tu gre pogosto za primere preseganja
omejitev človeškega telesa s posebnimi računalniškimi in protetičnimi
tehnologijami, odpiranja v nepredstavljive dejanske prostorske in virtualne
dimenzije, kjer sta presežena tudi »intencionalnost in samonadzorovanje
telesa« v praksah sodobne umetnosti, ki sodeluje z računalniško znanostjo in
robotiko. Dela Stelarca in Warwicka (Kiborg) obravnavajo temo transtelesnosti
in problematizirajo idejo telesa, ter njegove omejitve. Avtorica zapiše: »Fizično
10
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telo se pri Stelarcu presega, postaja mrežno telo, katerega del, ki je utelešen
v posamičnem telesu (ali delu telesa) agensa v mreži, lahko v idealnem
modelu sproži katerikoli drug agens iz mreže ter ga tako vodi v dejanju.
V takšnem transtelesu je intenca razpršena oziroma je lahko usmerjena
v katerokoli točko na mreži – transtelo lahko izvede akcijo na oddaljeni
lokaciji proti volji agensa, ki je v njem fizično utelešen.«12 Nadalje avtorica
navaja primere sodobne različice tradicionalnega mimetičnega kiparstva, ki
temelji na izredno natančnem posnemanju živih človeških in živalskih teles,
njihovem raziskovanju, seciranju itn. Kipi so narejeni iz originalnih ohranjenih
ali pa do potankosti posnemanih človeških organskih tkiv, kože, las, nohtov,
pa vendar se, kot zapiše avtorica, »opazovalec odzove bistveno drugače, če
prihaja v stik z dejanskim organskim materialom nekoč živega organizma, še
intenzivneje pa, če prihaja v stik s še živečim materialom, kot pa če se sooča
zgolj z materialnim posnetkom v umetnem materialu.«13 Tratnikova predstavi
Gunterja von Hagensa, ki v svojem delu presega tradicionalne principe
mimetične umetnosti, s tem ko deluje hkrati kot umetnik in raziskovalec na
področju medicinske anatomije. Z uvajanjem avtopsije v javni prostor pa
ta umetnik posega tudi na področje zakonodaje in etike. S tem ko izdeluje
posmrtne ostanke notranjosti anonimnih teles, umetnik raziskuje mejo med
anonimnostjo in individualnostjo človeka.
Takšne poskuse preseganja telesa najdemo po avtoričinem mnenju
tudi v body artu in performansu (znova primer dela umetnika Stelarca,
ki z uporabo endoskopa predstavi notranjost svojega lastnega telesa in
s številnimi deli opozarja na omejenost in nerazvitost človeškega telesa, ki
kljub novim odkritjem že tisočletja ostaja bolj ali manj nespremenjeno), v
znanosti androidov, pri kateri je ravno tako ključno vprašanje, kaj razločuje
človeka od robota, tj. vprašanje, ki je tradicionalno zaposlovalo racionalista
Descartesa. Avtorica bralcem na tej točki pokaže tudi zanimiv obrat, ki se
je zgodil v zvezi z vprašanjem razmejitve med živim in mrtvim v znanosti
robotike danes: »Če se o razliki med živim in neživim še pri androidih /…/
misli v navezavi na razliko med organskim in mehaničnim (strojem), ki po
videzu in funkcioniranju posnemajo živo, a še vedno le posnemajo, potem
kiborgu ne omogočajo več zarisa ločnice med živim in neživim, saj je
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organsko in mehansko prepleteno, podobno kot je v hibridnem subjektu ne
nazadnje prepleten že sodobni pisar z računalnikom. Nedavni eksperimenti
v robotiki kažejo, da so sodobni raziskovalci od eksperimentiranja z neživo
materijo z namenom ustvarjanja (umetnega) življenja prešli na dejansko rabo
živih komponent v robotskih sistemih, in obratno – v živo se vmešča neživo z
namenom izboljšanja zmožnosti organskih organizmov; z drugimi besedami,
se vse bolj zanimajo za konstruiranje hibridnih organizmov. Vprašanje življenja
s tem spet ni odpravljeno, temveč se prej šele zares zastavlja.«14 Avtorica
podaja sodobne primere, ko si umetniki želijo ustvariti robota, ki mora
jesti in izločati. Šele ta primitivna digresija ga zares približa organski naravi
človeškega telesa (Cf. Delvoye, Kloaka), s tem pa podaja kritiko sodobnih
poskusov umetnega ustvarjanja življenja v sodobni turbokinetični kulturi.
Avtorica nadaljuje s prikazom primerov sodobnih znanstvenih eksperimentov
in nadaljnjim manipuliranjem življenja ter živega. Tako omenja astrobiologijo
kot proučevanje življenja v ekstremnih fizičnih in kemičnih pogojih (tardigarda
(vodna žuželka), trihina in magnetna bakterija), ki uporablja izsledke znanosti
o genetiki in genetskega inženiringa: »[Andie] Gracie razvija strategije za
ekstrahiranje podatkov med manipulacijo z namenom generiranja nove kode,
ki bo osnova za entiteto, ki predstavlja idealno obliko življenja za vesoljska
potovanja in preživetje.«15
V zadnjem poglavju Polona Tratnik bralcem pojasnjuje pomembno
spremembo paradigme v biotehnologiji in biotehnološki umetnosti. Po
nedavnem velikem zanimanju za oživljanje mrtvega, ustvarjanju kiborgov in
podobno, danes prihaja v ospredje poudarek na genskem inženiringu, še bolj
pa na tkivnem inženiringu in regenerativni medicini. Tako se poveča vsesplošna
potreba po dotikanju in manipuliranju z živim materialom. Novi paradigmi
npr. ustreza v prejšnjem poglavju obravnavano delo Marte de Menezes
Nature? (2000), kjer umetnica spreminja vzorce na krilih metuljev in ustvarja
nove, še ne videne. Tovrstna umetnost uporablja izsledke sodobne razvojne
biologije, ki »omogoča poseganje v normalne razvojne programe in na ta
način ustvarjanje novih živih organizmov.«16 Philip Ross pa v delu Pure Culture
pod posebnimi pogoji goji gobe in z njimi manipulira tako, da jim spreminja
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življenjske pogoje in jih v takšnem okolju razstavlja. Znani pa so tudi primeri
uporabe tako imenovanih vlažnih gojišč ali tako imenovanega »wetwarea«,
kjer gre za skovanko po vzoru računalniškega hardweara in softweara: »Rudy
Rucker kot eden prvih, ki uporabi izraz 'wetware' (v svojem zf romanu Wetware,
1997), pojasnjuje, da termin primarno pomeni 'spodaj ležečo generativno
kodo za organizem, kot jo najdemo v genetskem materialu, v biokemiji celic
in v arhitekturi človeških tkiv.'«17 Avtorica poudarja, da je za to novo obliko
umetnosti bistveno, da v njem »koncept življenja in telesnosti, ki zdaj ne
nastopata več v svoji celosti, temveč se fragmentirata in ponujata opcije za nove
formacije«.18 Gre za gojenje fragmenta živega, ki odslej ni vezan na koncept
celote organizma in zato ne gre več za razmišljanje o življenju kot genetskem
kodu, temveč gre za manipuliranje s čisto materialnim konceptom živosti
mikrotkiva. Na tem temeljijo utopična dela, ki v prihodnosti napovedujejo
umetno gojenje mesa kot hrane in živalskega usnja, ki bi razrešile velik
sodobni etični problem odnosa človeka do živali (primer Disembodied Cuisine,
2003), s čimer se ne nazadnje ukvarjajo tudi biotehnologi. Določena težava,
s katero se srečuje sodobna bioumetnost, ki manipulira z živim tkivom, je v
tem, da zaradi obstoječe zakonodaje za svoje eksperimente lažje uporablja
rastlinske in živalske celice oziroma rakave celice, ki niso primerljive z zdravimi
človeškimi celicami, zato določeni eksperimenti, ki poskušajo prikazati
rast zdravih celic, ne morejo podati verodostojnih rezultatov. Sodobna
bioumetnost tako načenja pereča vprašanja sodobne biopolitike, ki smo jo
podrobneje predstavili zgoraj. Predpona trans se v tovrstni bioumetnosti kaže
kot prostor preseganja meja med tkivi, kot ga je v svojem konceptu mesa kot
chair raziskoval tudi francoski fenomenolog in filozof Maurice Merleau-Ponty.
Avtorica o vlogi in strukturi veznega tkiva (chair) zapiše: »Ali bi lahko trdili, da
obstaja intimni posameznikov prostor, pretežno ločen od skupnega prostoratkiva, če človeka ne razumemo kot tistega, ki gleda na svet od daleč oziroma
od zunaj, temveč kot substanco, ki je potopljena v svet, podobno, kot je verjel
Merleau-Ponty, da si stvari vzajemno pripadajo in tako tvorijo isto tkivo, ki je
tkivo sveta? Mikroorganizmi, kot so bakterije in glive, ne le vstopajo v oziroma
na človeški organizem, temveč tudi prehajajo iz/z njega v okolje. Ta mikrosvet
je svojevrstni notranji svet človeškega telesa. Ne le zato, ker nekatere vrste
17
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dejansko živijo znotraj človeškega organizma, temveč zlasti zato, ker lahko
vse te vrste, ki živijo s telesom, najdemo neposredno na oziroma v njem,
to pa pomeni, da so del njega.«19 Tudi med človeškim telesom in njegovim
okoljem je tako stroga meja zabrisana, kar odpira novo polje za raziskovanje
transtelesnosti.
Pričujoče delo Polone Tratnik nam skozi izčrpen pregled in natančen
prikaz vseh sodobnih smeri umetnosti, ki uporabljajo izsledke sodobne
znanosti, ter obravnavo njihove notranje problematike pravzaprav pokaže na
neki osupljiv zasuk. Kljub najnovejšim napredkom v znanosti biotehnologije,
računalništva, se sodobna bioumetnosti pravzaprav vrača osnovnemu vzgibu
predmoderne renesančne umetnosti, ki je z znanostjo delila isto popkovino
(dela Leonarda da Vincija). Bistvo vsake umetnosti je, da izziva, izprašuje
in meri meje človekove neizmerne želje po obvladovanju narave (tako
zunanje kot notranje), in zato, podobno kot sodobna tehnološka znanost,
uporablja dosežke sodobne techné, s katero si želi nadvladati in obvladovati
(manipulirati) naravo, ne glede na to, kakšen je njen sodobni pomen. S temi
vprašanji se sodobna umetnost manipulacije z živimi tkivi, bioumetnost,
pravzaprav spogleduje s problemi sodobne biooblasti. Pomemben vidik, ki ga
Polona Tratnik poudari v povezavi z deli sodobne bioumetnosti, pa je natanko
nemožnost jasne razmejitve med aspiracijo trans ali sodobne bioumetnosti in
sodobne biopolitike, ko zapiše:
»Z napredovanjem v naravoslovnoznanstveni vednosti ter z
napredkom sofisticiranih tehnologij upravljavec in z njim človeštvo pridobiva
vse več moči (nad živim svetom na splošno), pa tudi doseg manipulacije se
specializira in tehnologija postaja vse bolj precizna. Na ta način se razkriva
temeljna človekova težnja po uporabi biotehnologije, ki je pridobiti popolno
moč in oblast nad seboj, okoljem, naravnimi procesi, živim svetom in celotnim
svetom oziroma nad vsem. Zdi se, da človek neprestano poskuša biti tisti, ki
vodi igro, in ne tisti, ki je v njej le figura. Prepoznamo lahko že znano težnjo
naše civilizacije k totaliteti in absolutnosti, za katero smo s prelomom med
modernostjo in postmodernostjo morda za trenutek verjeli, da smo se ji kot
nemogoči odrekli. Ni se dosti spremenilo, saj v sodobnosti še vedno hočemo
pridobiti svobodo z absolutno vednostjo in (tehnološkim) napredkom, s
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katerima se borimo zoper lastni strah pred šibkostjo in nemočnostjo, in
s seganjem, h katerima po drugi strani pridobivamo še večjo odgovornost
in odpiramo še več vprašanj.«20 Stroga razmejitev bioumetnosti kot
transumetnosti od znanosti biotehnologije je torej presežena. Odslej se po
mnenju avtorice v polju znanosti in umetnosti gibljemo znotraj rizoma.
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Predgovor

Z monografijo Transumetnost. Kultura in umetnost v sodobnih globalnih
pogojih (2010) sem uvedla termin transumetnost, ki jo obravnavam tudi tukaj.
A tokrat se specifično osredotočam na povezave umetnosti z znanostjo na
področju biotehnologije. Celota je posvečena življenju in razmerju umetnosti
do življenja, vendar z bistvenim poudarkom – ne zanimajo me mediji in dela,
kjer je življenje upodobljeno na takšen ali drugačen način, temveč tista dela in
projekti, kjer se življenje šele uprizarja ali pa se uprizarja njegovo prenehanje
(smrt) oziroma sodobnejši projekti, ki prek povezovanja z znanostmi o
življenju (genetika, nevroznanosti, tkivni inženiring, regenerativna medicina
itd.) znotraj polja transumetnosti manipulirajo s živim. Na ta način prenašajo
metode, postopke, vednosti, veščine, orodja, tehnologijo in kulturo iz
polja znanosti o življenju v transdisciplinarne programe, ki so raziskovalno,
transdisciplinarno, heterogeno, odprto in obenem družbeno refleksivno
osnovani. Umetnost pri tem išče načine za svoje posege, ki so povezani z
njeno funkcijo – ta je predvsem družbeno utemeljena.
Celota ne prinese obravnave vseh možnih momentov, ki bi jih lahko
obravnavala pri navezavi transumetnosti na manipuliranje z živim (življenjem,
telesom) in tudi ne predstavlja vseh možnih vidikov na to temo (ni totalna
22

in upam, da tudi ne totalitarna), še manj ta monografija celovito obravnava
temo življenja v umetnosti (nekdanji in pretekli) – ta je vendar ena osrednjih
tem umetnosti vse od njenih t. i. pričetkov in je doživela številne izpeljave.
Precej poudarka poleg na sodobne umetniške projekte dajem fotografskemu
mediju, in sicer primeru fotografskih portretov. S fotografijo se namreč zgodi
pomemben premik od modernih medijev (slikarstvo, kiparstvo), ki so služili
upodabljanju (ljudi), ki priča, da so sprejemniki v prvih fotografskih portretih
prepoznavali neko večjo moč, ki ni le moč upodabljanja. Fotografijo torej
analiziram z več vidikov, zlasti s semiotskega in psihoanalitskega; posvetim
pa se tudi novejšim eksperimentom, kjer se skuša fotografski medij presegati
s sodobnimi tehnologijami, pri čemer je razmerje do življenja še prav posebej
zanimivo. Bralcu in bralki se bo morda na prvi pogled povezava med fotografijo
in biotehnološkimi umetniškimi projekti zdela presenetljiva, vendar je skupni
imenovalec prepoznaven – umetnost, ki posega po novih tehnologijah,
prinaša nove vidike na življenje in telo – če je fotografija s svojim nastopom
označila prehod od starih k novim pogojem umetnosti (dobili smo umetnino,
ki jo je mogoče tehnično reproducirati), ki ga je z digitalizacijo razvila še
naprej (umetnina v času digitalne reprodukcije), je preplet s sodobnimi
znanstvenimi tehnologijami le še povečal to odpiranje v neznano – pri tem
se interes za živo in performativnost življenja ohranja in razvija do poskusov
rizomatičnega spajanja in vitro življenja s svetom.
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Reprezentacijskost –
performativnost –
rizomatičnost

»Biti rizomorfen pomeni izdelati stebla in vlakna, ki so videti kot korenine,
ali še bolje, se spajajo z njimi, tako da prodirajo v deblo, proste, da lahko rabijo
novim nenavadnim namenom. Utrujeni smo od drevesa. Ne smemo več verjeti v
drevesa, v korenine, niti v stranske korenine, preveč smo trpeli zaradi tega.«1
Gilles Deleuze, 1976
S predpono trans pri terminu transumetnost sporočamo gibanje,
premestitev sile, transmisiranje. A komunikacija, četudi temu označevalcu ne
ustreza enoten enoznačen pojem, je v tem primeru dekonstruirana po svojem
sredstvu, s tem po svoji strukturi, ki presega semiološko mreženje vzporedne
resničnosti. Četudi so sredstva še lahko uporabljena, se v transumetniških
kompozicijah tvori planomenon, vzpostavljajo se ravni konsistence, ki
omogočajo združevanje in zbliževanje heterogenih elementov in odprtost,
prek katere se lahko priključujejo še nove kompozicije.

1
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Mediji: komunikabilnost diferenciranih
znamkov (pisava, slikarstvo, fotografija)
Slika, za katero slikar uporablja »likovno govorico«, je sredstvo
komunikacije, kot sta govor in pisava. Vendar nobene vrste komunikacije
ne smemo razumeti v smislu transparentnosti kot po idealiziranem
komunikacijskem modelu: sporočevalec (oddajnik) odda – sporočilo (misel,
ideja), ki se prenese – s sredstvom komunikacije (medijem) – do naslovnika
(sprejemnika). Ta konstelacija namreč predpostavlja, da se komunicirajo
predhodno v čistosti, integriteti in celovitosti obstoječe vsebine, pa tudi, da
se v skladu s tem lahko z različnimi sredstvi (mediji) predstavljajo iste vsebine,
kar zanemarja realnosti samih medijev. V skladu s takšnim sklepanjem bi se
lahko sredstva komunikacije celo hierarhično razlikovalo glede na njihovo
razmerje do realnosti, na katero se referirajo, pri čemer bi se nekatera sredstva
lahko razumela kot transparentnejša, torej vsebujoča manj motenj (šumov),
pa tudi neka kot prvotnejša in druga kot drugotnejša glede na posrednost
stika z zunanjim kontekstom (pri čemer lahko drugotno sredstvo komunicira
vsebino prvotnega sredstva, je torej drugi posrednik, kot se je pisava razumela
kot prepis, dopolnilo govora).
Osrednje vprašanje razprave v tej monografiji je vezano na prisotnost
(živega), v tem razdelku na prisotnost v diferenciranem znamku. Ker tu
pozornost usmerjam v medije, v katerih se proizvajajo znamki, še posebej bi
želela izpostaviti fotografijo, je vprašanje prisotnosti neposredno povezano
z vprašanjem reprezentacije, ki pa jo moramo misliti kot nerazdružljivo od
komunikacije. Pri tukajšnjem vprašanju komunikabilnosti (možnosti, pogojev in
načinov komuniciranja) znamkov pa reprezentacijskosti medijev, kot sta pisava
in fotografija, ne bomo mogli preprosto razumeti v smislu nadomeščanja,
suplementacije prisotnosti2 v smislu kontinuirane, homogene modifikacije
prisotnosti v reprezentaciji oziroma progresivne oslabitve prisotnosti, temveč
bomo pripoznali Derridajevo opozorilo, ki bo veljalo tudi za primer fotografije,
da je v reprezentacijskem postopku pri pisavi bistven prelom s prisotnostjo.3
2
3

V francoščini, ki jo uporablja Derrida, beseda le supplément pomeni dopolnjevanje,
dopolnilo in nadomeščanje, nadomestek.
Jacques Derrida, »Signatura dogodek kontekst«, v: Aleš Pogačnik (ur.), Sodobna literarna
teorija, Ljubljana: Krtina, 1995, str. 123–124.
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Pisni znak ima za Jacquesa Derridaja (1971) specifičnosti. Prva je
odsotnost naslovljenca, glede katere pa se lahko vprašamo, »ali ni ta /…/ zgolj
neka oddaljena, odložena ali pod eno ali drugo formo v svoji reprezentaciji
idealizirana prisotnost?«4 Prihaja do neke distance, razcepa, zamude, razlîke,
vendar pa ta ne sme biti ontološka modifikacija prisotnosti, temveč mora
pisna komunikacija, »da bi imela svojo funkcijo pisave, ostati berljiva kljub
absolutnemu izginotju vsakega določenega naslovljenca nasploh.«5 Biti mora
ponovljiva, iterabilna (iter kot ponovno). Po Derridaju iterabilnost strukturira
znamek pisave same. Bistveni predikati za minimalno opredelitev pisave so po
Derridaju: 1. pisni znak je znamek, ki ostaja in je zavezan iterabilnosti (s tem
se loči pisna od govorjene komunikacije); 2. pisni znak dopušča moč preloma
s svojim kontekstom, celoto prisotnosti, ki organizirajo moment njegovega
vpisa (k t. i. »realnemu« kontekstu sodi »sedanjost« vpisa, prisotnost pisca,
celotno okolje, predvsem pa intenca; znaku pripada to, da je berljiv celo
tedaj, ko je trenutek njegove produkcije nepreklicno izgubljen, ko ne
poznamo avtorjeve intence) – zaradi iterabilnosti lahko pisno sintagmo vselej
odtegnemo iz povezanosti, v kateri je dana, ne da bi ji s tem prizadejali zgubo
možnosti funkcioniranja; 3. ta moč preloma se navezuje na uprostoritev, ki
konstituira pisni znak.
Iterabilnost, ki konstituira identiteto pisnega znamka, po Derridajevem
opozorilu nikoli ne dopusti biti enotnost identitete na sebi. Ta identiteta je
razcep ali razdružitev od sebe, »ker se enotnost označevalne forme konstituira
le prek svoje iterabilnosti, prek možnosti biti ponavljana ne le v odsotnosti
svojega 'referenta', kar je samoumevno, temveč v odsotnosti določenega
označenca ali intence aktualnega pomena, kakor tudi vsake prisotne
komunikacije.«6 Ta strukturna možnost biti odvzet referentu ali označencu
naredi iz vsakega znamka, ki je grafem, neprisotno ostajanje diferenciranega
znamka, ki je ločen od svojega izvora (produkcije). Derrida z opiranjem na
Husserla razširja ta zakon na sleherno izkustvo nasploh. Znamek lahko, kot
pokaže Edmund Husserl v Logische Untersuchungen (1890–1901), preživi brez
referenta, saj je izjava, katere objekt je lahko zgolj možen, »lahko prav tako
izrečena in dojeta, ne da bi bil njen realni objekt (njen referent) prisoten,
4
5
6
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bodisi za tistega, ki izjavo producira, bodisi za tega, ki jo sprejema.«7 Strukturna
možnost izjave je, da lahko funkcionira kot prazna referenca ali kot referenca,
ki je odtrgana od svojega referenta – izjave ni brez te možnosti, ki je obenem
iterabilnost vsakega znamka. Derrida po Husserlu analizira tudi možnost
odsotnosti označenca, ki odpira fenomen krize smisla. O tem malce kasneje.
Da diferencirani znamek, ki prelamlja s svojim referenčnim kontekstom,
lahko preživi v odsotnosti svojega referenta, je še zlasti razvidno v slikarstvu.
Modernistična usmeritev, ki jo posebej eksplicitno definira Clement
Greenberg in ki vodi sliko od reprezentacijskosti v smer abstraktnosti, v smer
»čistega« slikarskega medija, potrdi prav to strukturno možnost – biti odvzet
referentu – ravno tako diferenciranega znamka, tj. slikarskega znamka; ki pa
hkrati ni zgolj možnost, temveč zakon slikarskega medija. Predikat slike je
torej ravno v tem, da dejansko ne odslikuje, ne slika, temveč proizvaja. S tem,
ko slika preneha slediti nalogi »proizvajanja percepcijskih ekvivalentnosti«
(ki si jo je, če poenostavimo, zadala v renesansi in s katero je prekinila konec
devetnajstega stoletja), kot ugotovi Arthur C. Danto,8 in se osredotoči na
specifičnosti in možnosti samega medija, prične v praksi razvijati ontološko
preizpraševanje medija, tj. slikarstva. Prav slikarstvo je pri tem po Greenbergu
lahko naredilo največ v tej smeri, saj je medij, ki je po svoji naravi lahko najbolj
»čist«, zato abstrakten (oddaljen od zunanjega referenta), zares modernističen,
kar pomeni, da se od vseh medijev lahko najbolj približa svojemu bistvu,
identiteti (je lahko zares slikarski in preneha služiti drugim nalogam, kot
npr. reprezentacijskosti).9 Slikarstvo prelamlja z referenčnim kontekstom, a
ne nujno tudi z označencem. Pri reprezentacijski sliki pred modernizmom se
je morda še lahko zdelo, da se slika nanaša na zunanji objekt (portret točno
določene osebe) in je ta istoven z označencem. Slike, kot jih npr. slika René
Magritte, pa jasno pokažejo, da ne oživljajo zunaj obstoječega konteksta in
da se tisto, na kar se sintagme nanašajo, odceplja od referenta, pa tudi, da
je označeno lahko strukturirano na takšen način, da funkcionira absurdno.
Vendar pa slika ne prelamlja s kontekstom vpisa na takšen način, kot Derrida
to opaža pri pisavi. Prelom z izvornim kontekstom pri pisavi bo Derridaja
7
8
9

Prav tam.
Arthur C. Danto, »The End of Art«, v: Berel Lang (ur.), The Death of Art, New York: Haven
Publications, 1984, str. 5–38.
Clement Greenberg, »Modernistično slikarstvo«, v: Likovne besede, št. 6/7 (julij 1988), str. 14–21.
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pripeljal do sklepanja o prelomu z intenco in prisotnostjo vpisovalca, ki se pri
sliki vendarle do neke mere ohranja prek njene indeksnosti; slednja vzpostavlja
most do slikarjevega telesa, gibanja, prisotnosti (kar je npr. še posebej izrazito
pri akcijskem slikarstvu Jacksona Pollocka), zato slika ne prelamlja z izvornim
kontekstom do enake mere kot pisava (ali fotografija) tudi na nivoju ekspresije.
V sliki delujejo diferencirani znamki, a niso diferencirani na enak način kot
pri pisavi; je pa slika prav tako kot pisava iterabilna in mora biti berljiva
tudi v primeru odsotnosti obeh, vpisovalca in naslovljenca. Fotografski
direferencirani znamek je prav tako podvržen iterabilnosti, vendar pa
indeksnost v tem primeru ni kot pri slikarskem znamku v neposredni povezavi
z oživljanjem prisotnosti vpisovalca in s tem ekspresivnosti, temveč je prelom
s tem nivojem izvornega konteksta večji in je v tem fotografija bližje pisavi kot
sliki. Fotografija ima še druge imenitne specifičnosti, zaradi katerih se v tem
mediju lahko udejanja proizvajanje smrti in, še pomembneje, življenja, kar bo
predmet nadaljnje obravnave.
~
Ameriški utemeljitelj semiotike, pragmatik Charles S. Peirce misli
o znaku v procesu, kar ga odpira v komunikacijo (1867–1910). Znak je po
Peirceu določen z dvojnim razmerjem, nadomeščanja in napotovanja, in
sicer zapiše: »Znak ali reprezentamen je nekaj, kar stoji za nekoga namesto
nečesa v nekem oziru ali pristojnosti. Znak se na nekoga naslavlja, to pomeni,
v umu te osebe ustvarja enakovreden ali pa morda razvitejši znak. Znak, ki
ga ustvari, imenujem interpretant prvega znaka. Znak stoji namesto nečesa,
namreč svojega objekta.«10 Glede na relacijo znaka do njegovega objekta na
eni strani in glede na relacijo z interpretantom Peirce uvaja trihotomijo ikona,
indeks, simbol. Kadar je znak v takšnem odnosu do objekta (referenta), »da
znak vsebuje neko značilnost na sebi«,11 da torej denotira objekt »zgolj na
podlagi svojih značilnosti, ki jih ima ne glede na to, ali takšen Objekt dejansko
obstaja ali ne«,12 je znak ikona. Peirce nadaljuje: »Res je, da če takšnega
Objekta ni, Ikona ne more delovati kot znak; vendar pa to ni nikakor povezano
z njenimi značilnostmi kot znakom. Vsaka stvar /…/ je Ikona nečesa, dokler
10
11
12
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je podobna tej stvari in jo uporabljamo kot njen znak.«13 Ikona je znak, ki mu
lahko umanjka referent, ne pa tudi označenec: »Ikona je znak, ki poseduje
značilnost, ki jo postavlja za pomenljivo, čeprav njen objekt nima dejanske
eksistence.«14 Ikona je znak za nekoga, ki jo razume kot znak nekega objekta,
ikona kaže na svoj objekt, četudi je ta odsoten. Z drugimi besedami, pri
ikoni je lahko referent odsoten, ne more pa biti odsoten interpret, ki operira
z vezanim interpretantom, prek katerega se ikonični znak kot označevalec
opremi s smiselnim označencem.
Simbol je znak, pri katerem je možnost odsotnega referenta še
stopnjevana, kar na drugi strani dviguje težo njegove berljivosti: »Simbol
je znak, ki bi izgubil svojo značilnost, ki ga dela za znak, če bi umanjkal
interpretant.«15 Simbol je znak, ki »se nanaša na Objekt, ki ga denotira na
podlagi zakona«.16 Simbol prek zakona interpretiramo kot nanašajoč se na
Objekt, zato je sam nek zakon, tj. legiznak. Legiznak kot zakon, ki je znak,
po Peirceu sodi v prvo izmed treh trihotomij znakov. Vendar pa legiznak ni
posamezen objekt, temveč vsak legiznak označuje skozi posamezni primer
svoje aplikacije, ki jih lahko imenujemo njegove replike. »Vsaka njegova
pojavitev je Replika. Replika je Sinznak. Vsak legiznak zato zahteva Sinznak.«17
Sinznak (zlog sin kot biti enkraten v smislu singularen, lat. semel) »je dejansko
obstoječa stvar ali dogodek, ki je znak«.18 Identiteta legiznaka je vezana na
njegovo iterabilnost, pri čemer je vsaka ponovitev singularnost, sinznak.
Simbol kot legiznak deluje prek replike in je pogojen z interpretom. Z
drugimi besedami, simbol je 1. zavezan iterabilnosti, 2. prelamlja z »realnim«
kontekstom, s kontekstom izvora, in 3. moč preloma je vezana na njegovo
konkretno uprostoritev.
V Peirceovi trihotomiji ikona-indeks-simbol je indeks tisti znak, ki je
v neposredni relaciji z objektom, ki je zanj tudi najbolj pomembna. Indeks
označuje objekt tako, da objekt nanj resnično vpliva; znak je v eksistencialni
zvezi z objektom. »Indeks je znak, ki bi svojo naravo znaka pri priči izgubil, če
13
14
15
16
17
18

Prav tam.
Isto, str. 16.
Prav tam.
Isto, str. 14.
Isto, str. 13.
Prav tam.
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bi odstranili njegov objekt, vendar pa te narave ne bi izgubil, če bi umanjkal
interpretant.«19
Fotografije se najprej zdijo najočitnejši primeri ikoničnih znakov, saj
so »v določenih pogledih natanko takšne kot Objekti, ki jih predstavljajo.«20
Vendar Peirce nadalje opozarja, da je ravno vzrok te podobnosti »v tem, da
fotografije nastanejo pod pogoji, ki fizično določajo, da morajo v vsaki točki
ustrezati naravi.«21 So torej fizično povezane s svojimi objekti, nastanejo kot
posledica delovanja svetlobe na fotografsko emulzijo, zato so tudi primer
indeksnih znakov. Kot indeksni znak pa se fotografija v primeru digitalne
proizvodnje zaplete skozi večkratno prenašanje in prevajanje, saj znak ni več
nastal iz neposrednega stika z objektom, referentom, temveč je odtisovanje
strukturirane svetlobe v medij odločilno posredovano.
Vendar pa pri fotografiji, ki je uprostorjena, pri fotografiji kot
singularnosti, sinznaku, kot dogodku, interpret nima dostopa do informacije
o izvornem kontekstu, znajde se pred fotografijo kot znamkom, pri katerem
deluje moč preloma s kontekstom. Fotografija za interpreta učinkuje kot indeks,
a to delovanje brez sočasne prisotnosti objekta ne more biti verodostojno.
Takoj, ko imamo opraviti z zamudo, časovnim in prostorskim zamikom, ki
indeks ločuje od objekta (fotografija ni sočasni indeks, kot je dim simultani
znak za ogenj), je na delu odsotnost, ki ni zgolj odsotnost naslovljenca kot
neka oddaljena, odložena prisotnost, ki je razcep, zamuda, razlîka, temveč
je tudi odsotnost izvornega konteksta, realnega objekta, referenta. Zamuda,
časovna in prostorska razpoka je torej bistveni predikat za opredelitev pojma
fotografije, kar jo približuje pisavi. Indeks je za Peircea znak, reprezentamen,
katerega reprezentativni značaj je, da je individualni drugi – če drugost izhaja
iz eksistenčne relacije, je indeks pristen, če je drugost referenca, je indeks
degeneriran.22 Pristen indeks in njegov objekt morata biti za Peircea obstoječe
posamezno. A kakšen je dokaz o obstoju objekta ob iztrganju iz konteksta, kot
se nujno zgodi fotografiji že v hipu, ko je posneta?
Pisava je indeks, na roko pisana pisava izvira iz očitnega fizičnega stika,
je pristen indeks, prav tako kot slika. Vendar tudi digitalna pisava nastaja iz
19
20
21
22
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vzročno-posledičnega odnosa med prsti, ki pritiskajo na tipkovne posrednike,
in grafemi, ki se posledično vizualizirajo na digitalnem svetlobnem ekranu kot
znaki, ki jih pišoči misli in namerava izpisovati – proces je uspešno izpeljan
v primeru, da v hardwarsko-softwarskem kanalu ni šuma, motnje, hrupa,
napake. Digitalni grafemi, ki so udrti kot nematerialne temine v svetlobnem
polju, so indici pritiskov mojih prstov na tipkovne posrednike, le da je
kompleksna tehnično-digitalna posredovanost ta indeks močno odrezala od
konteksta mojega telesa in moje čutne ekspresivnosti.
Natisnjena pisava je odtis, je grafični reprezentamen, ki kot indeks
izvira iz stika papirja z grafično ploščo, na katero so bili preneseni digitalno
posredovani znaki, nastali kot posledica pritiskov prstov piščeve roke.
Natisnjena fotografija je odtis, grafični reprezentamen. Kot indeks izvira
iz stika fotografskega papirja s strukturirano svetlobo, ki je indeks temu
podobno nastalega znamka, ki se je vpisal na osnovi stikanja strukturirane
svetlobe s fotografsko emulzijo; ali, kot v primeru digitalne fotografije, izhaja
uprostoritev grafičnega reprezentamna iz stika tiskalnega mehanizma s
papirjem in je indeks digitalnega znamka, vpisanega po podobnem modelu
stikanja strukturirane svetlobe, vendar v tem primeru z nematerialno matrico
– indeksnost je tu digitalno programsko in ne mehanično posredovana.
V tej navezavi si posebno pozornost zasluži digitalni znamek-vpis kot
hibrid pisava-risba-slika, morda celo pisava-risba-slika-fotografija. Znamek
je v tem primeru razcepljen, kajti zdaj predhodno nematerialno obstoji že
»vpisan« v digitalni pisavi in je njegova uprostoritev njegov odtis, indeks.
Diferenciran ni le znamek, ki se uprostorja, temveč tudi spodaj ležeči digitalni
znamek, ki je matrica uprostorjenega znamka in ki je zato konstitutivni del
uprostorjenega znamka. Nista dva, je eden, in sicer dvojno diferencirani
digitalni znamek, ki dvakrat prelamlja s časovnim in prostorskim izvornim
kontekstom (čeprav matrica ohranja podatke o vpisu). Iterabilnosti ni zavezan
le tisti del, ki je uprostorjen, temveč je prav matrični del eksemplaričen za
iteracijo. Poleg tega se diferenciranost pojavlja tudi na strani vpisovanja.
Ekspresija v tej predhodnosti je bila izvajana po analogiji z izkušnjo v neki drugi
pisavi in reprezentacijskost se tvori dvojno ali razcepljeno. Vpis je bil namreč
simulatano prevajan v neko drugo realnost, medij, pisavo, matrico, ki pa tu ni
bila vidno prisotna. Vpisovalec je z upravljanjem ene izmed realnosti posredno
proizvajal vsaj dve kot subjekt človek-računalnik, saj se je druga proizvajala
31

In vitro

sočasno s prvo in v računalniškem kodnem razmerju do prve, ki jo je, kot je
menil človeški vpisovalec, lahko bolj ali manj nadzoroval, medtem ko druge
ni razumel zaradi specifične računalniške idiomatičnosti koda. Oba vpisa, ki
sta pravzaprav isti vpis, določa neka posebna oblika notranjega razmerja, ki
je razmerje dobesednega prevajanja, pri čemer zdaj digitalna pisava zares
nastopa v funkciji transparentnega medija. Pisava je torej ena in je digitalna, ki
je glede na navadno le bolj zapleteno strukturirana (kot je bila že mehanična
pisava s pisalnim strojem bolj zapletena od ročne pisave). V novi konstelaciji
vpisovalca, ki je človek-stroj, človeški subjekt ne nadzoruje več proizvodnje
znamkov na enostaven način kot pri tradicionalnih načinih vpisov, njegova
operativnost in nadzor nad celovitostjo vpisa sta zdaj minimalizirana oziroma
se izvajata v novi formaciji subjekta; pojmi ekspresivnosti, reprezentacije in
komunikacije se še zapletejo. Pri digitalnem vpisu sam človeški subjekt zato ni
edini nujni pogoj, da bo tekst, ki ga proizvaja s svojim delovanjem, berljiv, pa
tudi ni edini nujni pogoj, da bo tekst zapisljiv, saj je rojena nova vrsta subjekta,
ki vpisuje digitalne znamke.
~
Kategorija indeksne pristnosti uvaja dimenzijo resničnost/neresničnost
indeksa v razmerju do njegovega referenta, objekta; zahteva, da sta oba
dejansko obstoječe posamezno. Če zahtevo pristnosti umaknemo, lahko
uvedemo drugo dimenzijo, namreč posrečenost/neposrečenost znaka, da
vzpostavlja kvalitativno podobnost s svojim objektom – ta dimenzija ima to
značilnost, da lahko deluje, četudi objekt umanjka. Podobnost, ikoničnost po
Peirceu vzpostavlja razmerje substitucionalnosti: »Ikona je Reprezentamen
in njena Reprezentativna Kvaliteta je njena Prvost kot Prvega. To pomeni, da
jo kvaliteta, ki jo ima qua stvar, dela ustrezno, da je reprezentamen. Zato je
vsaka stvar lahko Substitut za kar koli, kar ji je podobno. (Pojem »substitut«
vključuje pojem smotra in zato pristne tretjosti.)«23 V razred ikon Peirce prisoja
tudi diagrame, ki sicer svojim objektom sploh niso podobni po videzu, pač pa
njihova podobnost ostaja le glede na relacije med njihovimi deli. Ikona je zdaj
ikona »po tem, da kvalitete, ki so v analognem odnosu do problema, prikaže
kot podobne.«24
Podobno razlikovanje znakov najdemo pri Husserlu, ki razlikuje znake,
23
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ki izražajo (tu se pogosto izraz in znak razumeta kot sinonima), in naznake
(Anzeichen), ki so predvsem indikacije nečesa (kot take služijo mislečemu
bitju),25 če »A v zavedanje prikliče B«26, in tako »nič ne izražajo, razen v primeru,
ko poleg funkcije indikacije izpolnjujejo še funkcijo pomena.«27 Naznake so
tisti znaki, kjer je »stvarno stanje A naznaka stvarnega stanja B«, pri čemer
»bit enega napotuje na to, da tudi drugo je« in zato »lahko s polno gotovostjo
pričakujemo, da bomo B tudi res našli«.28 Naznake so torej znaki, ki funkcionirajo
dokazno, indeksno, in niso utemeljeni le v podobnosti, temveč indikacija
naredi, da »kak predmet oz. stvarna vsebina na nekega drugega ne kaže le tako,
da nanj spominja, temveč o njem tudi priča, spodbuja privzetje njegovega
obstoja, in sicer tako, da to neposredno občutimo na opisani način.«29 V
zvezi z naznakami Husserl dopušča govoriti o upravičenih/neupravičenih
motivih oziroma »govoriti v objektivnem oziru o resničnih (veljavnih, tj.
takih, ki utemeljujejo verjetnost in morda empirično gotovost) naznakah.«30
Obenem pa v komunikacijskem govoru vsi izrazi nastopajo kot naznake, ker
»[p]oslušalcu služijo kot znaki za 'misli' govorečega«.31 V tem smislu je izraz v
komunikaciji kot naznaka most do intence sporočevalca (govorca). To funkcijo
imenuje Husserl naznanjujoča: »Govorjenje in poslušanje, naznanjanje
duševnih doživljajev z govorom in sprejemanje teh na znanje s poslušanjem,
korelirata drug z drugim.«32 Intenca je za Husserla zelo pomembna, saj »[g]
ovorjena beseda in sporočilni govor nasploh postane artikulirani kompleks
glasov (oz. napisana črka ipd.) šele tedaj, ko jo govoreči ustvari z namero, da
'se z njim nekaj izrazi', z drugimi besedami, da ji z določenimi duševnimi akti
podeli smisel, ki ga želi podeliti poslušalcu. Ta podelitev pa postane možna, če
poslušalec razume tudi intencijo govorečega.«33
Od indikativnih znakov loči Husserl znake, ki so pomenski, to so izrazi.
Izraz je vsak govor ali del govora oziroma znak enake vrste, »pri čemer pa
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ne bi smelo biti pomembno, ali je govor v resnici govorjen, torej z namero
komuniciranja s katerimikoli osebami usmerjen, ali pa ne.«34 Izraz zato ni
glasovna tvorba, izrečena hic et nunc, minljivi zvok, »ki se nikdar ne vrne na
enak način«, temveč je »izraz in specie«.35 Izraz mora biti s smislom napolnjeni
izraz, zato pa »praviloma ne bi smeli /…/ reči, da izraz izraža svoj pomen
(intencijo).«36 Smisel in pomen izjave zato prelamlja z izvornim kontekstom, z
intenco govorečega: »Normalno bo le malokdo razumel vprašanje po smislu
in pomenu izjave tako, da bi mu prišlo na misel, sklicevati se na mojo sodbo
kot na duševni doživljaj. /…/ [k]ar izjava izjavlja, je isto, naj to zatrjuje kdorkoli
že, v katerihkoli okoliščinah in v kateremkoli času že to napravi«.37
Izraz funkcionira tako, da s predstavljanjem A-ja zbudimo predstavljanje
B-ja, tako da zanimanje z A-ja zdrsne na B – na ta način A postane izraz
B-ja. Vendar pa Husserl poudarja, da je izraz »deskriptivni moment doživete
enotnosti znaka in označenega.«38 To zdaj pomeni, da izraz ne zahteva nujnega
obstoja realnega predmeta v izvendiskurzivni realnosti, temveč lahko izraz
funkcionira tudi z domišljijskimi predstavami in vsebinami, na katerih te
temeljijo, možen je torej tudi fikcijski diskurz. Podobno tudi pri Peirceovi
kategoriji ikoničnosti argument »podobnosti« z objektom lahko zdrži prav
tako, če je objekt, na katerega se reprezentacija nanaša, dejansko neobstoječ,
kot se zgodi v primeru manipulirane fotografije, npr.: Keith Cottingham,
Triplets, 1993; Inez van Lamsweerde, Topaze, 1993; Daniel Lee, Origin, 2004;
ta niz bi lahko razširili tudi še onstran fotografije – hiperrealistično kiparstvo
operira s skrajno natančnostjo v uprizarjanju »podobnosti«, pri čemer kipu kot
ikoni zunanji objekt, na katerega naj bi se nanašal, lahko umanjka, je odsoten,
celo realno nemogoč; pri tem pa reprezentacija še vedno deluje, kot npr. pri:
Patricia Piccinini, We Are Family, 2003. Zunajdiskurzivni referent torej lahko
umanjka, ne pa tudi označenec. Husserl vztraja na nujnosti razlikovanja med
pomenom (vsebino) in predmetom. Če se izraz nanaša na predmet (pri istem
izrazu je lahko to nanašanje glede na okoliščine mnogotero), pa »predmet
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in pomen nikoli ne sovpadeta.«39 Razlika med »vsebino« in »predmetom« je
ista kot razlika »med tem, kar izraz pomeni ali 'pove', in tem, o čemer nekaj
pove.«40 Husserl razmišlja o smiselnosti izraza, ki se nanaša na predmet – zanj
je celo »eno in isto« »[u]porabljati izraz smiselno in se v izražanju nanašati
na predmet (si predmet predstavljati)«,41 zato ker se v pomenu konstituira
nanašanje na predmet in »[p]ri tem sploh ne gre za to, ali predmet obstaja
ali pa je fiktiven, če ne kar nemogoč«.42 »Izraz« pa je lahko po Husserlu tudi
brez pomena oziroma brez smisla, vendar to ni več izraz, saj »[k] pojmu
izraza spada, da ima pomen.«43 Tako lahko pridemo do t. i. »krize smisla« (po
Derridajevi razlagi), ko se uporabljajo besedam podobne artikulirane tvorbe
glasov ali se tvorijo kompleksi resničnih izrazov, ki pa jim ne ustreza noben
enotni pomen, čeprav po svoji zunanji obliki nastopajo tako, kot da bi tak
pomen imeli (primer takšne brezpomenskosti je: »zelena je ali«), podobno
kot se zgodi, če pomen identificiramo s predmetnostjo izraza, ki ne obstaja,
in se zato pomen izgubi (primer takšne brezpredmetnosti je: »zlata gora«)
oziroma če neka formulacija »ne izraža nobenega pojma, ki bi ga lahko mislili,
temveč predstavlja le besede, ki vsebujejo nerešljivo nalogo«,44 kot v primeru
protislovnih izjav; takšne izjave so absurdne. Izjava zato mora biti berljiva.
Onstran smrti naslovljenca pisava ne bi bila pisava.45
~
Diferencirani znamek je ločen od svojega izvora, ne zagotavlja
izkustva čiste prisotnosti, prav tako pa nihče z nikomer ne more izkusiti
popolne komunikacije, niti s samim seboj ne, saj ne razpolaga s čistim,
brezmadežnim pomenom, namenom oziroma izkušnjo, ki bi se nato sesula,
razlomila ali zmešala z razpokanim medijem jezika, temveč celo nikoli ne
morem imeti čistega pomena ali izkušnje, kajti »ne obstaja izkustvo čiste
prisotnosti, temveč zgolj izkustvo verig diferenciranih znamkov.«46 Oddajnik,
odpošiljatelj, »avtor« je ob diferenciranem znamku problematiziran,
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odsoten, zapustil ga je, se od njega odtrgal in zdaj znamek sam naprej
proizvaja učinke onstran njegove prisotnosti in trenutne aktualnosti
njegovega pomena, celo onstran njegovega življenja samega – ta odsotnost
pripada strukturi vsake pisave in strukturi vsakega jezika nasploh.47 Takšno
razumevanje pisave in jezika jo ločuje od njenega izvornega konteksta, s
tem pa tudi (avtorjeve) intence.
Na sledi Martina Heideggerja (1957) bi lahko postavili še drznejšo
trditev – če kje, se kvečjemu v znamku, reprezentaciji vzpostavlja identiteta
(z referentom), saj ta vzpostavlja zakon enakosti, medtem ko sicer nič ne
more biti nikoli povsem identično samo s seboj, saj »isto ni enako. V enakem
zgine različnost. V istem se različnost prikaže.«48 Kot izhaja iz Hegla, ki
mu načelo identitete A = A predstavlja zakon protislovja, Heideggerja še
vedno kot Hegla zanima bit, a poudarja njeno diferenco do bivajočega49 (ki
pa je vendar že prisotna pri Heglu v nasprotjih neskončnega in končnega,
duha in materializacije itd.). Še več, tukaj ne gre več za razliko med idejo in
njeno upodobitvijo, uresničitvijo, temveč identiteta nikoli ni mogoča, bit in
bivajoče se za Heideggerja »vsak na svoj način prikazujeta iz diference«.50
Diferenco Heidegger pripiše zaznavajočemu subjektu, je »pridatek našega
predstavljanja«, pri čemer je diferenciranost neizogibna: »Naše predstavljajoče
mišljenje je tako usmerjeno in narejeno, da iz svoje glave in čez svojo glavo
med bivajoče in bit vselej že vnaprej vnaša diferenco.«51
Dimenzijo pristnosti znamka v dimenziji resničnost/neresničnost
lahko ovržemo tako za pisavo kot za fotografijo ali katerikoli medij, saj zaradi
dekontekstualizacije, iztrganja ne moremo dostopati do njegovega izvora,
objekta, referenta, intence; še nadalje pa vsak obstoj že vzpostavlja razliko, je
že diferenciran. V svoji realizaciji kot dogodku sta pisava in fotografija sinznaka,
singularnosti, ki sta strukturno berljivi in sta napoteni na svojega naslovljenca,
da se udejanjita kot komunikacija. V tem razmerju, do svojih interpretov, je
lahko preizprašana še njuna dimenzija posrečenosti/neposrečenosti. O tem
več pri Austinu.
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Tretja Peirceova trihotomija znakov razvršča znake prav glede na
njihove interpretante, in sicer glede na to, ali interpretant znak »reprezentira
kot znak možnosti, znak dejstva ali znak razloga.«52 Znak-možnost je znak, ki
za svojega interpretanta pomeni znak kvalitativne možnosti, tj. razumemo
ga kot predstavljajočega take in take vrste možnega objekta – ta znak Peirce
imenuje rem (rheme). Dicent znak ali diciznak (dicent sign, dicisign) je znak, ki
je za svojega interpretanta znak dejanske eksistence – torej ni ikona, kot svoj
del pa nujno vključuje rem, »da bi opisal dejstvo, za katerega je interpretiran,
da ga indicira.«53 Tretji znak po tretji trihotomiji znaka je argument, ki je znak,
ki je za svojega interpretanta znak zakona. Če je rem znak-možnost, je diciznak
znak-dejstvo in argument znak-razlog. Z drugimi besedami: rem reprezentira
svoj objekt v njegovih značilnosti, diciznak reprezentira svoj objekt glede na
dejansko eksistenco, argument reprezentira svoj objekt v njegovi značilnosti
znaka. Glavna različica znaka zakona (argumenta) je po Peirceu propozicija.
Zatrjevanje propozicije ali prevzetje formalne odgovornosti za njegovo
resničnost (pred notarjem) je podobno sodbi, ki »je mentalno dejanje, s
katerim razsojajoči poskuša sebe prepričati o resničnosti propozicije.«54 Vendar
propozicije ni treba nujno trditi ali presojati, temveč jo je moč opazovati kot
»znak, ki se ga lahko potrdi ali zanika.«55 Svojskost propozicije leži v njenem
razmerju do interpretanta, obenem pa izkazuje, da nanjo resnično vpliva
dejansko bivajoče ali dejanski zakon, na katerega se nanaša, medtem ko rem
takšne pretenzije nima. Peirceova tretja trihotomija znakov glede razmerja
znaka z interpretantom, kjer je s tem poudarjena komunikabilnost znakov,
predvsem pa njegova opredelitev znaka zakona, ki je vezan na prevzetje
formalne odgovornosti za njegovo resničnost (ta prek zakona pravzaprav
šele zares postaja resničnost sama s tem, ko nanjo vpliva dejanski zakon, na
katerega se nanaša), njegovo teorijo o znaku približa kasnejšemu konceptu
performativnosti; razlika med propozicijo in remom bi prav lahko bila
primerjana z austinovskim lokucijskim in inlokucijskim govornim dejanjem.
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Medij-dejanje: performativ.
Kontekst – diskurz – realnost
John L. Austin (1955) je prispeval k prekinitvi s tradicijo mišljenja
o značilnostih trditev kot resničnih ali neresničnih in opozoril na trditve
oziroma izreke, ki »prav ničesar ne 'opisujejo' ali 'poročajo' ali konstatirajo,
niso 'resnični ali neresnični'«,56 zato torej niso konstativi. Pri zgledih, kot so,
kot bi rekel ženin med poročnim obredom: »Vzamem« (namreč to žensko
za zakonsko ženo), »To ladjo imenujem Kraljica Elizabeta«, zapis v oporoki
(»Svojo uro dajem …«) in izrekanje stave (»Stavim, da bo jutri deževalo«),
»se zdi jasno, da izreči stavek (seveda v ustreznih okoliščinah) ni opisati, da
napravim to, kar bi bilo treba rêči, da napravim, ko to izrečem, niti ni trditi,
da to napravim: pač pa je to napraviti.«57 Austin predlaga, da izreku tega tipa
rečemo performativ in bo ta termin služil podobno, kot uporabljamo termin
imperativ. Ime izvira iz angl. glagola izvesti (perform), ki je navadno povezan
z delom, delovanjem, pa tudi dejanjem, zato »oznamuje, da je formulirati
izrek izvesti neko delo«.58 Performativ ne pomeni zgolj nekaj rêči, predstavlja
»rečeno-storjeno« oz. se zgodi tedaj, ko rêči kaj pomeni napraviti kaj oz. ko kaj
napravimo tako, da to izrečemo in s tem, ko to izrečemo. Performativ je delati
nekaj z izrekanjem tega. Zato pa morajo po Austinu obstajati nujni pogoji, ki
jim je treba zadostiti: (A. 1) obstajati mora priznan konvencionalni postopek
z določenim konvencionalnim učinkom, pri katerem določene osebe v
določenih okoliščinah izrečejo določene besede; (A. 2) osebe in okoliščine
morajo biti ustrezne za sprožitev postopka; (B. 1) vsi udeleženci morajo
izpeljati postopek pravilno in (B. 2) v celoti; (Γ. 1) oseba, ki sproži postopek,
mora zares imeti te misli in občutke, udeleženci pa morajo nameravati, da
bodo tako ravnali, in (Γ. 2) pozneje morajo res tako ravnati.59 Ponesrečenosti,
pri katerih dejanje ni doseženo (ki zgrešijo A. 1–B. 2), Austin imenuje zastrelki,
tiste, pri katerih pa dejanje je doseženo, vendar nista izpolnjeni točki Γ. 1 in Γ.
2, pa zlorabe.
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Avtor spremne besede k francoskemu prevodu razlaga Austinovo
teorijo performativa takole: »S tem, ko je primerjal konstativno izjavljanje
(torej klasično 'afirmacijo', večinoma razumljeno kot resnično ali napačno
'deskripcijo' dejstev) s performativnim izjavljanjem (iz angleščine:
performativno, torej tisto, kar nam s samo besedo omogoča nekaj storiti), je bil
Austin napeljan k premisleku vsakega izjavljanja, ki je vredno tega imena (torej
namenjeno komuniciranju – kar bi izključevalo kletvice-reflekse), kot tistega,
kar je najprej in predvsem akt diskurza, ki je proizveden v totalni situaciji,
v kateri se nahajajo sogovorniki«.60 Performativ se bistveno realizira prek
komunikacije in »je 'komunikacija', ki se bistveno ne omejuje na prenašanje
ali ohranjanje že konstituirane semantične vsebine skozi neko namero
resnice«.61 Austin v izrekanju govornih dejanj ločuje lokucijsko dimenzijo, ki
pomeni semantične in referenčne funkcije jezika, in ilokucijsko dimenzijo, ki
se v govornem dejanju izvršuje, npr. z opozorilom, grožnjo ipd. Tako razlikuje
pomen (lokucija) od sile (ilokucija).62 Razsežnost resničnost/neresničnost
poveže z lokucijskim pomenom (smisel in referenca), medtem ko se
ilokucijska sila veže na razsežnost posrečenost/ponesrečenost.63 Dimenzijama
lokucije in ilokucije dodaja še tretjo, perlokucijsko dimenzijo. Če ilokucija
označuje funkcijo, ki se izvede s tem, ko se nekaj izreče, perlokucija označuje
učinek, ki je bil dosežen s (tem) izrekanjem. Vendar pa se Austin zaveda, da
z izvajanjem lokucijskega dejanja izvajamo še nekaj drugega (vprašujemo
ali odgovarjamo na vprašanje, obveščamo ali zagotavljamo ali svarimo,
razglašamo razsodbo ali namen, izrekamo kazen ali kritiko, dogovarjamo
se za kupnino, identificiramo ali opisujemo), zato izvesti lokucijsko dejanje
pomeni izvesti tudi ilokucijsko dejanje.64 Alternativi konstativ-performativ sta
pri Austinu sicer ločeni, vendar v totalnem govornem dejanju učinkujeta kot
medsebojno odvisna aspekta. Derrida ugotavlja, da Austinovo vztrajanje na
perlokuciji in zlasti na ilokuciji kaže upoštevanje dejanj diskurza le kot aktov
komunikacije. Pri tem je njegova kategorija komunikacije relativno izvirna,
saj njegova pojma ilokucije in perlokucije ne označujeta prenosa ali prehoda
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vsebine smisla, temveč označujeta komunikacijo izvirnega gibanja, postopek
in produkcijo učinka. »Komunicirati, v primeru performativa /…/ bi pomenilo
prek pobude znamka prenašati moč«.65 Četudi konstativna izjava prav tako
vselej transformira situacijo, pa ne, kot v primeru performativa, konstituira
njene notranje strukture, njene funkcije in njenega izraženega namena.
Nasprotno kot pri konstativni izjavi »performativ nima svojega referenta
/…/ zunaj sebe ali v vsakem primeru pred seboj in sebi nasproti. Ne opisuje
nečesa, kar obstaja izven govorice in pred njo. Producira ali transformira neko
situacijo, deluje«.66
Če performativ ne opisuje in ne poroča o izvendiskurzivni realnosti in v
tem smislu ne more biti resničen ali neresničen, v kakšnem razmerju je potem
do zunanjega ali morebitnega izvornega konteksta oziroma ali se referira
na katero realnost? Performativ ni reprezentacijski, temveč po minimalnem
pogoju zahteva enačenje med izjavljanjem in dejanjem, ki ima moč zaveze.
Émile Benveniste (1966) ugotavlja, da je performativ samonanašajoč se, saj se
nanaša na realnost, ki jo sam vzpostavlja, in sicer zato, ker je izrečen v pogojih,
ki ga napravijo za dejanje. »Dejanje je torej enako izjavi dejanja.«67 Realnost,
na katero se nanaša performativ, je torej ista realnost, ki jo performativ sam
vzpostavlja. Performativ zato proizvaja realnost v diskurzu in je hkrati tisti,
ki afektira zunaj-diskurzivno realnost s tem, ko je dejanje v njej, pri čemer se
ločnica med znotraj in zunaj diskurza zabrisuje.
Ali ni ravno performativnost tista, ki v fotografiji proizvaja življenje
osebe na ali v njej? Diskurz fotografije je poseben ravno v tem, da fotografija
ustvarja vtis, da se lepi na referenta, torej na izvendiskurzivno obstoječo osebo,
kar bi pomenilo, da se raven označencev izniči in nas označevalci pripeljejo
neposredno k referentu kot skozi odprto okno. Vendar nismo pozabili, da
je fotografija diferencirani znamek, ki časovno in prostorsko prelamlja s
kontekstom. Ne izniči se torej raven označencev, ti ostajajo, toda dozdevno se
enačijo, spajajo z referenti. Moč fotografskega diskurza je ravno v tej »prevari
transparentnosti«, če si sposodim izraz Johna Fiskeja, da daje občutek, da
je tisto, kar vidimo, realnost tam zunaj, diskurz pa dejansko operira zgolj z
65
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označenci, ki so del samega znamka, saj je vez z referenti prekinjena. Ravno v tej
potezi domuje t. i. realističnost, objektivnost fotografskega medija, ki jo lahko
preizprašamo točno z njeno diferenciranostjo, prelomom, razpoko, razlîko, ki
jo odreže od njenega zunajdiskurzivnega konteksta. V tem smislu je fotografija
reprezentacijski medij, pri katerem je reprezentacijskost v razmerju do referenta
lahko pristna ali navidezna, kar pa ne spremeni same retorike fotografije. Da
govor oziroma medij proizvaja realnost in da pravzaprav ne moremo razlikovati
med »navideznostjo« in »dejanskim« nanašanjem na zunanjo realnost, se lepo
vidi v primeru fikcijskega diskurza, kot je to pokazal John R. Searle (1975).68 Če se
fikcija »pretvarja«, da se nanaša na neko realnost zunaj sebe, in tako uporablja
fikcijske reference, pa tudi pri »realističnem« diskurzu ne vidimo realnosti, ki naj
bi obstajala tam zunaj, temveč imamo vselej opraviti zgolj s to, ki je pred nami.
Primera realističnega in fikcijskega diskurza pokažeta, da imamo pravzaprav
vselej pred seboj zgolj realnost samega diskurza, ne pa tudi zunajdiskurzivne
realnosti, četudi se kateri diskurz prikazuje kot verodostojen v razmerju do
realnosti tam čez, kot njen dokaz, za kar pa nimamo nobenega pravega
zagotovila razen samega izjavljanja medija. Zato med njima ni bistvene razlike
– realnost se vselej vzpostavlja na nivoju diskurza.69
V zvezi z vprašanjem performativnosti fotografije lahko najprej
ugotovimo, da je konstativna (opisna, reprezentacijska), pri čemer je ravno
zaradi diskurzivnega preloma z zunanjim kontekstom tista, katere retorika je
samostojna, relativno neodvisna od zunanjega konteksta, kar spodnaša njeno
verodostojno konstativnost. Na ta način se konstativ sprevrača v performativ.
To bi lahko pripisali fotografiji kot njeno običajno značilnost. Nekatere
fotografije ali fotografije v nekaterih recepcijskih kontekstih (npr. kulturnih)
morda, kar bo tema naslednjega poglavja, to presežejo in uspejo proizvajati
68
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življenje. S tem fotografija ni zgolj ali ni več reprezentacijski znamek in je celo
več kot svoja lastna diskurzivna realnost (kakršne očiten primer je npr. fikcija).
Proizvajanje realnosti v tem primeru ne pomeni zgolj proizvajanje diskurzivne
realnosti, temveč se prelomi tudi meja med diskurzom in zunanjo realnostjo
– diskurz vanjo prodre in obratno. Fotografija na ta način uspe preseči
lastno medijskost in postane dejanje v t. i. zunanji realnosti, ki je medij zgolj
obdajala, doseže preplet. S tem tudi fotografija postane performativna. Za
performativ je Benveniste ugotovil skrajno jedrnato: »Označenec je identičen
z referentom.«70 Pri fotografiji tega ne moremo trditi na splošno, saj označenec
ni že kar sam zunajdiskurzivni referent, kajti opraviti imamo s prelomom,
razpoko, razlîko; označenec pa je identičen referentu, kadar v fotografskem
diskurzu oseba zaživi. A referent v tem primeru ni več nek zunanji, tu odsoten
in prisoten v neki odmaknjeni, prostorski in časovni oddaljenosti, temveč je
točno ta, ki je pred nami, ki živi tukaj in zdaj, ko smo z njim v diskurzu. Prisotnost
v tem primeru ni neka »dopolnjena« ali »nadomeščena«, suplementirana, kot
v primeru reprezentacije, temveč postane dejanska.
~
Derrida kritizira Austinovo zahtevo po totalnem kontekstu, s čimer je
povezano tudi njegovo vztrajanje na klasični zavesti, ki je »zavestna prisotnost
intence govorečega subjekta v totaliteti njegovega lokutivnega akta.«71 S
tem je performativna komunikacija komunikacija intencionalnega smisla,
kar Austina pripelje do ponovne vpeljave kriterija resničnosti. »Ta zavestna
prisotnost govorcev in receptorjev, ki sodelujejo v uresničevanju performativa,
njihova zavestna in intencionalna prisotnost v celoti postopka, teleološko
implicira, da noben ostanek ne uide prisotnemu totaliziranju«;72 torej nobena
nezvedljiva polisemija, nobena diseminacija (Derridajev koncept), ki uhaja
horizontu enotnosti smisla. Austin je, ugotavlja Derrida, pozoren zlasti na
konvencionalnost, ki oblikuje okoliščino izjave, njen kontekst, ne pa na
konvencionalnost tistega, kar konstituira samo lokucijo, torej na »arbitrarnost
znaka«. »Obred« ni neka morebitnost, temveč je strukturna poteza vsakega
znamka.73 Vendar pa bi bilo za izčrpno določljivost konteksta potrebno, »da
70
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je zavestna intenca povsem prisotna in aktualno transparentna sami sebi in
drugim, kajti prav ona je določujoče žarišče konteksta.«74 Zahteva konteksta
tu trpi, in sicer zaradi »metafizičnih izvorov: etičnega in teleološkega diskurza
zavesti.«75 V pogojih Austinove »relativne čistosti«, kjer imamo po Derridajevem
dokazovanju opraviti z verigami iterabilnih znamkov, ne bo zaradi te strukture
iteracije »intenca, ki oživlja izjavljanje, nikoli popolnoma prisotna njej sami in
njeni vsebini. Iteracija, ki jo a priori strukturira, uvaja vanjo bistveno razpočenje
ali prelom.«76 V izjavi je razlîka, intenca in navzočnost sta odsotni.
S tega vidika pa je slikarstvo bolj resnično kot fotografija, pa tudi pisava.
Ni namreč resnično v smislu »realističnosti« z ozirom na njeno referiranje
na zunanji kontekst, temveč v smislu ohranjanja, vpisa določenega dela
izvornega konteksta v samo sliko; vpis slikarja je tu močnejši kot pri fotografiji
ali pisavi. Kljub temu je ta vendar odsoten in se slika, vsekakor diferencirana,
prelamlja z izvornim kontekstom. Derridajevo opozorilo na razlîko je seveda
zelo pomembno, a naslonjeno je na primer pisave, pri kateri je razlîka očitnejša
kot pri govoru. Govoru je bližje kot pisava ali fotografija in slikarstvo diskurz
performansa, ki je sam neke vrste govorno dejanje, ki se zgodi tukaj in zdaj.
Performans tako kot govor ni vrsta telekomunikacije, kar so pisava, slikarstvo
in fotografija. Performans, kar ne nazadnje opozarja že samo poimenovanje,
naj bi tako bil primer pravega performativa.
Obenem ne smemo pozabiti na opozorilo, da je pojem »čistega«
performativa realno nemogoč. Vrednost tveganja ali izpostavljanja
ponesrečenosti vnaprej afektira totaliteto konvencionalnih aktov, zazna
Derrida, medtem ko pri Austinu ta ni preizprašana kot bistveni predikat, kot
zakon. Možnega tveganja Austin namreč ne vzame za vselej mogočega, za
nujno možnost. Namesto tega uvaja dimenzijo uspešnost/ponesrečenost,
da bi sistematično izdelal strukturo lokucije, ki bi se izognila neskončnemu
menjavanju bistva in naključja. Poleg tega za Austina možnost, da je lahko
vsako performativno izjavljanje citirano, ostaja anormalna, parazitska, takšna,
da konstituira nekakšno oslabitev, agonijo. Austin torej »izključi, z vsem tistim,
kar imenuje sea-change, 'neresnično', 'motnja', 'oslabitev', 'neobičajno' /…/,
tisto, kar navzlic temu prepoznava kot možnost, kateri je izpostavljeno vsako
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izjavljanje.«77 »Neresno« zato po Derridaju ne more biti izključeno iz »običajne
govorice«, medtem ko Austin izključi doktrino strukturne motnje. Vendar pa
obenem že sam priznava, da je verjetneje, da je »čista« trditev, ki si jo jemlje za
znanstveni cilj in ki naj bi konstituirala »običajno« govorico, filozofski ideal.78
Uspeli performativ bo zato nujno »nečisti« performativ, kajti čisti performativ
(že po Austinovem sklepanju) sploh ni mogoč, »razen morda kot robni
omejujoč primer; to ni nepričakovano, saj je delal težave od samega začetka:
v bistvu je temeljil na veri v dihotomijo performativov in konstativov, ki jo
moramo /…/ opustiti«.79

Rizomatičnost: dekalkomanija
Uvesti je potrebno še en koncept, ki je v tej razpravi ključen, da se z
njim pokaže spreminjanje sodobne umetnosti, in sicer je to koncept rizoma.
V filozofijo termin uvaja Gilles Deleuze (1976) z istoimenskim esejem (ki
izide kot knjižica), ki ga štiri leta kasneje s Félixom Guattarijem umestita v
monografijo Mille plateaux. Capitalisme et schizophrénie kot prvo poglavje.
Pisca koncept uvedeta z razlago o mnoštvu subjektov, ki so pisali knjigo,
oziroma o odsotnosti subjekta. Ta pozicija je prepoznavna za kontekst
strukturalizma, iz katerega izideta, saj je ta tedaj močno zaznamovan s teorijo
o smrti avtorja (Barthes) oziroma o umikanju subjekta iz (družbenih) struktur
(Lévi-Strauss idr.). V odmevnem spisu Roland Barthes (1968) zagovarja
modernega pisarja, ki proizvaja tekst – prav to proizvajanje prepozna kot
performativ: »Pisati namreč (ali pa: zato) ne more več označevati beleženja,
ugotavljanja, prikazovanja, 'slikanja' (kot so temu rekli klasicisti), ampak prej
tisto, kar jezikoslovci pod vplivom oxfordske filozofije jezika imenujejo z redko
glagolsko obliko – performativ (ki se pojavlja izključno v prvi osebi sedanjika),
v kateri izjavljanje ne nosi nobene druge vsebine (nobene druge izjave) kot
le dejanje lastnega izgovarjanja«.80 Primer prvega performativa v literaturi
najde Barthes v Mallarméju, ki je po njegovem mnenju »prvi videl in predvidel
77
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nujnost vstopa samega jezika v vseh njegovih razsežnostih, in sicer na mesto
tistega, ki je dotlej veljal za njegovega lastnika; zanj, kot tudi za nas, je tisti,
ki govori, jezik in ne avtor«.81 Zakaj je za Barthesa pomembno, da se avtor
umakne: »Ko se Avtor enkrat umakne, postane prizadevanje za dešifriranje
teksta popolnoma odvečno. Če tekstu dodelimo Avtorje, mu s tem vsilimo
neko zajezitev, pripišemo mu nek dokončen označevalec, zamejimo pisanje.«82
Deleuze in Guattari pa zapišeta: »Knjiga nima ne objekta ne subjekta, narejena
je iz različno formiranih snovi, iz zelo različnih datumov in hitrosti. V trenutku,
ko knjigo pripišemo nekemu subjektu, zanemarimo to delo snovi in zunanjost
njihovih relacij.«83 Teorija performativa nas torej pripelje do teksta in prek, k
rizomu, ki ga skušata ustvariti tudi že Deleuze in Guattari s svojo monografijo.
Rizom je na nek način kompleksnejši model strukture. Nekoliko
zgodnejši Deleuzov spis o strukturalizmu (1973) razlaga strukture, ki so
nekakšne spodaj ležeče matrice, ki se utelešajo v konkretnih, aktualnih
uprostoritvah: »Vsaka struktura je infrastruktura, mikro-struktura. Na določen
način strukture niso aktualne, dejanske. Aktualno je tisto, v kar se struktura
utelesi, ali še bolje, tisto, kar tvori s tem, ko se uteleša. Toda sama ni ne
aktualna ne fiktivna; ne realna ne mogoča.«84 Struktura se aktualizira, nekje
tukaj in zdaj, s tem se aktualizirajo določena razmerja in njihove vrednosti
ter določena razporeditev singularnosti, medtem ko se druga aktualizirajo
drugje in ob drugem času (v drugi aktualizaciji). Diferenciacija se torej dogaja
na ravni aktualizacije (konkretne uprostoritve), medtem ko je spodaj ležeča
struktura nediferencirana: »Za strukturo kot virtualnost velja, da je še vedno
nediferencirana, četudi je povsem in popolnoma diferentirana. Za strukture,
ki se utelešajo v tej ali oni aktualni formi (sedanji ali pretekli), velja, da se
diferencirajo – in da je zanje ravno aktualizacija resnična diferenciacija.«85
Koncept strukture nas pravzaprav postopoma pripelje do koncepta rizoma.
Dualizem med spodaj ležečo nezavedno strukturo (nezavednost struktur
poudarja Deleuze sam), ki jo maloprej Deleuze opiše kot »brezhibno in popolno
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določeno celoto«,86 in njenimi aktualizacijami, med virtualnim in aktualnim,
se namreč iz izhodiščne binarnosti zaplete v prepletajoče se strukturne in
procesualne igre: »Ravno zato, ker se struktura ne more aktualizirati brez
diferenciranja v prostoru in času, brez diferenciranja vrst in delov, ki jo
udejanjajo, moramo reči, da struktura v tem smislu vrste in dele proizvaja.
Proizvaja jih kot diferencirane vrste in dele. Zaradi tega ni zoperstavljanje
genetskega strukturnemu nič bolj upravičeno od, denimo, zoperstavljanja
časa strukturi. Kajti geneza, tako kot čas, gre od virtualnega k aktualnemu,
od strukture k njeni aktualizaciji; oba pojma, mnogotere notranje časovnosti
in statične ordinalne geneze, sta s tega stališča neločljiva od igre struktur.«87
Pisati po sistemu rizoma ne pomeni tvoriti reprezentacijskosti, pisati
za Deleuza pomeni podobno kot pisanje razume Barthes v smislu procesa,
proizvodnje teksta kot prostora »s številnimi dimenzijami, v katerem se
povezujejo in si nasprotujejo raznolika pisanja«,88 igra, ki »se približa čisti
dejavnosti tkalcev«,89 je udejanjanje performativa: »Pisati nima nobene zveze
s pomeniti, ampak z meriti, kartografirati, celo pokrajine prihodnosti.«90 A
rizom se odmika od medijskosti, zato primer knjige kot rizoma do neke mere
vrača rizom nazaj od tistega, kar vse lahko je, v pisavo kot medij, v tekst kot
uprostorjeno strukturo, ali bolje, v model aktualizacije strukture, ki sem ga
ravno obravnavala; ki pa je vendar bistveno presežen: »Knjiga sestavlja s svetom
rizom, gre za aparalelno evolucijo knjige in sveta«.91 Namesto proizvodnje
pomenjanja so pri rizomu bistvena razmerja, vrednosti, razmerja vrednosti
in procesi merjenja: »številnosti, linije, strate in segmentacije, mehanistične
razvrstitve in njihovi različni tipi, telesa brez organov in njihove konstrukcije,
njihove selekcije, nivo konsistence, merske enote v vsakem primeru.«92 Pri tem
se zgodi nekaj pomembnega – ne gre namreč zgolj za kvantifikacijo pisave,
temveč se zdaj pisava definira kot nekaj, kar je bilo merilo nečesa drugega.93 Z
drugimi besedami, rizom uvaja zakon metonimije.
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Rizom zato ni reprezentacija, ne posnema. »Ne gre za posnemanje
ali podobnost, gre za eksplozijo dveh heterogenih nizov na liniji bega, ki
je sestavljena iz enega skupnega rizoma, ki ne more biti več dodeljen, niti
podeljen čemurkoli, kar je pomensko.«94 Rizom je sam kritika pomenjanja
(tudi Barthes trdi, da »pisanje neprestano postavlja neke pomene, a vedno le
zato, da bi se s tem razblinili: izteče se v sistematično opuščanje pomena«95) in
mimetičnosti: »Pink panter ne posnema ničesar, ne reproducira ničesar, svet
barva s svojo barvo«.96 Rizom izhaja iz strukture, uporablja dejanske povezave,
vzpostavlja mreženje, »[r]izom je antigenealogija«,97 njegovo nasprotje
je moderni genealoški model, ki ga Deleuze imenuje drevo korenina in o
katerem zapiše: »Zanimivo je, kako je drevo dominiralo v zahodni stvarnosti in
vsej njeni miselnosti od botanike do biologije, anatomije, a tudi gnoseologije,
teologije, ontologije, vse filozofije …«98 Ta model vzpostavlja mnoštvo z
binarno logiko delitve, ki iz zakona enega razvije dva, iz teh štiri itd. Metoda,
ki jo Deleuze kritizira, je heglovska, kajti, kot opaža, se moderna metoda za
množitev serij in rast številnosti uveljavlja v linearni smeri, totalizacija pa se
potrjuje v smeri cikla. Nasprotno pa mora rizom uveljaviti drugačen sistem
številnosti, ki je modernemu pravzaprav nasproten: številnost naj se ne tvori
z dodajanjem, temveč z odvzemanjem, po principu n-1, »samo tako je lahko
eno del mnogega, da je vedno odštevan«.99 Rizom so mrežasto razrasle nitke,
iz katerih rastejo gobe, je podgobje, rizomorfen je gomolj, rovi so rizomi, »v
vseh svojih funkcijah bivališča, kritja, preseljevanja, bega in preloma. Rizom
sam na sebi ima zelo različne oblike, od površinskega razvejenega raztezanja
v vse smeri do sklenitve v čebulice in gomolje.«100
Če povzamem ključne točke opredelitve rizoma, so te: 1. in 2.
Principi spoja in heterogenosti. Tako »katerokoli točko nekega rizoma lahko
spojimo in jo moramo spojiti s katerimkoli drugim rizomom.«101 Rizom je
decentralističen in nehierarhičen. 3. Princip številnosti: pri planu konsistence
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številnosti, ki je mreža, gre za rastoče dimenzije glede na število stikov, ki se z
njimi vzpostavljajo.102 4. Princip brezpomenskega preloma. Namesto imitacije
se pri rizomu uveljavijo »ujem koda, več-vrednost koda, povišanje valence,
pravo postajanje, postajanje osa orhideje, postajanje orhideja ose, vsako od
postajanj zagotavlja deteritorializacijo enega od členov in reteritorializacijo
drugega, obe postajanji se navezujeta eno na drugo in se izmenjujeta glede
na kroženje intenzivnosti, ki odriva detritorializacijo vedno dalj.«103 Z drugimi
besedami, je »[a]paralelna evolucija dveh bitij, ki nimata popolnoma ničesar
skupnega.«104 5. in 6. Princip kartografije in dekalkomanije. Tu Deleuze kritizira
strukturalistično mišljenje, kot ga je razlagal nekaj let prej (s spodaj ležečo
nespremenljivo strukturo in aktualizacijo strukture), ostro nasprotuje zamisli
o sorodnosti rizoma z globinsko strukturo, razumljivo pa tudi z genetično
osjo, kajti: »Genetična os je kot objektivna koreninska enota, na kateri se
organizirajo sukcesivna stanja; globinska struktura je kot vrsta razstavljivih
baz z neposrednimi konstituantami, medtem ko enotnost produkta preide
v neko drugo dimenzijo, spremenljivo in subjektivno. Tako ne izstopimo
iz reprezentativnega modela drevesa ali korenine«.105 Globinska struktura
je razplodljiva v neskončnost, takšna je logika kalka: »Vsa logika drevesa je
logika kalka in reprodukcije.«106 Drevo je tisto, ki kalke artikulira in jih razvršča
po stopnjah kot svoje drevesno listje. Karta se upre kalku, ker je usmerjena
k eksperimentiranju, je v stiku z realnim. Karta »[p]rispeva k združitvi polj, k
deblokiranju teles brez organov, k njihovi maksimalni odprtosti proti nekemu
planu konsistence. Sama je del rizoma. Karta je odprta, povezljiva v svojih
dimenzijah, razstavljiva, prevrnljiva, dovzetna za nenehno sprejemanje
modifikacij.«107
Karta je nasprotje kalka, vselej pa je potrebno tudi kalk prenesti na karto.
Kalk ne reproducira karte, temveč, kot tu Deleuze posredno izvede kritiko
fotografije in drugih reprezentacijskih medijev, začenja s tem, da »si izbere ali
izolira tisto, kar namerava reproducirati s pomočjo umetnih pripomočkov, s
102
103
104
105
106
107

48

Isto, str. 18.
Isto, str. 21.
Prav tam.
Isto, str. 25.
Prav tam.
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pomočjo barvil in drugih prisilnih postopkov. /…/ Kalk je že prevedel karto v
podobo, že je transformiral rizom v korenine in stranske korenine. Organiziral
je, stabiliziral, nevtraliziral številnosti po pomenskih subjektivacijskih oseh, ki
so njegove. Ustvaril, strukturiral je rizom in kalk že reproducira samo njega
samega, kadar misli, da reproducira kaj drugega. Zato je tako nevaren.«108 Zato
je potrebno, predlaga Deleuze, »[p]onovno priključiti kalke h kartam, zvezati
korenine ali drevesa z rizomom.«109 Če grafika in fotografija prenašata karte
v kalke, je to ravno narobe, kalke je potrebno prenesti na karte; »v nasprotju
s kalki se rizom prenese na karto, ki mora biti izdelana, sestavljena, vedno
razstavljiva, spojljiva, prevrnljiva, spremenljiva, z različnimi pristopi in izstopi,
s svojimi linijami bega.«110
V rizomu gre za postajanje. Sestavljen je iz platojev, ki je »nepretrgano
področje intenzivnosti, vibrirajoče nad sabo, in ki se razvija tako, da se izogiba
vsaki orientaciji proti kulminantni točki ali zunanjim ciljem.«111 Pri tem je »[p]
lato vedno na sredini, ni niti začetek niti konec.«112 Prav tako pa se tudi rizom
»ne začne in ne konča, vedno je v sredini, med stvarmi, inter-bit, intermezzo.
Drevo je sorodstvo, rizom pa je zveza, samo zveza.«113 Ne začeti in ne končati,
vstopiti in izstopiti, oditi na sredini. Uvesti logiko IN namesto ontologije,
temelja, začetka in konca. Rizom je sredina, trava, ki obstaja samo med
velikimi neobdelanimi področji in ki zapolnjuje praznino, raste vmes;114 rizom
ne vzpostavlja določenih relacij med stvarmi, ampak »transverzalno gibanje,
ki odnaša eno in drugo, potok brez začetka in brez konca, ki spodjeda oba
bregova in dobi hitrost na sredini.«115
~
»Biti rizomorfen pomeni izdelati stebla in vlakna, ki so videti kot
korenine, ali še bolje, se spajajo z njimi, tako da prodirajo v deblo, proste,
da lahko rabijo novim nenavadnim namenom. Utrujeni smo od drevesa. Ne
smemo več verjeti v drevesa, v korenine, niti v stranske korenine, preveč
108
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Isto, str. 28.
Isto, str. 30.
Isto, str. 46.
Isto, str. 46–47.
Isto, str. 46.
Isto, str. 53.
Isto, str. 40.
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smo trpeli zaradi tega.«116 Rizom za razliko od drevesa ali njegovih korenin
spaja neko točko s katerokoli drugo točko. Vpeljuje režime različnih znakov
in stanja neznakov. Ne da se ga zvesti na eno niti na mnogo. Ni sestavljen iz
enot, ampak iz dimenzij ali iz gibljivih smeri; nima začetka in konca, ampak
sredino, prek katere poganja in se razliva. Izdelan je iz linij (segmentarnosti,
stratifikacije, bega ali deteritorializacije). Rizom ni objekt reprodukcije kot
drevo.117 Fotografija, ki preneha biti fotografija, ki ni niti reprezentacija niti
performativ, ki pusti odprto zaslonko in priključi kalke h kartam, jih preseže, se
poveže s svetom v rizom. Rizom ni umetniško delo kot objekt, proizvod, niti ni
diferencirani znamek, ni uprostoritev, aktualizacija spodaj ležeče strukture, ni
prenos, odslikava, podobnost, imitacija, simulaker, ni tekst, semiološki sistem,
struktura, ni ne govor ne pisava, ni medij nobene vrste. Rizom ni performativ.
Rizom spaja umetnost z znanostjo, družbo, tehnologijo, povezuje raznorodne
okoliščine, strukture, metode, vpise, dejanja. Rizom je proces, je odpiranje, je
mreženje, razširjanje in zgoščanje. Rizom je interdisciplinarnost, je preseganje
medijskosti, četudi spaja semiotične verižne člene raznih vrst. Trans-umetnost
je rizom, ne reprezentiranje ali uprizarjanje rizoma, je rizom sam, ne umetnost,
ne kultura, ne znanost, vse to hkrati v mreži, ki se hibridizira, preči, giba,
transformira, razliva, procesira, mapira, segmentira in stratificira; rizom je
preseganje in razbijanje samega sebe, rizom je nomad, rizom ni ne znotraj ne
zunaj, ne razume zunanjega, rizom je trans.
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Isto, str. 32.
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Representation – performativity – rhizome
In this chapter the author discusses the key concepts: representation,
performativity and rhizome, that serve her to introduce a theory on the transition
of art from representational media to performativity, and onward to rhizomatic
composing. Writing, painting and photography are media that communicate
with differential signs, while with performativity a medium tends to be exceeded
with direct effect in the action of communication. Medium as such dictates
communication with signs, however, composing a rhizome, as in transart
projects, means a tendency to exceed stable organization, any kind of closeness,
representation and even presentation – it is a reality itself.
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Avratična moč posnetka:
prisotnost, smrt in
oživljanje s fotografijo

»Smrt pač mora imeti svoje mesto v družbi; če je ni več (ali je je manj) v
religiji, mora biti nekje drugje: morebiti v tej podobi, ki proizvaja smrt, hoteč
ohraniti življenje.«118
Roland Barthes, 1979
»Grozljivost smrti je v tem, da se nekaj, kar je še pravkar bilo živo, dihajoče
telo, pred očmi vseh in kar na mah spremeni v nemo podobo.«119
Hans Belting, 2001

Smrt in življenje v podobi
Funkcija, ki jo želim predstaviti, fotografski medij na nek način
vrača h kultu mrtvih, ko je imela podobnost ontološko referenco, ki pa je v
tehnološkem občudovanju umetniškega proizvoda ni več. Ernst Kris in Otto
Kurz celo menita, da se umetnost oziroma vloga umetnika pričenja tam, kjer
118
119
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Roland Barthes, Camera lucida, Ljubljana: SH, 1992, str. 80.
Hans Belting, Antropologija podobe. Osnutki znanosti o podobi, Ljubljana: Studia humanitatis,
2004, str. 158.

se končuje čar podob; oziroma se je s tem podoba ločila od kulta smrt.120
Podobno ugotovi Jean-Pierre Vernant, ki razlikuje med dvojniki in podobami,
namreč, da je bil s teorijo mimezis zaključen »razvoj, ki je vodil od predočanja
nevidnega k posnemanju videza«.121 Če sprejmemo to strukturno spremembo,
ki je doletela podobo, kot prelom, ki odpira dobo umetnosti, potem tisto,
kar proizvaja fotografija, kot bom tu izpeljevala, ni umetnost. Hans Belting,
sodobnejši umetnostni zgodovinar, ki razvija antropološko znanost o podobi,
predstavi različne kulturne odnose do smrti in podob, pri čemer pomembno
dekonstruira zahodno kulturno-filozofsko tradicijo, ki jo usodno zaznamuje
razumevanje podobe v grški kulturi, še zlasti Platonova kritika podobe. Prej in
tudi kasneje drugod so drugače razumevali podobe (umrlih), kot jih je razlagal
dominantni zahodni tok mišljenja, namreč v »mnogih kulturah je podoba
izvorno medij utelešanja, kakor priča egipčanska kultura«.122 Tudi v stari Grčiji
so poznali dve različni praksi podob in ne le tiste, ki jo je povzel Platon; še
več: »Med njima je imel 'dvojnik' v kultu mrtvih neprimerno večji pomen kot
mimetična podoba, ki je bila le še medij spomina.«123 Vendar novo obdobje
zaznamuje ontološko razočaranje nad podobo: »Ker je podoba mrtva, ne
more več utelešati življenja v kultu mrtvih.«124
Nasprotno pa je bila v starem Orientu formalizirana še starejša praksa
magije podob. Podoba je čakala na oživitev, lutka ali dvojnik je postal medij
za ponovno utelešenje, pri čemer se je življenjska sila umrlega lahko najbolje
utelesila v kipu (Egipt). »Vendar pri tem ni šlo za dobro sublimiran animizem,
temveč za pričakovanje, da podobe segajo prek meja, ki so dane človeškemu
življenju. Nikakor jih niso omejili na magično istovetnost z upodobljeno osebo.
Telesni svet so kot mediji odpirale transcendenci.«125 Tako dvojnik ni nujno
vselej naseljen – ob sežigu trupla v ritualu dobi umrli dvojnika, ki je njegovo
nadomestno telo, a je v njem prisoten le v času obreda (hetitski kult mrtvih).
Pri tem je posebej zanimivo, da dvojnik kot nadomestno telo npr. v grški
kulturi ni nujno podoben referentu, temveč so lahko uporabljeni tudi kamniti
120
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Povzeto po: isto, str. 163.
Navedeno po: isto, str. 182. Navedeni vir: Jean-Pierre Vernant, Mythe et pensée chez les
Grecs, Pariz, 2990, str. 339.
Isto, str. 183.
Prav tam.
Isto, str. 185.
Isto, str. 179.
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spomeniki, saj je bila »[m]aterialnost /…/ v ritualni praksi pomembnejša kot
ikonskost«.126 Po drugi strani pa je potreba po utelešanju v Egiptu spodbujala
mojstrsko realistično upodabljanje telesa za izpolnitev svoje funkcije (ne za
gledalca), kar pa se je opustilo z idejo mrtve duše, ki naj pridobi nadčasovni
status (in ne sme več spominjati na minljivo življenje).127
V skladu s platonovsko paradigmo, ki je sledila in zaznamovala celotno
modernost in z njo zahodno kulturo, se podoba izprazni. Za Platona podobe
odvečno podvajajo živa telesa in so zato zanj mrtvi pojavi, pri čemer podobe
živih išče samo v slikarstvu. »Razkol med telesnim svetom in svetom idej
ni dopuščal podob, ki bi v kult mrtvih lahko pritegnile ritual ponovnega
utelešenja.«128
Belting se sprašuje o družbeni funkciji podobe (mrtvega), zato pa tudi
o pojmovanju smrti v različnih kulturnih izročilih. V zgodnjih kulturah se je
smrt razumela kot usoda skupnosti, ki se je varovala pred razpadom. Živi so
potrebovali (ritualni) stik s predniki. »Preobrazba trupla v effigies, kakor so
Rimljani kasneje imenovali dvojnika oziroma posnetek, je bila [v neolitiku],
kot kasneje mumija, ohranitveni ukrep. Nekdanje telo se je preobrazilo v
samega sebe.«129 Če je kasneje mrtvemu pripadlo simbolično telo na mestu,
kjer ga ni (grobišče), medtem ko se je njihovo umrljivo telo razblinilo, so
prej in drugod zelo pomembno vlogo igrale ravno podobe kot »posode
utelešenja, ki so mrtvim nadomeščale izgubljena telesa.«130 Za razliko od
teles kot »nezanesljivih« podob, ki so podvržene naglemu razkrajanju, se
podoba ohrani. Če so nekatere kulture hotele ohranjati umrlega v svoji
skupnosti, so zanj potrebovale nekakšne »podobe«. »Kult mrtvih je terjal
medij prisotnosti.«131
~
V tej obravnavi me zanimata predvsem dve vprašanji. Eno je povezano
s fenomenom prisotnosti oziroma je vprašanje prisotnosti/odsotnosti.
Konkretneje me bo zanimal medij fotografije in v zvezi z njim vprašanje, ali
126
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lahko fotografija proizvaja življenje oziroma ali vselej proizvaja (zgolj) smrt.
Nedvomno pri odgovarjanju ne smemo zanemariti konteksta recepcije,
ki je ključen, saj se branje »podob« kulturno razlikuje (in morda imajo vsa
vprašanja o prisotnosti/odsotnosti v zvezi z medijem odgovor predvsem v
tem imenovalcu); tu pa bo spraševanje vendar bistveno vezano na vprašanje
medija. Drugo vprašanje, ki sem se ga tudi že dotikala v prvem poglavju te
knjige, je povezano s prvim in se tiče razmerja med označencem in referentom
kot tistega, ki je morda ključno za učinek proizvajanja življenja.
Ne domišljam si, da je vprašanje prisotnosti/odsotnosti sveže. Lahko
pa se vprašam, ali je to spraševanje v sodobni kulturi še relevantno, ali se je
morda s fotografijo posebej izpostavilo in ali so novejši fotografski doprinosi
prispevali k drugačnim realizacijam in dojemom prisotnosti. V naslednjih
poglavjih se bom nagibala k odgovoru, da je z novimi tehnologijami, predvsem
pa z novo paradigmo v umetnosti, ki raste iz tal dekonstruirane in razčarane
podobe, vprašanje prisotnosti pridobilo povsem nove dimenzije, ki jih ni več
moč misliti v horizontu medijskosti in reprezentacijskosti v tradicionalnem
smislu besede.
~
Enega od odgovorov na vprašanje, zakaj je človek proizvedel podobo,
najde Belting v temeljnem razmerju podobe s smrtjo. Podoba je bila tista, ki
je lahko obljubila ponovno prisotnost ob nedoumljivosti smrti in odsotnosti:
»Uganka, ki obdaja truplo, je potemtakem postala tudi uganka podobe: ta pa
je v protislovni odsotnosti, ki govori tako iz prisotnega trupla kakor iz prisotne
podobe.«132 Če je mrtvi vselej že odsoten, je smrt neznosna odsotnost, potem
podoba združuje protislovje med prisotnostjo in odsotnostjo. »Ker podoba
nima telesa, potrebuje medij, da bi se utelesila.«133 Platon, ki kritizira prevaro
čutov z iluzijskimi podobami, razlikuje med mentalnimi (spominskimi) in
fizičnimi podobami, pri čemer slednje sodijo med »mrtve« pojave, drugače
pa je z živimi »prapodobami«, ki se abstrahirajo v nesnovnem. Tako se
podoba Sokrata ohranja z ljudmi, ki so ga poznali, njegova podoba se je
vtisnila v mehak vosek njihovih duš. Na ta način pa je živ spomin, ki ohranja
v sebi podobo, le »odlog smrti«.134 Tudi fizične upodobitve izgubijo smisel
132
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Isto, str. 158.
Isto, str. 21.
Därmann po Beltingu, isto, str. 188.
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s prenehanjem živega spomina na umrlega. Platon torej brani živ spomin
v nasprotju z »umetnim«, kot razume slikarstvo in pisavo. Če v govoru
vprašamo, dobimo odgovor, črka in naslikana telesa pa so mrtvi, ostajajo
nemi. Kot sem ta problem že obravnavala z Derridajem, odsotnost oddajnika,
pa tudi naslovljenca, v pisavi, slikarstvu in fotografiji vodi do razpoke, razlîke; ti
mediji so diferencirani. Zapeljevanje čutov prek realistične podobe, ki nas pri
mediju tehnološko fascinira, je bilo prisotno v tradiciji voščenega modeliranja
od srednjega veka in renesanse do še posebej prepričljivih voščenih lutk iz
časa baroka. Kot-da-žive lutke so ljudi prestrašile bolj kot kipi iz kamna in
brona, ker se je zabrisala ločnica med podobo in telesom, ki je pravzaprav
ločnica med reprezentacijo, podobo in pralikom. Julius von Schlosser v delu
o kiparstvu v vosku v navideznem telesu vidi prikriti tok magičnega načina
mišljenja. »Pri voščeni lutki je bila težava v 'rabi naravnih materialov', saj je to
na videz žalilo idejo umetnosti. Tu je bila umetnosti ukradena avtonomnost,
ki jo je ločevala od življenja.«135 Z rabo naravnih materialov, kot so oblačila, še
posebej zanimivi pa so s tega stališča elementi, ki so preneseni s telesa, kot so
lasje, se je zabrisovala razlika med medijem in izvendiskurzivno realnostjo, saj
označenec postane referent sam. Fotografija se lahko uvrsti v serijo varljivih
podob in Belting verjame, da je prav fotografija tisti medij, ki je prevzel telesno
funkcijo od voščene lutke.136 Ko je Jeremy Bentham zastarelo voščeno figuro
hotel nadgraditi s pravo mumijo, je bila izumljena fotografija, ki je tisto, kar je
bilo pri voščeni figuri doseženo z modeliranjem, dosegla »s kopiranjem, pri
katerem resnice podobe telesa ni ponarejala nobena intervencija umetnika
več.«137 Pri t. i. »varljivih podobah«, kjer gre za hiperralistično reprezentacijskost,
ki je v tehničnem smislu do skrajnosti privedena podoba, pa se obenem
dogaja dekonstrukcija podobe, saj ta to ni več, kajti nosilec ali gostitelj, ki ga
podoba potrebuje, da postane vidna, torej medij (podobe), ni več razločljiv
od pravega telesa, kar pa se zahteva od podobe, da je podoba, in pričakuje
od medija, ki omogoča razlikovanje in preprečuje, da se podoba ne izenači
s pravim telesom ali navadno stvarjo.138 Nasprotno pa medij postaja očiten v
135
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Kot primer definicije podobe in medija glej isto: str. 16, str. 33.
Na značilnosti podobe je v petem stoletju opozoril že Janez iz Damaska (1. podoba je
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modernističnem ustvarjanju, kot se mora po Greenbergu slikarstvo osvoboditi
reprezentacijske funkcije, naloge proizvajanja podob, in prikazovati le še svoj
lastni medij, tj. platno in barvo.
Če pri voščeni lutki lasje niso nujno lasje upodobljenca, temveč
gre za metonimijo, pa so še druge vrste variante indeksne podobe, kot so
posmrtne maske in sledovi stopinj, kjer gre za »samopodvojitev telesa«, s
katero se poskuša »njegovo avratično moč prenesti na posnetek, da bi se tudi
iz njega razširjala ta moč.«139 Če je bila podoba v kultu mrtvih uporabljena
za »simbolno menjavo«, da je v skupnosti živih ohranila ali vrnila prisotnost
mrtvega, ki je izgubil svoje telo, pa se danes, kot opaža Jean Baudrillard, živo
telo zamenjuje ali nadomešča z virtualno figuro, telesom. »Prisila utelešenja
enakega značaja kot njen prototip, vendar z določeno razliko; ni v vsakem oziru kot njen
arhetip; 2. podoba evocira to, kar upodablja; 3. podobnost obstaja le v obliki, ne pa tudi
v materialnosti; 4. in obliko, ki je v podobi, lahko ločimo od snovi, v katero je vtisnjena).
Glej: John of Damascus, On Divine Images, Crestwood, New York: St. Vladimir's Seminary
Press, 2000, str. 19. Podobne značilnosti leta 1966 navaja Hans Jonas – poudarja torej nepopolno podobnost, pri čemer je ta nepopolnost očitna in jasno razvidna (če namreč ne
moremo ločiti med originalom in njegovo reprezentacijo, reprezentacija izgubi smisel).
Glej: Hans Jonas, The Phenomenon of Life. Toward a Philosophical Biology, New York: Harper & Row, str. 159–65. Sicer pa se z Janezom iz Damaska, Jonasom in problemom podobe
ukvarja Aleš Erjavec – glej: Aleš Erjavec, »Evzebij, ikonoklazem in podobe«, v: K podobi,
Ljubljana: Zveza kulturnih organizacij Slovenije, 1996, str. 41–62.
V sodobnosti varianto do skrajnosti privedene podobe lahko prepoznamo v
hiperrealističnem kiparstvu, ki še vedno izdeluje podobo, a ta prav zaradi natančne
izdelave vnaša dvoumnost in koncept podobe (kot opisan zgoraj) postavlja pod vprašaj.
Takšen kip je lahko razstavljen tako, da se ga neprestano zamenjuje z živo osebo. V sodobnosti varianto do skrajnosti privedene podobe lahko prepoznamo v hiperrealističnem
kiparstvu, ki še vedno izdeluje podobo, a ta prav zaradi natančne izdelave vnaša
dvoumnost in koncept podobe (kot opisan zgoraj) postavlja pod vprašaj. Takšen kip je
lahko razstavljen tako, da se ga neprestano zamenjuje z živo osebo (npr. Duane Hanson, Woman with a Purse, 1974, razstavljena v muzeju Ludwig v Kölnu). Šele ko se zares
osredotočimo na takšen kip, lahko ugotovimo, da ne gre za živo osebo. Razkritje se zgodi
v hipu in iluzija se nenadoma konča. Ernst Gombrich verjame, da nas, dokler mislimo, da
je reprezentirani (naslikani) objekt realen, ta ne zanima, šele ko končno ugotovimo, da
gre za prevaro, ko ugotovimo, da so pipa, vaza, vrata zgolj naslikani, mi pa smo mislili, da
gre za prave objekte, se pojavi estetski užitek. Po njegovem prepričanju je užitek v prepoznavanju. Glej: Ernst H. Gombrich, The Image and The Eye: Further Studies in the Psychology of Pictorial Representation, Oxford: Phaidon, 1986, str. 12. Vendar pa bi to pomenilo,
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se pojavlja celo v digitalnih medijih, ko hoče človeški uporabnik delovati
in govoriti na internetu. To se dogaja v figurah, imenovanih avatar, telesu
podobnih animacijah na spletu. /…/ V terminologiji novih medijev pa [avatar]
pomeni, da se človek, tako kot je vedno delal v svojih podobah, utelesi tudi
tam, kjer s svojim telesom ne more biti, in effigie.«140

Fotografija kot katastrofa
Če po eni strani lahko rečemo, da je fotografski pogled predhodno
obstajal že v slikarstvu, pa po drugi strani mimetične dekonstrukcije niso
povzročile šele digitalne tehnologije, temveč je zaposlovala vse modernistične
usmeritve, ki so v sebi izvajale refleksijo o samem mediju in so bile tako
samoontološko preizpraševalne. Walter Benjamin (1931) v kratki zgodovini
fotografije ugotavlja, da »če si hočemo čisto zares predstavljati velikanski
učinek dagerotipije v času njenega odkritja, moramo pomisliti, da je najbolj
naprednim izmed slikarjev začelo takrat pleneristično slikarstvo odkrivati
povsem nove perspektive. Že Arago se je zavedal, da mora fotografija prav
v tej zadevi prevzeti štafeto od slikarstva«.141 A fotografija vodstva pred
slikarstvom najprej ni prevzela na področju krajinarstva, temveč v portretni
fotografiji. »V trenutku, ko se je Daguerru posrečilo fiksirati podobe camere
obscure, so na tej točki slikarje nadomestili tehniki.«142 Okoliščine so se tako
hitro razvile, da se je večina tedaj zelo številnih portretnih miniaturistov že
okrog leta 1840 spremenila v poklicne fotografe. Kmalu so tudi stanovanja
pričeli polniti albumi s portretnimi fotografijami. Karl Dauthendey, eden
pionirjev dagerotipije, poroča o zgodnji recepcijski izkušnji, ki je za nas,
sodobnike, rojene v svet vseprisotnih fotografskih podob, verjetno težko
razumljiva: »Prvih podob, ki jih je izdelal, si sprva … niso upali dolgo gledati
/…/ Bali so se razločnosti ljudi in mislili so, da bi jih mali, drobceni obrazi oseb,
ki so bile na podobi, utegnili sami videti, tako osupljivi sta bili za vsakogar
neobičajna razločnost in neobičajna zvestoba naravi prvih dagerotipij.«143
140
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Benjamin piše o portretni fotografiji Dauthendeya z ženo (iz leta 1840), ki jo je
kasneje našel mrtvo s prerezanimi žilami po rojstvu njunega šestega otroka, ki
pa je tukaj ob njem, a njen pogled gre mimo njega, je »sesaje zazrt v pogubno
daljavo«. Ravno prek poglabljanja v take podobe se je Benjamin zavedel
posebne vrednosti fotografskega portreta: »najnatančnejša tehnika lahko
svojim izdelkom podeli magično vrednost, kakršne za nas nikoli več ne bo
mogla imeti naslikana podoba. Vsej fotografovi veščini in vsej načrtnosti v drži
njegovega modela navkljub pa ogledovalca nekaj nezadržno sili, da bi v taki
podobi našel drobno iskrico naključja, tisti Tukaj in Zdaj, s katerim je dejanskost
tako rekoč prežarila naravo podobe; da bi našel neznatno mesto, kjer v takosti
tiste davno minule minute še danes in tako zgovorno gnezdi prihodnost, da
jo lahko odkrijemo s pogledom nazaj.«144 A tudi sodobnika se v času, ko je celo
misliti konec fotografije že postalo zastarelo, nekatere fotografije, na katerih
figure z vsakim pogledom vsakič znova eksistirajo, še vedno dotaknejo. Še
vedno imamo poseben odnos do sebe in bližnjih na fotografiji, ljudje danes
nosijo fotografske portrete družinskih članov v denarnicah, razstavljajo jih po
mizah v službi in obešajo na stene v stanovanjih, da lahko vedno znova zrejo
v njih. V tem smislu se v sto letih ni dosti spremenilo, kar potrjuje Lichtwarkov
zapis iz leta 1907: »V našem času ni umetnine, ki bi jo opazovali tako pozorno
kot portretno fotografijo sebe samega, najbližjih sorodnikov in prijateljev,
ljubimcev«.145 Za Benjamina je nagnjenje »ljudi, da bi stvari 'približali' sebi
/…/ prav tako strastno kot premagovanje enkratnega v vsakem položaju z
njegovim reproduciranjem. Iz dneva v dan se čedalje bolj nezadržno uveljavlja
potreba, da bi se predmeta iz največje bližine polastili v podobi, bolje rečeno
v ilustraciji.«146
~
Ko je Barthes, sicer eden prvih, ki se je teoretsko ukvarjal prav s
fotografijo, v svojem poznem eseju Camera lucida (1979–80) poskušal
razmišljati o mediju fotografije, je pravzaprav ugotovil, da je ta naloga
zelo težavna, kajti kar koli »fotografija ponuja v pogled, kakršen koli je
njen način, zmerom je nevidna: nikoli ne vidimo nje.«147 Barthes hoče kot
144
145
146
147

Isto, str. 90.
Navedeno po: isto, str. 99.
Isto, str. 97.
Roland Barthes, Camera lucida, str. 13.
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semiolog v fotografiji videti znak – v tem smislu ugotavlja, da se fotografija
lepi na svojega referenta, oziroma zapiše: »referent je lepljiv. In prav zaradi te
enkratne lepljivosti referenta se je zelo težko osredotočiti na Fotografijo.«148 Ali
drugače: »Posamična fotografija se pravzaprav nikoli ne razlikuje od svojega
referenta (od tistega, kar prikazuje)«.149 »Na fotografiji /…/ je po naravi nekaj
tavtološkega: pipa je na njej trmasto zmerom pipa.«150 Fotografija vselej s sabo
nosi svojega referenta. Če torej na fotografiji vedno vidim (le) referenta, se
fotografija kot medij izniči, ni več znak, temveč kar stvar sama. Kaj je potem
eidos fotografije, je vprašanje, ki si ga zastavi Barthes, ko hoče nekako preseči
osnovno semiologijo.
Smisel oziroma noemo fotografije najde Barthes v »to je bilo«. »Noem
Fotografije je preprost, banalen; nobene globine: 'To je bilo.' Vem, kakšni so
kritiki: kaj! cela knjiga (resda kratka), da bi odkrili to, kar vemo že na prvi
pogled?«151 A fotografija je za Barthesa »pretirana, nabita evidenca, kakor
da bi karikirala – ne figure tistega, kar prikazuje (prav narobe), temveč sámo
njegovo eksistenco.«152
Barthes je sprva mislil, da bo razlikoval in ločeval hladno znanstveno
(fenomenološko in/ali semiološko) proučevanje fotografije od lastne
navezanosti na nekatere fotografije, »to nepričakovano črto, ki včasih prečka
to polje in ki sem ji jaz rekel punctum.«153 Punctum kot »pik, luknjica, majhen
madež«154 je tisto, kar ga zbode, se ga dotakne, prizadene, povzroči bolečino;
v njem sproži »rahel pretres, satori, mimohod praznine«.155 V japonskem zen
budizmu je satori izkušnja razsvetljenja. Barthes prizna: »Vselej, kadar sem
bral kaj o Fotografiji, sem mislil na neko določeno fotografijo, ki mi je pri
srcu«.156 To je bila fotografija njegove matere iz otroštva, zanj podoba njene
nedolžnosti, ki mu je povzročala trpljenje. Pri tem se je jezil na lasten nenehni
zdrs k punctumu, ki ga je spoznal ob tej fotografiji in ki mu je onemogočal
148
149
150
151
152
153
154
155
156

60

Prav tam.
Isto, str. 12.
Isto, str. 13.
Isto, str. 98.
Prav tam.
Isto, str. 82.
Isto, str. 28.
Isto, str. 46.
Isto, str. 14.

Avratična moč posnetka

znanstveni pristop k fotografiji. A vendar Barthes spozna, da obstaja neki
punctum, ki je »presunljiva emfaza noema ('to–je–bilo'), njegova čista
reprezentacija.«157 Ob fotografiji Lewisa Payna, ki v celici čaka na obešanje,
Barthes zapiše: »Fotografija je lepa, fant tudi: to je studium. Punctum pa
je: umrl bo.«158 Tisto, kar Barthes spozna o fotografiji, je, da »pripoveduje o
smrti v prihodnjiku.«159 Z drugimi besedami: »Naj je oseba mrtva ali ne, vsaka
fotografija je taka katastrofa.«160

Prezenca/absenca
Pa vendar lahko še enkrat premislimo o fotografiji kot znakovnem
sistemu ali o fotografiji kot »nevidni«, torej kot takšni podobi, ki se neločljivo
lepi na referenta. V Elementih semiologije (1964) Barthes razlaga denotacijo
in konotacijo. Po njegovi razlagi vsak sistem pomenjanja vsebuje dve ravni:
izrazno raven (I) – tj. raven označevalcev – in vsebinsko raven (V) – tj. raven
označencev. Pomen se ujema z razmerjem (R) med obema ravninama: IRV.
Če takšen sistem IRV postane element drugega sistema, dobimo dva sistema
pomenjanja, ki sta sestavljena. V primeru konotacije prvi sistem IRV postane
izrazna raven ali označevalec drugega sistema. Prvi sistem je tako denotacijska
raven, drugi pa konotacijska raven. Konotacijski označevalci (tj. konotatorji) so
sestavljeni iz znakov (združenih označevalcev in označencev) denotacijskega
sistema.161
Že zgodaj (1957) se Barthes zanima za kulturo, za tisto, kar se v kulturi
kaže kot naravno, v čemer prepozna sodobne mite vsakdana, v katerih se
kažejo stereotipski vzorci, ki so kulturno in zgodovinsko pogojeni – Barthes
razloži mit tudi z dvojnim semiološkim sistemom, pri čemer po Saussurovem
vzoru prvo raven razume kot raven jezika, drugo pa kot raven govora – to
je raven mita.162 Nekaj let kasneje prvo raven imenuje denotacija – to je
opisna oz. dobesedna raven pomena, o kateri naj bi se strinjali vsi, ne glede
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Isto, str. 82.
Prav tam.
Prav tam.
Prav tam.
Roland Barthes, Retorika Starih / Elementi semiologije, Ljubljana: ŠKUC, Znanstveni inštitut
Filozofske fakultete, 1990, str. 200–203.
Roland Barthes, Mythologies, Pariz: Seuil, 1957.
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na kulturo in čas, drugo raven pa raven konotacije – tukaj se srečamo s
posrednim pomenom, ki je odvisen od določene kulture – od vrednot,
verovanj, prepričanj, stališč in ideologij.
V eseju »Retorika podobe« (izvirno napisanem leta 1964, dopolnjenem
pa v sedemdesetih letih) Barthes spet razmišlja o denotaciji in konotaciji (tokrat
na primeru fotografskega oglasa za Panzani), da bi s pomočjo semiologije
pokazal, kako se dogaja naturalizacija sporočila. Še zlasti se takšno spajanje
obeh ravni, kjer denotirano sporočilo naturalizira tisto, kar vstopa s konotiranim
sporočilom (tj. ideologija), dogaja v primeru fotografske podobe (npr. za
oglaševalske namene), kajti v primeru fotografije je denotacijska podoba (tj.
je tista, ki ostane, če odmislimo znake konotacije; pri čemer Barthes obenem
opozarja, da jih ni mogoče odstraniti, saj impregnirajo celotno podobo) bolj
jasna.163 Z denotacijo in konotacijo Barthes ločuje dobesedno sporočilo od
simboličnega, da bi pokazal naturalizacijsko funkcijo denotacije glede na
konotacijo. Sintagma denotiranega sporočila je namreč tista, ki naturalizira
sistem konotiranega sporočila.164 Ravno zaradi denotacijske ravni je fotografija
posebna – na nivoju dobesednega sporočila odnos med označenci in
označevalci ni utemeljen v transformaciji, temveč v registriranju, snemanju –
»odsotnost koda jasno ojačuje mit o fotografski 'naravnosti': prizor je tam, ujet
mehanično, ne človeško (mehanično je tu tisto, ki zagotavlja objektivnost).«165
Človekovo posredovanje (kadriranje, oddaljenost, osvetlitev, povečava,
hitrost) v celoti pripada nivoju konotacije. Ravno zaradi denotacijske ravni,
ki je raven brez koda (vsekakor je vendar prisoten kod za dešifriranje; v tem
primeru je to splošna sposobnost branja fotografije, ki se npr. pri človeku
takoj pokaže, če bi njegovo branje fotografije primerjali z živalskim, saj žival
na fotografiji ne bi prepoznala kosa mesa), denotirana podoba naturalizira
simbolno sporočilo – semantično umetnijo konotacije, ki je skrajno zgoščena,
še posebej v oglaševanju, dela nedolžno.166 »Resnična neresničnost fotografije
je tako lahko docela razumljena na nivoju tega denotiranega sporočila
oziroma sporočila brez koda: njena neresničnost je tisti tukaj-zdaj, kajti
163
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fotografija ni nikoli izkušena kot iluzija, nikakor ni prezenca«.167 Fotografija
torej ne učinkuje kot fikcija, temveč kot »poneumljajoč dokaz tako je bilo«.168
Če na denotativnem nivoju, na nivoju dobesednega sporočila, podoba ne
vključuje nobenega koda (ali je vsaj do velike mere brez, kar še posebej velja
za fotografijo), pa nasprotno na konotativni ravni delujejo kodi, pogosto
družbeni, kulturni. Da je podoba resnična, neposredna, da jo dojamemo kot
pristen dokaz, je zato mit. Omogoča ga naturalizacija simbolnega sporočila, ki
ga prinašajo označenci na drugem nivoju (še posebej pri oglasnih podobah).
Skupna domena označencev na ravni konotacije je ideologija (kot sklop idej,
prepričanj, pa tudi kot sklop stereotipov in s tem napačnih idej, naturaliziranih
mitov). Označevalci na tem nivoju so konotatorji, sklop konotatorjev je retorika
(podobe). Retorika fotografske podobe se tako pojavlja kot označevalni
aspekt ideologije.
Če Barthes v svoji konotativni semiologiji kaže, kako skozi semiološke
sisteme v podobi deluje reprezentacija, pa se pri Peirceu srečamo s semiotiko,
ki v nasprotju s Saussurovo tradicijo ne izhaja iz strukturalne semiologije,
temveč znak razume kot proces. Zlasti za poststrukturalistične avtorje je
pomembna njegova zasnova nenehno nadaljujočega se semiotičnega
procesa. Znaki so pri njem nanizani v semiotičnem procesu, ki je hkrati proces
reprezentiranja in interpretiranja in je nenehno nadaljujoč se semiotični
proces. Znak ali reprezentamen določa svojega interpretanta tako, da se
ta nanaša na isti objekt, na katerega se na enak način nanaša tudi sam, pri
čemer tudi interpretanta doleti, da postane znak, in tako dalje ad infinitum. Za
Peircea je znak v razmerju nadomeščanja (stoji za, namesto nečesa), pa tudi
v razmerju napotovanja (je znak za nekoga). S tem pomembno vpelje zavest,
da je znak znak le, če je interpretiran; vselej je torej vpet v branje, ki ga šele
uresničuje.
A za poznega Barthesa fotografija ustavi interpretacijo, kajti »izčrpavam
se v ugotavljanju, da je to bilo«.169 Pri fotografiji je objekt odsoten, vendar pa
je fotografija obenem dokaz, da je ta objekt zares obstajal in da je tam, kjer ga
vidim. Zato se po Barthesovem mnenju fotografija ne povezuje s prehodom
skozi mrak (camera obscura), temveč prej s svojim bistvom uteleša logiko
167
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aparata camera lucida, ki so ga uporabljali pred iznajdbo fotografije – ta je
omogočil, da so predmet narisali skoz prizmo, z enim očesom na modelu, z
drugim na papirju. Fotografija je tako prezenca/absenca.170
Derrida (1967) je radikalnejši, ko pravi: »Ne obstaja zunaj-teksta«.171
Branje se »ne sme zadovoljiti s podvajanjem teksta, pa tudi ne more legitimno
transgredirati teksta proti nečemu drugemu od njega, proti nekemu referentu
(metafizični, zgodovinski, psiho-biografski ipd. realnosti) ali proti označencu
zunaj teksta, katerega vsebina bi lahko imela in bi bila lahko imela mesto
zunaj jezika, se pravi /…/ zunaj pisave nasploh.«172 Referent je potemtakem
odsoten, pred nami je zgolj »tekst«; v tem primeru fotografija.

Plitki svet fotografije: reproduciranje
življenja, proizvajanje smrti
Slovita je Picassova ugotovitev, da zdaj, ko imamo fotografijo, vsaj
vemo, kaj slikarstvo ni. Če je fotografija od slikarstva prevzela funkcijo
reprezentiranja v smislu optičnega posnemanja zunanje stvarnosti,173 je
morda ravno v njeni »transparentnosti«, v vtisu, da se fotografija kot izraz,
medij izniči, tičal razlog za zadrege pri zgodnejših teoretskih ukvarjanjih s
fotografijo (kot pri Merleau-Pontyju ali tudi pri Barthesu). Po drugi strani pa je
ravno vtis, da prek medijskega izničenja pristopimo kar k referentu samemu,
zanimivo s stališča živosti/mrtvosti fotografirancev. Če fotografija anticipira
smrt – ali v zvezi s proizvajanjem smrti obstaja razlika med fotografiranjem
živih in mrtvih ljudi in kaj pri tem prispeva fotografski medij?
Čut vida je bil privilegiran čut v zahodni kulturi in je gospodoval
moderni dobi. Fotografija operira z vizualnim, a njeno »posnemanje« ali prenos
zunanje vidne stvarnosti v medij ne ustvarja popolne kopije, simulakra. Tisto,
kar ponuja kot nadomestek stvarnosti, je zgolj dvodimenzionalni nepremični
170
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svet v izrezu. Teorije vizualnega (npr. Arnheim)174 razlagajo, da pri zaznavanju
dvodimenzionalnega sveta projiciramo t. i. prostorski križ in zaznavo lastnega
telesa na dvodimenzionalno površino. Površina slike oziroma fotografije je
tako zaznana kot del (na ravnino fotografije prenesene) frontalne ravnine.
V skladu s tem se nam zdi, da se prostor na površini navidezno poglablja in
nekateri elementi obstajajo nekje daleč naprej pred nami. Zato lahko govorimo
o učinku gledanja skozi površino fotografije naprej oziroma v globino, kjer
je navidezna iluzija prostora dosežena z določeno organizacijo elementov.
Zamisel iluzionističnega slikarstva kot prosojne opne, skozi katero zremo v
resničnost tam zadaj, temeljni ravno na takšnem razumevanju.175 Vendar pa
prostor, v katerem se nahajamo, zaznavamo binokularno z obema očesoma.
Smeri obeh pogledov sovpadata (se stekata) v isto točko – če bi ločili oba
pogleda, bi ustvarili dve sliki istega objekta. Bližje, ko se objekt nahaja pred
našimi očmi, večji je kot med gledanim in vsakim posamičnim očesom. Z
obema očesoma zato zaznavamo stereo sliko objekta. Na dvodimenzionalni
površini lahko zaznavamo prostor oziroma globino prostora s pomočjo
monokluarnih signalov oziroma t. i. prostorskih ključev, kot so ti poznani v
likovni teoriji (ki razlaga slikarsko mišljenje). Prostorski ključi so preneseni
iz tridimenzionalnega prostora na površino, temeljijo torej na naši telesni
izkušnji s prostorom (tudi spremenljivke, kot so velikost, višina, teža, pozicija,
smer, gostota in tekstura, ki jih lahko uporabimo za podobo na ploski površini,
temeljijo na naši prostorski izkušnji oz. izkušnji prostora; kot tudi razdelitev
prostora na levo in desno stran, spodaj in zgoraj, spredaj in zadaj).176 Barthes se
zaveda, da je fotografija plitka, da je plate – ne morem je »poglobiti, prodreti
vanjo. Lahko jo le – gladko božam s pogledom.«177 Ker pa je noema fotografije
»to je bilo«, torej je v bistvenem razmerju z resnico, postavlja se kot njena
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posrednica, hočem priti prek površine podobe do tistega zadaj, »opazovati
fotografijo, jo pomeni obrniti, predreti v globino papirja, doseči njeno drugo
stran«.178
Vendar pa Martin Jay, ki se ukvarja s skopičnimi režimi modernosti
(1988), opiše tri vizualne modele modernosti. Poleg hegemonističnega – tj. t.
i. kartezijanskega perspektivizma –, ki ga lahko prepoznamo v renesančnem
pojmovanju perspektive v vizualni umetnosti in v kartezijanskih idejah
subjektivne racionalnosti v filozofiji – tj. modela, ki je v dvajsetem stoletju
deležen hudih kritik, najbolj sistematično ga kritizira Maurice Merleau-Ponty
–, opazi še dva režima – drugi ustreza »umetnosti opisovanja« (kot ga analizira
Svetlana Alpers, 1983), ki privzame plosko površino, na kateri mapira (ta režim
namesto tridimenzionalnih globin iz materialne površine naredi fetiš), in se
sklada z empirično vizualno izkušnjo baconovskega empirizma, usmerjenega
k opazovanju; tretjega Jay (ob naslonitvi na Christine Buci-Glucksmann, 1984)
prepozna v baročnem modelu z eksplozivno močjo videnja, slikovitosti,
ekstatičnosti, dezorientacijo itd., za katerega je značilno, da ga preči želja.
Jay na osnovi analize vizualnih modelov modernosti predlaga, da bi morali
priznati pluralnost skopičnih režimov, in sklene, da kot model kartezijanskega
perspektivizma tudi drugi skopični režimi »niso sami nič bolj naravni ali bližje
'pravemu' videnju. Bežen pogled nekako ni prirojen superiornemu strmenju,
zavezanost videnja želji ni nujno vedno boljša od hladnega gledanja, pogled
iz konteksta telesa, v določenem položaju umeščenega v svetu, ne more
vedno videti stvari, ki so vidne pogledu 'vzvišene drže' ali 'Božjega očesa'.«179
S perspektive te klasifikacije se da fotografijo razumeti kot nadaljevalko
kartezijanskega perspektivizma, saj je tridimenzionalni prostor predstavljen
na dvodimenzionalni površini, kjer se ustvarja »prosojno okno«, kakor je
Alberti razumel platno – le ovira slikarjevega posredovanja, tj. postopki
preoblikovanja, ki jih navaja Alberti v Della pittura, 1436 (O slikarstvu), kasneje
pa tudi drugi renesančni mojstri (npr. Dürer), v tem primeru v večji meri
odpadejo, ker kot posrednik zdaj nastopi aparat (s čimer pa ne želim sugerirati,
da je fotografovo posredovanje zanemarljivo, saj je ta vendar zelo prisoten) in
je tehnika tega modela s tega stališča lahko le še bolj popolna – kar je vsekakor
178
179
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bil razlog za (slikarsko) modernistično odvrnitev od te naloge in okrepitev
drugih režimov vidnosti, npr. drugega zgoraj opisanega modela. Kritika, ki
zadeva model kartezijanskega perspektivizma, je lahko v celoti uporabljena
tudi za fotografijo – kar pri Merleau-Pontyju kljub bolj poredkemu nanašanju
na fotografijo vendar tudi je. Fotografija ni neresnična zgolj zaradi konstrukcije
dvodimezionalnega sveta v izrezu, temveč tudi s stališča negibnosti. Gibanje je
osnovni element percepcije, kajti zavezani smo stalnemu premikanju in s tem
zaznavanju v času. Četudi ne premikamo celega telesa, pa vselej premikamo
vsaj glavo ali oči. Pogled nikoli ne miruje. Četudi opazujemo statično podobo,
neprestano preusmerjamo svojo pozornost. Svet na fotografiji je tako za
opazovalca le delno dostopen. V vsakdanji izkušnji se dotikam stvari, vonjam
jih in jih čutim, se pa tudi premikam po svetu, v katerega sem potopljena. Ne
gledam na stvari z zunanje pozicije, kot je to obsežno razložil Merleau-Ponty v
svoji filozofiji. Postevklidski svet ni mreža odnosov med objekti, prizorišče, ki
ga vidi geometer od daleč, od zunaj, temveč se prostor pričenja pri meni kot
ničelni točki prostorskosti. Svet ne obstaja pred menoj kot neke vrste ekran,
temveč je vsepovsod okoli mene, živim v njem in sem njegov del. Ne vidim ga
glede na njegovo zunanjo ovojnico, temveč ga živim od znotraj. Nasprotno pa
fotografija ravno je takšne vrste ekran, evklidsko konstruiran svet, v katerem
se je gibanje ustavilo. To je tudi ključni razlog, zakaj Merleau-Ponty in drugi
zagovorniki modernističnega slikarstva zavračajo fotografijo. »Umetnik je
resnicoljuben in fotografija je lažniva, zakaj v realnosti se čas ne ustavlja,«180
pravi kipar Auguste Rodin. Slikarstvo je za Merleau-Pontyja (1960–61) tisto, ki
ni »nikoli popolnoma izven časa, ker vedno tiči v telesnem.«181 To pa ne velja
tudi za fotografijo. »Fotografija ohranja odprte trenutke, ki jih pritisk časa brž
spet zapre, fotografija uničuje prestopanje, uzurpacijo, 'metamorfozo' časa, ki
na sliki ravno narobe postane viden, ker imajo konji v sebi 'oditi od tod, kreniti
tja' [Merleau-Ponty citira Michauxa, Aventures de lignes], ker so z eno nogo
v vsakem trenutku. Slikarstvo ne išče zunanjosti gibanja, temveč njegova
skrivna znamenja.«182
Barthes pravi, da fotografija »izkorišča trenutnost svojega posega
180
181
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in prav tako v odločilnem trenutku imobilizira, zaustavi hiter prizor«.183
Fotografija tako uresničuje to, v čemer se je prej trudilo slikarstvo –
reproducira »gib, ujet med premikanjem v trenutku, ko ga normalno oko
ne more ustaviti«.184 Pa vendar Barthes presega videnje fotografije kot zgolj
nepremične podobe. Če jo razumemo tako, meni, potem nočemo reči le, da
»se osebe, ki jih predstavlja, ne premikajo; reči hočemo, da ne morejo ven:
so anestezirane in pritrjene kakor metulji.«185 Nasprotno pa se tedaj, kadar
ima fotografija punctum, ustvari, zasluti slepo polje. Koncept slepega polja si
Barthes izposoja pri Andréju Bazinu (1918–1958), ki razmišlja o filmu – zanj
ekran ni okvir, pač pa skrivališče: oseba, ki stopi iz njega, živi še naprej, slepo
polje ves čas podvaja delno videnje. Psihologi razlagajo našo percepcijo
časa z zamislijo o časovni integraciji, ki je čvrsto združevanje spominov in
pričakovanj v razširjenem obdobju – pri pesmi, preden se prične, se moje
pričakovanje razširja prek celotne pesmi, a ko se je pričela, trgam košček
za koščkom od pričakovanja, prepuščam jih preteklosti in povečujem svoj
spomin za isto količino.186 Morda se strinjamo z Ernstom Gombrichom, da
ideja takšnega trenutka, kot ga ujame fotoaparat, vodi do Zenonovega
paradoksa.187 Vendar pa v skladu z Merleau-Pontyjem takšen trenutek ni
možen in je neresničen v svetu neprestanega premikanja. Iztrgan je iz celote,
ki ni sestavljena iz trenutkov. Na ta način takšen trenutek niti ne more biti
povezan s preteklostjo in prihodnostjo. K vprašanju podobe in časovnosti se
vrnem v naslednjem poglavju z Bergsonom in Deleuzom.
Kar je bilo, pripada preteklosti in reprezentirani objekt na fotografiji po
Barthesu vedno pripada preteklosti. Kdor je bil, je ali bo umrl; umrl bo tudi
ta, ki biva zdaj, v trenutku fotografiranja. Reprezentiranje ljudi na fotografijah
predstavlja anticipacijo smrti. Barthes fotografijo vidi v tesni povezavi s smrtjo:
»naj si še tako prizadevamo, da bi jo naredili za živo (in to besno prizadevanje,
da bi bila 'videti živa', ne more biti nič drugega kot mitična denegacija nemira
pred smrtjo), Fotografija je kakor primitivno gledališče, kakor živa slika,
183
184
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figuracija nepremičnega in naličenega obličja, pod katerim vidimo mrliče.«188
Fotografija zanj uteleša paradigmo življenje/smrt – razume jo kot podobo,
ki hoteč ohraniti življenje, proizvaja smrt.189 »S Fotografijo stopamo v plitko
smrt«.190 Groza pred smrtjo je za Barthesa ravno v njeni plitvini: »Groza je v
tem: ni kaj reči o smrti bitja, ki ga najbolj ljubim, ni kaj reči o njegovi fotografiji,
ki si jo ogledujem, ne da bi jo kdaj koli lahko poglobil, spremenil. Edina 'misel',
ki jo lahko imam, je, da je na koncu te prve smrti vpisana moja smrt; med
obema nič več, le čakanje; razen te ironije nimam drugega sredstva: govoriti
o tem, da 'ni kaj reči'.«191

Dvojno inficiranje (življenja s smrtjo
in smrti z življenjem): živi kadavri
Kljub temu da Barthes v svojem interesu za fotografijo pravzaprav
izhaja iz ene same fotografije, ki ga je vznemirjala in na osnovi katere je pričel
razmišljati o punctumu, je svoj koncept punctuma apliciral tudi na fotografije,
kjer niso nujno upodobljeni ljudje, ki jih je osebno poznal. Glede podobe svoje
matere iz otroštva prizna, da ima ta punctum zanj, ne pa tudi za druge, zato
te fotografije ni objavil. Na tej določeni fotografiji je našel esencialno podobo
materine nedolžnosti, prek katere se ne spominja le svojih predstav o njej in
svojih čustev do nje, temveč ima fotografija očitno tudi možnost stimuliranja
spominov o izkušnji in zato mreži tukaj in zdaj s koščki ali plastmi preteklosti.
Fotografija s punctumom tako sproža neke vrste reminiscenco; morda je tu
sorodnost s Proustovim konceptom. A kako me lahko na barthovski način
zbode fotografija s podobo nekoga, ki ga ne poznam? Barthes pretendira
k univerzalizaciji punctuma. Imajo neke fotografije zares punctum za
kateregakoli gledalca, in sicer ne glede na njegovo osebno izkušnjo in
kulturno ozadje? Se kakšne fotografske reprezentacije lahko dotaknejo,
zbodejo, prizadenejo vse gledalce?
Barthes najde ta moment v povezavi fotografije s smrtjo. V tem
smislu celo govori o grozi, ki je groza pred smrtjo. Na tej točki bi lahko iskali
188
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povezavo med Barthesovim punctumom in konceptom grozljivega (nem.
das Unheimliche), o katerem je razmišljal Sigmund Freud (1919). Freud izhaja
iz nemške terminologije, po kateri unheimlich pomeni nasprotje heimlich,
kar je domač, znan. Vendar Freud ugotavlja, da ima heimlich med mnogimi
pomenski odtenki tudi enega, ki sovpada z njegovim nasprotjem, unheimlich
(grozljiv). Poleg tega opozori še na Schellingovo razumevanje unheimlich,
kjer je grozljivo »vse, kar naj bi ostalo skrivnost, prikrito, in je prišlo na dan.«192
V skladu s psihoanalitsko teorijo se »vsak afekt kakega čustvenega vzgiba, ne
glede na vrsto, s potlačitvijo spremeni v tesnobo«; tako mora po Freudu »med
primeri tesnobe obstajati skupina, ob kateri bi bilo mogoče pokazati, da je ta
tesnobni element nekaj potlačenega, kar se vrača. Ta vrsta tesnobnega bi bila
prav >grozljivo< in pri tem mora biti vseeno, ali je to izvorno bilo tesnobno
ali pa je bil nosilen kak drug afekt. Drugič, če je skrivna narava >grozljivega<
res taka, potem je razumljivo, da v nemški jezikovni rabi domače (das
Heimliche) prehaja v svoje nasprotje, >grozljivo< (das Unheimliche) /…/, kajti
to >grozljivo< res ni nič novega ali tujega, temveč je nekaj, kar je duševnemu
življenju že od nekdaj domače, kar pa se mu je odtujilo šele s procesom
potlačitve.«193 Z razmerjem do potlačitve je zdaj po Freudovem prepričanju
osvetljena tudi Schellingova definicija, da je >grozljivo< nekaj, kar bi moralo
ostati skrito, pa je prišlo na dan. Ko človek pomisli, to mi je znano, tu sem že
enkrat bil, lahko v razlagi na to mesto postavimo genitalije oziroma materin
trebuh, razmišlja Freud, tako je grozljivo tudi v tem primeru nekoč domače,
dobro znano. Predpona »un« v tej besedi je tu zanj znamenje potlačitve. V
skladu s Freudovo razlago je >grozljivo< »tisto, kar je znano-domače, pa
vendar je bilo potlačeno in se sedaj spet vrača«.194
Freud razmišlja o osebah in rečeh, vtisih in dogajanjih ter situacijah, ki
v nas zbudijo posebno močan in jasen vtis >grozljivega<, in pri tem navaja
primer, ki ga podaja E. Jentsch, namreč »dvom o tem, ali je neko navidez živo
bitje zares živo, in obratno, ali ni morda nek neživ predmet živ«,195 pri čemer se
Jentsch sklicuje na učinek voščenih figur, umetelnih lutk in avtomatov. Poleg
tega po Jentschu >grozljivo< učinkujejo epileptični napad in izraz blaznosti,
192
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kar daje slutiti avtomatske oz. mehanske procese, ki se utegnejo skrivati izza
običajne podobe živosti. Tako bomo po Jentschu >grozljiv< učinek v literaturi
najzanesljiveje dosegli s tem, da pustimo bralca v negotovosti, ali ima v
neki osebi opravka s človekom ali morda z avtomatom.196 Freud se strinja,
da dvoumnost živo-mrtvo učinkuje grozljivo: »Navidezno smrt in ponovno
oživitev mrličev smo spoznali kot zelo >grozljive< predstave.«197
Pa vendar je treba pri Freudu za razliko od Jenscha poudariti moment
domačnosti pri >grozljivem<. Freud se zanima za infantilni moment, kjer ne
gre za tesnobo, temveč za željo. Tako se v primeru živih lutk »otrok ne boji, da
bi lutke oživele, temveč si to celo želi. Vir >grozljivega< občutka torej tu ne
bi bil otroški strah, temveč otroška želja ali tudi otroška vera.«198 V tem smislu
nas psihoanaliza uči, da je neka strašljiva fantazija (npr. o tem, da bi nas žive
pokopali) »samo preobrazba neke druge, ki prvotno ni bila nič strašljivega,
temveč je vsebovala celo določeno mero užitka, namreč fantazijo o življenju
v materinem telesu.«199 Določena vrsta >grozljivega< izhaja iz potlačenih
infantilnih kompleksov, kastracijskega kompleksa, fantazije o maternici
itd.; pri tem prihaja do >grozljivega<, »če nek vtis znova oživi potlačene
infantilne komplekse ali če so prevladana primitivna prepričanja videti znova
potrjena.«200 A ne glede na različne vrste >grozljivega< Freud verjame, da za
vse velja zvajanje na že dolgo potlačeno.201
A Barthesa ne zanimajo reprezentacije mrtvecev, pravi, da nima kaj
povedati o smrti, samomoru, ranah, nesrečah: »Ne, nič nimam povedati o
fotografijah, na katerih vidim bele halje, nosila, telesa na tleh, črepinje itn. Ah,
ko bi bil na njih en sam pogled, pogled subjekta, ko bi me kdo na fotografiji
gledal!«202 Ta moment, »da me gleda naravnost v oči«, je tisti, ki zanima
Barthesa, kajti, se vpraša, »kako lahko gledaš, ne da bi videl? Lahko bi rekli, da
Fotografija ločuje pozornost od percepcije in pušča samo prvo, ki pa je brez
druge nemogoča«.203
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Andres Serrano razstavi serijo barvnih fotografij velikih formatov
z naslovom Mrtvašnica (The Morgue, 1992), ki javnost spravijo v zadrego.
Gledalec je soočen s fotografijami mrtvecev. Četudi Barthes razmišlja o
razmerju fotografija – smrt, je zanj fotografska podoba tista, ki, hoteč
ohraniti življenje, proizvaja smrt, zato je govoriti o barthovskem punctumu
v tem primeru problematično. Fotografija teh ljudi namreč ne more več
ubiti, temveč jih kvečjemu lahko obudi k življenju, oživi kot osebe – če
jih kot fotografija ubija, jih šele na drugem nivoju, namreč kot tiste, ki
so bili najprej oživljeni in nato šele ubiti – na ta način se dvoumnost živo/
mrtvo še poveča. Serranove fotografije nas morda zbodejo, prizadenejo, a
predvsem nas spravljajo v nekakšno nelagodje. Serrano prihaja do gledalca
s fotografijami anonimnih teles, detajlnimi podobami teles. Upodobljeni
ljudje so poleg vizualne reprezentacije identificirani edinole še z načinom
svoje smrti – naslovi posamičnih fotografij nas obveščajo o vzroku, ki je
končal neko življenje (Nalezljiva pljučnica, Podganji strup, Samomor, Usodni
meningitis, Umor s pištolo, Zastoj srca, Zaboden do smrti). Zgodilo se je nekaj
nasilnega, kar je bilo verjetno usodno za posameznika. Označeno je, da so v
neki preteklosti ti ljudje umirali (na grozljiv način), na konotativnem nivoju
lahko zato razberemo, da so trpeli; trpljenje je označeno tudi s poškodbami
in ranami na telesu. Imamo torej neke označitve, ki lahko sugerirajo zgodbo
o trpljenju, a nimamo dokumenta o samem trpljenju. Od momenta nasilnosti
smrti nas odvrača tudi dejstvo, da so rane očiščene. Zgodba se torej tudi s
tem prestavlja iz konteksta trpečega umiranja v področje laboratorijske
sterilnosti, ki jo potrjuje tudi tehnika fotografiranja. Sestavimo lahko zgodbo
(na osnovi specifične vednosti, ki jo imamo o procesih z umrlimi), po kateri
so umrle najprej odpeljali v mrtvašnico, jih tam očistili, nato jih je Serrano
spokojne našel ter jih z veliko natančnostjo fotografiral. A obenem se nam ob
gledanju teh fotografij lahko zdi, da ti ljudje spijo. Trpljenje ni dokumentirano,
na denotativnem nivoju so pred nami le telesa nekih tujcev, na konotativnem
nivoju pa so poudarjeni momenti spokojnosti. Skozi opazovanje teh fotografij
se upodobljeni pričnejo zdeti vse bolj živi, (gola) materialnost njihovih teles
se prične polniti z nekakšno človeškostjo, mesenostjo, toplino, morda celo
domačnostjo. Prihaja do učinka »grozljivega«?
Po drugi strani pa smo soočeni z golimi telesi tujcev, omogočeno nam
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je, da jih natančno opazujemo. S tem vstopamo v intimni prostor teh ljudi,
postavljeni smo v vlogo voyeurjev. Serranovi mrtveci na gledalca učinkujejo
čustveno, ko s pogledom drsi po reprezentiranih telesih, okoli in za njim in ko
ga ima, da bi preiskal tudi psihološka stanja opazovanih oseb. James Elkins
verjame, da podobe telesa povzročajo bolečino oziroma opazovanje telesa
v podrobnostih povzroča neprijetna občutja. Elkins imenuje takšno vrsto
empatetične izkušnje »metamorfoza v izolaciji«204 in celo verjame, da so lahko
te izkušnje tako nasilne kot fizične distorzije, ki povzročajo bolečino. V skladu
s tem bi torej na nek način čutili bolečino, ki je indicirana v reprezentaciji.
Morda lahko prej kot o freudovsko »grozljivem« in Elkinsovi varianti
empatije v Serranovem primeru govorimo o abjekciji – še zlasti zaradi
prisotnosti kadavrov. Kot je sodobna semiotičarka in psihoanalitičarka Julia
Kristeva leta 1982 razložila abjektno, je to bistveno različno od »grozljivega«,
je tudi bolj nasilno. Abjektno se dovršuje skozi neuspeh, da se prepozna
njegova sorodnost – nič ni domače, niti senca spomina.205 Kristeva daje primer
temačnih dvoran Auschwitza, kjer opazi otroške čevlje, nekaj, kar je sicer že
videla, a drugje (npr. pod božičnim drevesom) – abjekcija storjenih zločinov
doseže v tem primeru svoj vrh, ko se smrt, ki jo v vsakem primeru ubija, vmeša
v tisto, kar se v njenem svetu predpostavlja kot tisto, kar jo rešuje pred smrtjo,
npr. otroštvo in znanost.206 Abjektno stoji nasproti jazu, ni moj korelat in ni
objekt – ima le to kvaliteto objekta, da je v nasprotju z jazom. Če je objekt
zame vezan na željo po pomenu (kar me dela skladno z njim), pa je abjektno
ravno nasprotno, objekt-v-odvračanju, je radikalno izločen in me pelje na
mesto, kjer pomen kolapsira. Tisto, kar označuje smrt, je za Kristevo povezano
z življenjem. Na meji življenjskih pogojev, kot jih kažejo označitve smrti, se
moje telo izmota kot živo. V primeru kadavra pa moje celo telo pade onstran
meje, nisem več jaz tista, ki izključujem, temveč je jaz izključen. Truplo, videno
brez Boga in izven znanosti, je za Kristevo skrajna abjekcija. »Je smrt, ki inficira
življenje.«207 Je nekaj zavrnjenega, pred čemer se nekdo ne ščiti kot pred
204
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objektom. Je dozdevno »grozljivo« in dejanska grožnja, ki nam mežika in nas
končno pogoltne.
A po drugi strani je opazovanje mrtvih na Serranovih fotografijah
varno. Poleg tega so fotografije izdelane tehnično natančno, v njih je tudi
določena spokojnost. Sprožena je torej določena kognitivna disonanca kot
ambivalenten, morda neprijeten občutek, ki ga povzroča združevanje dveh
nasprotujočih si predstav.
~
Serranovega fotografiranja trupel kot reprezentiranja mrtvecev Barthes
verjetno ne bi podprl, saj ga zanima tisti moment smrti, ki ga v zvezi z živim
človekom prinaša sama fotografija, pri čemer ta kot medij ni toliko nevidna,
kot je ravno tista, ki smrt predstavlja, ki v gledalcu sproža grozo pred smrtjo.
Pri Freudu je »grozljivo«, ki sproža občutek strahu, povezano s sprevrnjeno
željo. Ni brez pomena poudariti, da ravno zaradi medija fotografije (ki ne
pomeni vsakdanje stvarnosti, v kateri se gibljem in kjer se stvari premikajo)
te reprezentacije mrtvecev nosijo dvoumnost glede življenja in smrti – telesa
na teh fotografijah bi prav lahko pripadala tudi živim ljudem. Vsekakor se
moment njihove subjektivitete z njimi ohranja, niso le preprosto vrženi tja čez,
onstran meje življenja, kjer smrt (le) inficira življenje in ni povratka. Nasprotno
– tu obenem življenje »inficira« smrt. Sam Serrano na vprašanje, ali gre pri teh
podobah za transsubstancialnost, odgovarja: »verjamem, da sem ujel esenco,
človeškost v teh ljudeh. Zame to niso gola trupla. To niso neživi objekti brez
življenja. Iz njih dobim občutek življenja, duhovnosti. Zame je to pomembna
poanta. Obstaja življenje po smrti, na nek način.«208
Freud prepoznava navidezno smrt in ponovno oživitev mrličev kot
grozljivo. Serrano nekaj odpira, in sicer tisto, kar bi raje ohranili zaprto. »V
svobodni družbi ideje, celo težke, niso nevarne. Edina nevarnost je v tem,
če jih zatiramo,«209 meni Serrano. Reprezentiranje zatrtega, potlačenega je
morda osnovna Serranova obsesija. Fasciniran je s subjekti, objekti in idejami,
do katerih je večina državljanov svobodnega sveta izučenih čutiti odpor, a
208
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pri njem podobe postanejo tako privlačne, da ne moremo odvrniti pogleda,
ugotavlja Sarah Kessler.210 Če je bila nekoč eden bučnih družbenih obredov,
»je dandanes smrt /…/ nasprotno postala nekaj, kar skrivamo; postala je
nekaj najbolj zasebnega in najbolj sramotnega (in, v skrajnem primeru, danes
objekt tabuja ni toliko spol, pač pa smrt).«211 Serrano dreza v tabuje kot v
nezapisane prepovedi, kar se še zlasti pokaže, če njegovo reprezentiranje
mrtvih mislimo ob primeri Kristeve s kadavrom. Morda je nemoč subjekta ob
abjektnem obenem tisto, kar skuša doseči Serrano – dozdevno »grozljivo« in
grožnja, ki nam mežika. Pa vendar Serrano v svojem interesu za življenje in
teme, do katerih nam ni vseeno, ne kaže intence k uprizarjanju grožnje, ki bi
nas naposled pogoltnila. Prej se z grožnjo skuša stimulirati obraten impulz – k
življenju. V tem smislu se v njegovih fotografijah realizira močna dvojnost z
občutjem grožnje smrti in ozavedenjem lastne živosti.
~
Po drugi strani pa to, kar dela Serrano, in tisto, kar opisuje Barthes, le ne
stoji tako daleč narazen. V obeh primerih je ravno fotografija tista, ki je tesno
vezana na smrt. Če je po Barthesu fotografija anticipacija smrti (saj »pripoveduje
o smrti v prihodnjiku«212), pri Serranu fotografija prav tako izkorišča trenutnost
svojega posega. Tokrat podobo kot »zgolj nepremično« presega v tem, da
osebe v njej kljub svoji nepremičnosti niso anestezirane; upodobljeni mrtveci
tukaj niso še enkrat ubiti s fotografijo (morda šele na drugem nivoju, a to le
še povečuje dvoumnost), temveč se ravno nasprotno, prek fotografije ohranja
moment telesnosti, ki ga povezujemo z živim človekom. Moment dvoumnosti
glede življenja in smrti v naši percepciji ostaja, podobno kot Merleau-Ponty
ugotavlja glede primerov optičnih iluzij, ki jih proučujejo psihologi, kjer naj bi
se naša percepcija situacije razlikovala od »pravilne«, kot na primer v primeru
iluzije Müller–Lyer, kjer imamo dve črti enake dolžine v centimetrih, ki pa ju
vidimo oziroma zaznavamo kot različno dolgi. Kako lahko vemo, kaj je resnično,
in kdo je avtoriziran, da to pove? Merleau-Ponty verjame, da sklepi psihologov
temeljijo na predpostavki, da obstaja objektivni svet in da je naša percepcija
zmotljiva. Sam poudarja (kot kaže ta primer), da ne gre za dve objektivno
210
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enaki črti, ki ju le ocenjujemo »napačno« zaradi različno usmerjenih puščic na
koncih, ki povzročata »optično prevaro«. Alternativa enakosti in neenakosti
je možna le v objektivnem svetu, a ti črti (v Müller–Lyerjevi iluziji) nista ne
enaki ne neenaki. Vsaka črta je razumljena v lastnem kontekstu, kot če ne bi
pripadali istemu svetu, razlaga Merleau-Ponty.213
Merleau-Ponty dvomi o obstoju objektivnega sveta in našega pristopa
do njega. Ne nazadnje ne smemo mimo spoznanja, da »zunaj-fotografije« ne
obstaja. V tem smislu je referent ali zunanji označenec odsoten, na voljo nam je
(le) to, kar je pred nami – tj. (gola)214 fotografija. Na ta način fotografija postane
takšne vrste »medij«, ki je oropan svoje medijskosti – in to je bistvenega
pomena v njenem razmerju do smrti. Namreč, ne moremo je preprosto
razumeti kot tisto, ki nekaj od nekod izven same sebe zanesljivo posreduje nam
tukaj (kot medij transparentne komunikacije). Na sebi nima tistega »nečesa«
(označevalca), ki bi nedvoumno napotovalo na nekaj drugega izven sebe (na
zunanjega označenca – v tem primeru na smrt). Fotografija na ta način ni več
sredstvo za reprezentiranje – ponovno uprizarjanje nečesa, kar se je zgodilo
zunaj nje – ali sredstvo za upodabljanje nečesa predhodno obstoječega –
kar bi ustvarilo podvojeno realnost predhodno zunaj obstoječe smrti (v tem
primeru bi bila smrt na fotografiji reprezentacija). A niti ne moremo govoriti
o simulakru kot identični kopiji nečesa, česar izvirnik ni nikdar obstajal. V
fotografiji ne gre za ponovitev (smrti), temveč fotografijo lahko kvečjemu
razumemo performativno – tj. kot medij, ki skozi svojo realnost proizvaja
(udejanja) tako smrt kot tudi življenje.
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Auratic potential of a copy:
presence, death and reanimation
with photography
The chapter is devoted to photography as a medium where the effect of
the image could be exceeded in such a manner to bring the presence and produce
life and death as in the cultures that were familiar with the cult of the dead, where
the dead is embodied where he/she cannot be (in effigie). Through semiotic and
psychoanalytic analyses of photography the questions of the presence/absence,
death and life are comprehended in regard to the photographs of alive and dead
people.
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Odpiranje zaslonke

»Truplo, ki ga vidite tu, pripada gospodu Bayardu, izumitelju postopka,
čigar čudovite rezultate ste pravkar videli ali pa jih boste videli v kratkem. Kolikor
vem, je ta genialni in neutrudni raziskovalec na izpopolnjevanju svojega izuma
delal tri leta.
Akademija, kralj in vsi, ki so videli njegove slike, za katere je sam menil,
da so nepopolne, so jih občudovali, podobno kot jih ta trenutek občudujete tudi
sami. To mu je prineslo mnogo časti, vendar pa ni zanje dobil niti enega samega
počenega groša. Vlada, ki je gospodu Daguerru dala preveč, je gospodu Bayardu
dejala, da zanj ne more narediti nič, in nesrečni možakar se je utopil. Oh! Kako
muhavi so ljudje! Umetniki, učenjaki in novinarji so se dolgo časa ukvarjali z njim,
zdaj pa že nekaj dni leži v mrtvašnici in ga še vedno ni nihče prepoznal ali prevzel.
Dame in gospodje, bolje bo, da to novico razširite, drugače bi znali užaliti svoj voh,
saj so začeli, kot lahko sami vidite, obraz in roke tega gospoda že razpadati.«215
Hypollyte Bayard, pripis k fotoavtoportretu, 18. oktober 1840
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Minevanje. Upiranje/drsenje v propad
Roman Opałka že od konca šestdesetih let vsak dan po delu izdeluje svoje
fotografske avtoportrete pred belim platnom – serija njegovih prepoznavnih
belih fotoavtoportretov torej z leti njegovega življenja postaja vse obsežnejša.
Ključno spoznanje Rolanda Barthesa o fotografiji je bilo v tem, da »pripoveduje
o smrti v prihodnjiku.«216 Ob fotografiji obsojenca, ki v celici čaka na obešanje,
najde čisto reprezentacijo noema »to je bilo«, ki je v punctumu, da bo fant umrl.217
Napoved je pri Opałki še posebej izrazita, obenem pa podčrtana s protislovjem,
kajti ne velja le »umrl bo«, temveč tudi »umrl je«, saj se je usmrtitev že zgodila.
Opałkovi avtoportreti govorijo najmočneje ravno s tem punctumom »umrl
bo« – fotografija tu reprezentira »obsojenca« na smrt. Vendar portretist v tem
primeru ne umre po posneti fotografiji, temveč posname novo fotografijo, na
kateri je nekoliko starejši, kar pa je med posamičnimi fotografijami iz časovnega
sosledja neopazno. Po tej posname spet novo fotografijo in potem še eno »in
tako naprej v neskončno«. Protislovje je zdaj drugačno, namreč punctumu »umrl
bo« naslednja fotografija pripisuje upiranje s trditvijo: »še ni umrl«; obenem pa
tega ne vemo z gotovostjo (razen če ne sledimo Opałkovemu življenjepisu), saj
je odvisno od trenutka opazovanja. Čeprav že ob prvih posnetih fotografijah
vemo, da je proces vendar končen, se konec z vsako nadaljnjo fotografijo
umika na horizontu, četudi možnost, da je vsaka od novo posnetih fotografij
poslednja, vedno obstaja – obstajala je že na začetku, v času pa je verjetnost le
še večja. Proces je končen, določen je s svojo mejo, ki je smrt, a z vsako naslednjič
posneto fotografijo Opałka mejo odpravlja. »Meja, ki v tem preseganju zopet
nastane, je torej nasploh le meja, ki se ponovno odpravi in se napoti k naslednji,
in tako naprej v neskončno.«218 Opałka s svojim projektom izvaja kvantitativni
neskončni progres ali regresijo, ki pa se vsakič znova zamejuje in to mejo
zopet presega. Kvantitativni neskončni progres je za Hegla izraz protislovja, saj
izraža slabo neskončnost: »Ponavadi velja slaba neskončnost predvsem v formi
progresa kvantitativnega v neskončno – tega stalnega prekoračevanja meje, ki
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je ne zmore odpraviti, in permanentnega padanja nazaj vanjo«.219 Opałka izvaja
dvojnost – fotografija proizvaja smrt, a obenem se ji upira, z vsako naslednjo
fotografijo ji uide. Slabo neskončni stavek, ki ga piše s svojim življenjem, ali
odštevanje časa življenja je Opałka pričel beležiti že prej, in sicer s slikarstvom.
Od leta 1965 dalje na platna (formata vrat v njegovem ateljeju), ki jih imenuje
»detajli«, zapisuje številke in tako izvaja proces štetja od ena do neskončnosti.
Leta 1972 se je odločil, da bo sivo ozadje z vsako sliko za en odstotek pobelil,
tako da naj bi še za časa svojega življenja pisal z belo na belo ozadje. Leta
1968 je slikanju dodal zvočno snemanje izgovorjenih številk in fotografsko
samoportretiranje. Takó številčenje kot še zlasti fotografiranje sebe je v tem
smislu ritualistično beleženje minevajočega časa in umirajočega življenja – je
torej tako proizvajanje smrti, kot je obenem proizvajanje življenja. Fotografija
proizvaja smrt, a portretiranec proizvaja življenje, katerega temeljno določilo je
obenem njegova smrtnost. Odnos med stvarnostjo in medijem se z Opałkovim
nizanjem portrtetov v času zaplete, saj je tukaj vnovična fotografija in na njej
nova podoba upodobljenca tista, ki prejšnji fotoportrtet izvleče iz proizvodnje
smrti. A obenem smrt vsakič znova potrjuje.
~
Emily-Jane Major je s projektom Marie Claire, R. I. P., 2004–6 hotela
memorizirati neimenovano žensko, ki je umrla in ni imela nadzora nad
svojimi lastnimi podobami. Emily-Jane Major je namreč fotografske potrtrete
pridobila iz policijskega arhiva, saj je med letoma 2004 in 2006 policija
posnela več fotografij osebe, ki je bila kriminalizirana zaradi drog. Marie
Claire, R. I. P., 2004–6 predstavlja serijo dvanajstih fotografij (100 x 75 cm), na
katerih je portretiranka upodobljena sprva kot zdrava mladenka in naposled
kot izmučena bolna ženska srednjih let. Punktum je tako v »punca bo umrla«,
kar izvemo iz informacij ob delu, kot tudi v postopni evidenci njenega
hitrega (dvoletnega) propada. Vsaka od fotografij je nabita z informacijo,
da bo punca umrla, a delo je zajelo stopnjevanje napovedi, pri čemer vsaka
naslednja fotografija v času ne predstavlja upiranja smrti (kot je to v veliki
meri prisotno pri Opałki), temveč njeno hitro približevanje. Vsaka naslednja
fotografija, posneta nekaj mesecev kasneje, namreč briše z njenega obraza
sledi mladosti in nedolžnosti ter pridobiva na izrazu skrbi, nezadovoljstva,
219
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bolezni in bolečine. Če je minevanje pri Opałki nežno, mehko, komaj znatno,
je tukaj nasilno, je dejansko umiranje v času, ki se dogaja pred kamero. Vsaka
naslednjič posneta fotografija je zato opozorilo. Dejstvo, da so fotografije
nastajale na policijski postaji in so bile tako del državne dokumentacije, priča,
da se je umiranje dogajalo pred očmi opazovalcev, ki pa niso ničesar storili, da
bi propad ustavili. Delo ni le kritika državnega aparata in družbe »tam zunaj«,
temveč je tudi sedanjemu gledalcu očitek ob njegovi pasivnosti, spodbuja
občutek krivde.
Podobe tako imenovane Maire Claire kličejo k preprečitvi procesa
propadanja, ob katerem pa smo dejansko nemočni, saj proces v kateremkoli
momentu gledanja Marie Claire, R. I. P., 2004–6 pripada preteklosti, je torej že
končan. Ta, tukaj sicer absurden klic k posegu v proces, je krik po pomoči, ki se
jo terja od nas, ki smo priče. Priče smo tudi Opałkovemu procesu minevanja, ki
je pravzaprav proces življenja. Opałka je obsojen na smrt zato, ker je živ, torej
s svojim življenjem. Opałki ni pomoči, saj človeštvo ne pozna rešitve. Razlika
z Marie Claire je tudi v tem, da je Opałka še vedno živ, ko gledamo njegove
portrete, dekle pa je že preminulo. Če bi tukaj hoteli poseči v proces in preprečiti
tragičnost, bi bila »pomoč« možna le v smislu daljšanja življenja, s čimer bi se
»slaba neskončnost« podaljševala v smeri dejanske neskončnosti. Punktum s
smrtno obsodbo bi bil s proizvajanjem novih in novih fotografij upodobljenca
iste starosti in zdravstvenega stanja v stalnem procesu odpravljanja, a delo bi
tedaj razvilo druge vrste tragičnost – ta bi lahko bila vezana na punktum: »ni
izhoda« (kot je podobno situacijo tematiziral Sartre v drami Za zaprtimi vrati).
Odgovor na Opałkovo arhiviranje življenja s stalno smrtno obsodbo bi lahko
bil v dokumentiranju portrtetiranca, ki rešuje svoje omejitve fizičnega obstoja
– npr. s telesnimi modifikacijami. Dokler so te vezane le na spreminjanje
površine oziroma mehanično poseganje, tj. na kirurško poseganje v kožo in
tkiva, organe, je ob tem sámo telo še vedno podvrženo procesom staranja
in zato take vrste posegi v drugem roku dosegajo kvečjemu nasprotni
učinek – tj. učinek dejanske nemoči človeka ob naravnih procesih. Da bi bilo
upiranje učinkovito, bi moralo biti ustavljanje procesov propadanja doseženo
od znotraj, torej prek celičnih, molekularnih in genetskih manipulacij, ki bi
prinašale tudi dolgoročnejše učinke. Morda se bo k tej nalogi kdaj poklical
kateri od bioumetnikov, fotografija zaenkrat lahko v tej smeri izjavlja le z lažjó
– z digitalno manipulacijo ni težko dosegati lažnega prikazovanja ohranjanja
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mladosti in se tako upirati staranju. Z digitalno fotografijo si je moč zastavljati
številne utopične zamisli. Orlan, telesna umetnica, številne od svojih telesnih
modifikacij izvede zgolj v digitalni tehniki. Z možnostmi digitalne manipulacije
so umetniki (zlasti v devetdesetih) odprli futuristični diskurz o še nepreverljivih
telesnih realizacijah, ki jih lahko beremo kot parodijo v sodobni kulturi močno
prisotne potrošnikove popolnosti. Virtualna telesa ženskih in moških otrok,
ki jim je Inez van Lamsweerde z digitalnim posredovanjem vstavila elemente
(oči, usta, prste ipd.) odraslih posameznikov in tvorila nepropustno, sintetično
kožo, popolno in odbojno hkrati, so dvignjena onstran abjektnega, verjame
David Alan Mellor.220 A čisto drug naboj in razsežnosti bo dobil diskurz o
večnem ali vsaj podaljšanem življenju, ko se bodo možnosti za doseg tega
družbenega ideala s pomočjo biotehnologije dejansko povečale.
~
Opałka bo morda nekoč iz svojih fotografij sestavil fotoanimacijo in
na ta način z gibljivo sliko obeležil svoje postaranje. Bill Viola je umiranje
svoje mame posnel s kamero – posnetek je del video triptiha The Passing
iz leta 1991, kjer je dokumentirano tudi rojstvo njegovega sina. Smrt je
predstavljena z preminutjem matere, rojstvo s prihodom sina, življenje pa z
Violovim podvodnim lebdenjem. Leta 2007 umiranje svoje matere posname
tudi Sophie Calle (za Beneški bienale). Tokrat postavitev in format nista
spektakularna (Viola je namreč The Passing razstavljal kot triptih velikega
formata v cerkvi), temveč se je Calle odločila za manjši ekran, pritrjen na steno.
Kamera je pri Violi sicer statična, a upodobljenci se neprenehoma premikajo,
tako da slika ni statična, temveč ima v sebi gibljivost. Pri Calle je kamera
statična, upodobljenka pa je posneta v zadnjih trenutkih pred slednjim
izdihom, ležeča na postelji, od strani. Statična ni le kamera, temveč celotna
podoba, tako da je razlika med fotografijo in sliko z gibanjem minimalizirana.
Edina akcija, ki jo beleži kamera, so občasni vdihi in izdihi upodobljenke.
Tisto, kar je gibljivo na tej sicer negibni sliki, je življenje, ki mu pričamo
in ki ga kamera beleži. Statična podoba umirajoče matere v obliki fotografije
bi lahko bila posneta pred njeno smrtjo ali po njej. Ker ne bi bilo vizualne
percepcijske razlike, tako ne bi bilo razlike med to podobo in podobami mrtvih,
kot jih naredi Serrano – tako živi kot mrtvi v tem primeru obstajajo kot oboje
220
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hkrati: mrtvi in živi. A pri Calle mati občasno vdihne – to je punctum te gibljive
fotografije. Mati ne ostaja v polju dvojnosti – živa in mrtva – temveč se upira
smrti. Ona še živi. Do poslednjega diha, ki je meja. Prek nje čaka neskončnost, ki
pa se začenja tukaj, v njenem koncu. Neskončnost je s tem končna.
Sophie Calle presega fotografski medij z beleženjem minevajočega
tako, da se dotika življenja in izvede smrt pred kamero. Pri Calle smrt prihaja
nežno, Goran Bertok pa se za smrt zanima prek izvornega zanimanja za nasilje
nad telesom. Smrti se dotika iz druge smeri, zanj je truplo »najboljši dokaz
smrti kot nasilja nad človekom – popolna zmaga nad življenjem, popolno
uničenje.«221 V dveh svojih fotografskih serijah Obiskovalci (2004) in Post
mortem (2007) prihaja v stik s smrtjo prek soočenja s trupli. »Vedno so me
zanimali kraji, v katere težko prideš, nedostopni kraji za razliko od dostopnih.
Samo srečanje, neposreden stik s truplom, se mi zdi podobno budističnemu
pristopu meditacije nad truplom. Neposredno srečanje s truplom je nekaj
drugega, kot če si zgolj teoretično postavim vprašanje po končnosti življenja.
Imeti truplo v rokah, vonjati, videti razpad, uničenje, to je nekaj drugega kot
teoretizirati o tem.«222 Bertokove fotografije beležijo telesa v fazi razkroja,
telesa po tem, ko se od njih poslovijo svojci, zapuščena telesa v sežigalnici
ali v hladilnici. Sicer estetizirane fotografije udarijo gledalca s prisotnostjo na
kraju, ki ni javno dostopen, ki pa ga slehernik obišče po svoji smrti. Bertok
nas prestavlja v ta skriti, skrivnostni kraj, kamor vsi enkrat gremo, čeprav si ne
želimo, fotograf nas srečuje z abjektnim. Moč teh fotografij je predvsem v tem,
da pričajo o dejanskem soočenju s temi kraji in s tam prisotnimi razkrajajočimi
se telesi, tako da skoraj posredujejo vonj trupel, kot ga je občutil Bertok ob
svojem srečanju.

Arhivi grobnih vitrin
Fotografija je pri Pétru Forgácsu v Col Tempo (2009) podobno kot pri
Calle presežena z minimalnim gibanjem podobe – portretiranci nas gledajo
naravnost v oči. Šele ob daljšem opazovanju komaj zaznamo, da dejansko
obračajo glave. Vendar upodobljenci pri Forgácsu niso v procesu umiranja.
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To so že preminuli ljudje, vojni zaporniki iz tridesetih letih dvajsetega
stoletja, saj je Forgács za svoje delo uporabil foto arhive tretjega rajha, ki
so bili narejeni za antropometrične raziskave, ki naj bi služile kot osnova
za razlikovanje Judov od Nejudov.223 Forgács ob osredotočanju na obraz in
človeško težnjo k opazovanju obrazov soljudi razvija biopolitična vprašanja
nadzora različnih institucij nad obrazi. Z istim obrazom se v različnih
kontekstih upodabljanja srečujemo povsem različno – upodobljenec torej
ni enako prikazan na fotografiji iz policijskega arhiva, arhiva zapornikov ali
na fotografiji iz družinskega arhiva. Kontekstualiziranje nastanka portretne
fotografije ima velik pomen pri grajenju identitete upodobljenca. Forgácsovi
portretiranci so upodobljeni z obrazi do oprsja, večinoma so goli, številni so
po glavah povsem obriti, fotografije pa so posnete na sivem ozadju. Način
portretiranja jim jemlje človeško dostojanstvo in sugerira, da so to zaporniki.
Njihovo premikanje glav služi antropološkemu ogledu glave iz različnih
zornih kotov. Gledalec je postavljen v pozicijo, ko sam spontano prične z
merjenjem predstavljenega tujega obraza, z analiziranjem in določanjem
razmerij predstavljenega človeškega telesa. V upodobljencu morda celo išče
označevalce, ki bi napotovali na njegovo krivdo, pri čemer sprva ne razume,
da naj bi bila ta v njihovi etničnosti. Tisto, kar bralec teh podob nehote
počne ob motrenju teh tujih obrazov, je iskanje njihove drugačnosti. Ob
branju serije teh portretov z iskanjem razlik negativno tvorimo identiteto
posameznega upodobljenca. Identiteta kot nekaj je postavljena v dialektični
odnos z drugim kot svojim nasprotjem. »Drugi moment je prav tako nekaj
obstoječega, vendar je določen kot negativno nečesa. Drugi moment je
drugo.«224 Za Hegla sta 1. nekaj in drugo oba obstoječa, sta oba nekaj; 2. je
nekaj v odnosu do svoje drugosti in se ohranja v svojem neobstoju; 3. oba
momenta sta določili enega in istega – nečesa. »Drugo za sebe je drugo na
223
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samem sebi, s tem drugo samega sebe, tako drugo drugega – tisto torej, kar
je v sebi sploh neenako, kar se negira, se spreminja.«225 Če so bile fotografije
v Forgácsovi instalaciji posnete z namenom iskanja vizualnih judovskih
značilnosti, se opazovalec Forgácsovih podob naenkrat znajde v izvajanju
podobnega iskanja teh značilnosti, s čimer avtor problematizira osnove za
sodobno družbeno razlikovanje in diskriminatornost. V iskanju razlik se bralec
znajde z nemogočo nalogo – razlik je namreč neskončno mnogo, prav tako
podobnosti – rezultati so odvisni od primerjalnega izhodišča. Z vprašanjem
razlike se tako zastavlja vprašanje idealne antropometrične norme, ki pa
ostaja neznana. Brez standarda je namreč nemogoče opravljati primerjavo in
iskati odklone. A kako lahko določimo osnove za standard, kateri od obrazov
ga predstavlja in kateri se od njega najbolj odmika; ali pa morda standarda
ne predstavlja nobeden od teh obrazov in so vsi od njega drugo, pri čemer
moramo standard tvoriti sami? Ali torej, rečeno s Heglovim izrazoslovjem, prek
drugega oziroma množice drugosti iščemo nekaj ali pa se le stalno gibljemo
v horizontu drugosti, ki je vendar imanentna identiteti? S podobami se avtor
celo poigra in med izvirne posnetke vriva ponarejene portrete iz sodobnosti,
med drugim tudi svojega, s čimer naj bi se vprašanje vizualnega in druge
vrste razlikovanja med različnimi etničnimi pripadniki, kriminalci in zglednimi
državljani oziroma vsakovrstno razlikovanje še jasneje izkazalo za jalovo in
neutemeljeno. Po njegovem prepričanju smo tako soočeni z vprašanji, kakšne
so naše osnove za določanje identitete nekega tujca, ki ga opazujemo, kako
mu lahko karkoli pripisujemo, kako ga lahko sodimo zgolj na osnovi njegove
vizualne podobe, ko pa o njem pravzaprav ne vemo prav ničesar.226
~
Od konca šestdesetih let dalje Christian Boltanski z amaterskimi
portrtetnimi črno-belimi fotografijami iz družinskih fotoalbumov postavlja
tehnično enostavne instalacije-spomenike. Portreti so razstavljeni v šibki
osvetljavi, pogosto tudi v temačnih prostorih, in učinkujejo celo kot nekakšne
grobnice. Boltanski uspominja anonimne in pogosto tiste, ki so izginili, pri čemer
vse njegove upodobljence prek načina reprezentiranja dojamemo kot podobe
umrlih, četudi so pogosto uporabljeni posnetki iz otroštva (npr. The 62 members
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of the Mickey Mouse Club in 1955, the children's favorite photos, 1972 – posnetki
so bili v tem primeru vzeti iz revije Mickey iz leta 1955). Sugestivnost umrlosti je
pri spominskih portretnih fotografijah delno evocirana s fotografsko noemo »to
je bilo«, a tukaj je predvsem dodana. Ne le same fotografije, temveč zlasti njih
razstavljanje je v tem primeru tisto, ki upodobljence obsoja na smrt oziroma jim
je, kot v primeru nagrobnih fotografij, tako pripisana smrt v preteklosti. Boltanski
uporablja dejanske fotografije iz družinskih arhivov, ki niso digitalno ali drugače
modificirane, so pa manipulirane s svojevrstnim razstavljanjem, ki jim dodaja
nagrobniške dimenzije. Spominjanje, ki je evocirano, je vezano tako na dejansko
umeščanje razstavljenih fotografij v neke neznane družinske kontekste in zasebne
zgodbe, ki jih gledalec instalacije lahko predvsem sluti, saj dejansko ne razpolaga
z nikakršnimi podatki, zato pa si jih sam toliko bolj dopolnjuje. Dela Boltanskega
se gibljejo v območju med dejanskim (»resničnim«), ki ga izpričuje fotografija, in
navideznim (fiktivnim), ki je dodajano s posegom razstavljanja in branjem. Smrt
tukaj ni dejanska in ni dokazana, temveč je predvsem sugerirana, a pri tem vendar
ni utopičnosti. Tip takšnih portretnih fotografij, kot jih uporablja Boltanski, pripada
pretekli rabi fotografije in je kot trend preživet. Poleg tega so osebe na njih urejene
po preteklih standardih (oblačenja, pričesk), tehnično ter stilsko pa so fotografije
izdelane po ne več aktualnih postopkih. Fotografija je medij, ki je bil v dvajsetem
stoletju podvržen naglemu tehničnemu razvoju, zato lahko v preteklosti posnete
fotografije še toliko hitreje kot slike pripišemo preteklemu času. Same fotografije
v instalacijah Boltanskega tako domujejo v preteklosti (ponekod o starosti pričajo
naslovi, ki podobe postavljajo v pretekli čas). »To je bilo« je v tem smislu vsekakor
ojačan – upodobljenci, ki so prikazani, so bili takšni, kot jih vidimo, več let nazaj;
otroci na fotografijah danes ne morejo biti več otroci. Priče smo torej nečemu
minulemu, česar sami nismo doživeli; vstopamo v neka življenja, ki so bila.
Pokopališča so polna tovrstnih fotografij umrlih neznancev, ki se mimoidočim
mladostni smehljajo iz nagrobnih spomenikov. Verjetnost, da so upodobljenci iz
intalacij Boltanskega umrli, je tukaj potencirana do te mere, da skoraj služi kot
dokaz. Misel, da dejansko ne gre za nagrobnik, temveč za umetniško instalacijo,
le še potencira grozljivost »to je bilo«. Nekateri od portretirancev so verjetno že
umrli, a nekateri morda še niso, pa zato zagotovo še bodo – z minevanjem časa,
trenutkov, ko smo priče instalaciji, se dogaja dejanska metamorfoza umetniške
instalacija iz »fiktivnega« nagrobnega spomenika v dejanski nagrobni spomenik.
A kdo so ljudje, ki jim posvečamo (družbeni) spomin?
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Nazaj k izgubljenemu.
Avratično sinteziranje
V tem spraševanju gre Fiona Tan korak dlje. V sklopu projekta Provenance
so predstavljeni portreti ljudi, ki so poimenovani, čeprav običajnemu gledalcu
njihova imena ničesar ne povedo – to so navadni, povprečni ljudje iz okolice,
kjer sama živi (med drugim tudi njen sin). Tan raziskuje nizozemsko slikarstvo
iz časa zlate dobe, še zlasti portrete iz prve polovice sedemnajstega stoletja. V
nasprotju s starimi portretnimi slikami so številni portreti v sodobni umetnosti
anonimni, opaža, da »te novodobne podobe niso narejene in cenjene zaradi
tistega, katerega podobe so. To je neodvisno od medija, najsi bo to risba, slika
ali fotografija. V sedemnajstem stoletju so bili na slikah portretirani le zelo
ugledni in premožni ljudje. Morda pa mi ugaja tudi zagonetka, skrivnost nevedenja.«227 Njen projekt Provenance je neke vrste umetnostno-zgodovinskoantropološka raziskava o provenienci, izvoru, zapuščini, v kateri je najprej ona
sama in potem tudi mi popotniki, pravzaprav pa migranti, v času in prostoru.
Fiona Tan je bila rojena v Indoneziji, pri osemnajstih letih pa se je preselila na
Nizozemsko. V izredno poetičnem projektu Provenance jo posebej pritegne
Cornelia, hči Rembranda van Rijna, ki se je pri petnajstih letih preselila v
Indonezijo – Tan se z njo poistoveti zaradi migracijske izkušnje in se sprašuje,
če je bila, kot njen oče, ostra in natančna opazovalka. Provenance tematizira
tudi razmerje med zahodom in vzhodom in izrisuje vzporednico med časom
nizozemske kolonizacije vzhoda in sodobnim obratnim migracijskim valom
na zahod.
V medijih, ki jih izbira Fiona Tan, tj. v fotografiji, filmu in avdiovizualnih
instalacijah, in ki so v tesni povezavi s časom, igrajo osrednjo vlogo podobe
ljudi. Gledati obraze ljudi, to nekako zadovoljuje notranjo človeško potrebo
– obraz je prva slika, na katero se dojenček odzove, prva podoba, ki jo otrok
prepozna. Obraz je na reprodukcijah tisto, kar iščemo s pogledom, verjame
Fiona Tan.228 Pri Provenance se Tan ne odloči za slikarsko tehniko, niti ne za
navadno fotografijo. Uporabi gibljivo sliko, a na poseben način: ljudje so
posneti tako, kot če bi pozirali za fotografijo – stojijo pri miru ali pa se komaj
znatno premikajo. Teh podob ne moremo hitro preleteti, kot bi jih lahko,
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če bi bile fotografske, temveč kamera za nas opravi počasno raziskovanje
prostora in detajlov. »Paradoksalno, zdi se, da to odvrača pozornost od
gibanja in jo usmerja bolj v minevanje časa in v dejansko preživanje časa s
tistimi posamezniki, ki sem jih posnela. Včasih je tako, kot da podoba gleda
nazaj. In rada bi mislila, da angažiranje v takšne vrste gledanju pomeni tudi
biti soočen in izzvan z alternativnimi podobami človečnosti.«229 Kamera torej
tu potuje po fotografiji, ki dejansko nikoli ni posneta kot fotografija. Podobno
kot so mojstri zlate dobe nizozemskega slikarstva natančno opazovali
okolje in predmete, ki so jih naturalistično upodabljali ob portretirancih in
jih tako z njimi označevali, opisovali tudi po življenju in družbeni funkciji, so
tudi portreti Fione Tan polni detajlov iz okolja, v katerem živijo in/ali delajo
upodobljenci. Kadriranje, razmerja med svetlobo in temo so premišljena na
prav rembrandtovski slikarski način.
~
Za Walterja Benjamina je bilo bistvo, ki ga mora zapopasti fotografski
medij, v tem, da »lušči predmet iz njegove lupine«, »razbija« avro, ki jo razume
kot »[n]enavadni splet prostora in časa: enkratni obris daljave, pa naj bo še tako
bližnja. Med počitkom v poletnem opoldnevu slediti gorskemu hrbtu na obzorju
ali veji, ki meče senco na opazovalca, dokler trenutek ali ura ne postaneta del
njunega obrisa – to pomeni dihati avro teh gora, te veje.«230 Oziroma Benjamin
bolj ceni takšno fotografijo, kot je Atgetova, ki mu je prvemu to uspelo, da je
»dezinficiral zadušljivo ozračje, ki ga je razširila konvencionalna portretna
fotografija iz obdobja propada. Čistil je to ozračje in ga očistil: predmet je začel
osvobajati avre, in to je najbolj nedvoumna zasluga novejše fotografije.«231 Če
so prej za portretne fotografije na prizorišče postavili kup dodatkov, kot npr.
umetne stebre (ti so včasih stali celo kar na preprogi) in zastore, palmove
liste v ozadje ipd., upodobljenci (npr. otroci) so bili oblečeni v »ponižujoče«
(otroške) obleke, kar je vse ustvarjalo zadušljiv prizor in so bile podobe v njih
v brezmejni žalosti; okrog njih je bila avra, medij, ki daje njihovemu pogledu
»polnost in trdnost zato, ker ga ta predira.«232 V fin de sièclu je še posebej
prišel v modo temačni ton, na podobah pa se je po Benjaminovem opažanju
229
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vse očitneje zarisovala »drža, katere odrevenelost izdaja nemoč te generacije
spričo tehničnega napredka.«233 Atgetove fotografije so torej po Benjaminovem
mnenju prve v nasprotju z eksotičnim, bahavim in romantičnim, so tiste, ki
»srkajo avro iz dejanskosti kakor vodo iz potapljajoče se ladje.«234 Atget je bil
naturalist, šel je mimo velikih pogledov in tako imenovanih simbolov, ne pa
mimo ostankov hrane in nepospravljene posode na umivalnikih in bordela
na ulici … št. 5. Fotografija je tehnični medij, ki prinaša ponovljivost. Je to
ponovljivost enkratnega, enkratnega trenutka? Z novimi mediji, ki omogočajo
tehnično reproduktibilnost (za Benjamina sta to predvsem film in fotografija),
avra propada: »v času tehnične reprodukcije umetnine krni njena avra.«235 S
filmom je »prostor občinstva zavzela aparatura.«236 Pirandello opisuje: »Filmski
igralci /…/ se počutijo kot v izganstvu, izgnani so ne le z odra, ampak tudi iz svoje
osebnosti. Prevzema jih občutje mračnega neugodja, slutijo nerazpoložljivo
praznino, ki je nastala zato, ker je njihovo telo zdaj nekaj pomanjkljivega,
oropano realnosti, svojega življenja, glasu in šuma, ki ga povzroča, ko se
giblje in se nato pogrezne v tišino … Pred občinstvom bo z njegovo senco
igrala majhna aparatura; sam pa se mora zadovoljiti s tem, da igra pred njo.«237
Benjamin zato sklepa: »človek je prvič v položaju, ko mora delovati sicer z vso
svojo osebnostjo, mora pa se odreči avri – in prav to je povzročil film, kajti avra
je vezana na njegov 'zdaj' in 'tukaj'. Ni je mogoče posneti.«238 S prisotnostjo
aparature, ki nadomesti občinstvo, »mora odpasti avra, ki je okrog igralca, s tem
pa tudi avra okrog prikazanega lika.«239
A zgodnji fotografski portreti so bili zaradi tehničnih okoliščin posneti
v daljšem časovnem razmiku. »Sinteza izraza, posledica tega, da so morali
modeli dolgo mirovati /…/ je glavni razlog za to, da naredijo ti posnetki
kljub preprostosti – prav tako kot dobro narisani ali naslikani portrtei – na
gledalca močnejši in trajnejši vtis kot novejše fotografije.«240 V teh posnetkih
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ne gre za trenutek, temveč po Benjaminovem mnenju nastaja s tem kontrast
med upodobljenci in podobami na posnetku, ki ustreza spremenjenemu
okolju, od katerega je v delcu sekunde odvisno, kako bo upodobljenec
potem sprejet – »[v]se na teh zgodnjih podobah je bilo zastavljeno tako,
da bi trajalo«241 oziroma je že sam postopek »modele spodbujal, naj ne
živijo tako, da bi trenutek postal izjema, marveč tako, da bi izjema postala
trenutek«.242
Nasprotno pa podobe Fione Tan niso »izjeme«, ki bi ustvarjale vtis
trenutka; prav neposredno kažejo na portretirančevo samopreobrazbo
v podobo za podobo, ki bo šele nastala, kot problem poze opiše Belting:
»Problem poze, ki so jo zavzeli modeli pred kamero, na posebno preprost
način potrjuje, da se že sami in corpore mimetično in gestično preobrazimo v
podobe, še preden fotokopija in effigie naredi iz nas podobo.«243 Trenutek se
pri Tan nasprotno kot pri fotografiji razteza v času, kar učinek samopreobrazbe
v podobo še okrepi. Vendar za Barthesa med fotografijo in filmom ne gre za
preprosto razliko v stopnji, temveč za radikalno opozicijo: »Filma ne moremo
več videti kot animirano fotografijo: bilo-je-tam se umika pred biti-tam
stvari«.244 Upodobljenci tudi pri Tan ne obstajajo v časovni odmaknjenosti,
temveč so zdaj. Vendar kot na fotografiji skoraj povsem mirujejo, pri čemer
»skoraj« naredi bistveno razliko, saj tukaj dihajo, mežikajo, komaj znatno
nihajo, medtem ko okolica ostaja v statiki. Snemanje torej traja, obenem pa
dogajanja ni, upodobljenci morajo dolgo mirovati. Pri zgodnji fotografiji je
ravno zaradi daljšega mirovanja modelov prišlo do tega, da so se ti »med
dolgotrajnim snemanjem /…/ tako rekoč vrasli v podobo«.245 A tokrat smo
dolgotrajnemu snemanju priče, sicer prek kamere, naša prisotnost je torej
posredovana, prenesena, a zaradi trajanja in pričevanja procesu zdaj podoba
ni trenutek, temveč dogajanje. Tudi pri Sophie Calle sprožitve za ovekovečenje
trenutka ne dočakamo, saj snemanje kar traja, le upodobljenka v nekem
nedoločljivem trenutku umre – fotografija eksistira odprta kot življenje, a
življenje v njej preneha, figura pretrga eksistenco.
241
242
243
244
245
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Fiona Tan pa tudi ne ustvarja umetnega, zadušljivo avratičnega
prizorišča, ki ga Benjamin ni maral; četudi je aranženka prizorišč, je namreč
predvsem realistka, ki upodobljence predstavlja v lastnem svetu, kontekstu.
Obenem to niso ilustracije, ki jim Benjamin pripisuje bežnost in ponovljivost
(medtem ko podobi enkratnost in trajanje),246 prizori so skrbno zrežirani. Tukaj,
v območju med fotografijo in filmom, poudarek ni na tem, da svet teče in se
v življenju vselej nekaj dogaja. Svet pa tudi ni trden in zaprt, temveč mehak
in prožen. Kar se »dogaja«, je predvsem premikanje kamere, ki opazuje, s
tem našega pogleda – ta ne potuje le levo in desno, gor in dol po prizorišču,
temveč tudi naprej v prostor. Oko gledalca pronica v upodobljenca, vstopa v
njegovo avro, gledalčevo telo diha upodobljenčev svet. Dogajanje tokrat ni
drugega kot sama gledalčeva percepcija upodobljenca (kot jo je režirala Tan).
Upodobljenec pa gleda nazaj, naravnost v oči.
Fiona Tan verjame, da je s svojo tehniko upodobljence oživila še bolj,
kot so to počeli stari slikarski mojstri. Razliko med slikarskim in fotografskim
portrtetiranjem nekoliko podobno vidi Goran Bertok, in sicer v tem, da
je »fotografija neko parazitiranje na drugih, sploh če se ukvarjaš z živimi
ljudmi. Svojo fotografijo bi primerjal prej z gledališko režijo kot s slikarstvom,
fotografija je pogosto ukvarjanje z živimi ljudmi, in te ljudi uporabiš tako, da
obdržiš njihovo podobo, ki si jo zamrznil oziroma v nekem smislu ukradel.«247
~
Tehniko, ki jo je uporabila Liisa Lounila za nekaj svojih kratkih video
248
filmov, bi zares lahko opisovali kot zamrzovanje trenutkov, saj omogoča
ogled statičnega prizora, a v video načinu, in sicer tako, da nas kamera pelje
po prizorišču in okoli posnetih figur, ki ostajajo negibne, vendar plastične
v prostoru, prav tako pa tudi popcorn ostaja ves čas v zraku. Lounila opisuje
tehniko: »Sočasno eksponira 528 sličic na 35 mm film. Tehnika je znana tudi
pod imeni time-slice, temps mort, virtual camera, timetrack in multicam. Kamera
funkcionira tako, da oslikuje subjekt hkrati z vseh smeri s številnimi ločenimi
246
247
248

Isto, str. 97.
Jan Babnik, »Ego trip. Intervju z Goranom Bertokom«, str. 11.
Popcorn, 2001 <http://www.scenemissing.net/works/moving/?i=345&show=video>,
Flirt, 2002 <http://www.scenemissing.net/works/moving/?i=346>,
Play, 2003 <http://www.scenemissing.net/works/moving/?i=347&show=video> in
Gig, 2007 <http://www.scenemissing.net/works/moving/?i=361&show=video> 29. 12. 2009
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fotoaparati. Ko so te sličice, vsaka vzeta z rahlo drugega kota, združene skupaj
kot film, se ustvari iluzija gibanja okoli nepremikajočih se subjektov.«249 Figure
zdaj postanejo plastične, fotografije nas kot film peljejo po prostoru prizorišča,
a kot oznanja Lounila s krovnim naslovom svojega dela (angl. scene missing):
prizor manjka. Kar se zgodi, je vendar zgolj to, da se je čas na prikazanem
trajajočem posnetku ustavil in se je trenutek, ki je bil »ujet« z več sto aparati
naenkrat, v filmu raztegnil. Lounila izkorišča ta učinek, v filmu pa le ne prikazuje
zgolj enega trenutka, temveč pogled, potem ko ga sprehodi po prizorišču, pelje
vstran v temo, in ko ga vrne, ta najde figure v drugačnem položaju – so spet
statično ujete, a v časovno naslednjem trenutku. Prostor med figurami tukaj ni
kot na fotografiji zaradi sploščenosti »poln« v službi kompozicijske organizacije
celote, temveč se zvotli, postane luknja, kamor se lahko premakne oko-telo
kamere, kar pa obenem bistveno napolni telesa figur v prostoru. Če je prizor
pri Lounili še vedno fotografski-statičen, je vendar poglobljen in predstavljen
na ta način, da aktivno vlogo prenaša s figur na gledalca. Kljub temu je zaradi
zrežiranosti aktivnost gledalca prej navidezna, saj ne koordinira sam svojega
premikanja po prostoru. Se pa vendar po njem lahko giblje in na prizor dobiva
poglede s številnih perspektiv – gledalec prevzame pogled, ki je pridobljen
iz mnoštva pogledov, je mnoštvo tretjeosebnih opazovalcev istega trenutka.
Njegovo gledanje v času nastaja iz seštevanja perspektiv, ne pa iz trajanja časa.
Gledanje se tu ne dogaja skupaj z minevanjem, gledanje ne pomeni bežanja,
svet ni bežen. Gledanje zdaj v dejanskem času, ko traja, pomeni množenje
in poglabljanje, sinteziranje prizora iz nekega delca sekunde. Takšen pogled
nikakor ni lasten človeški percepciji, ne pripada naravni percepciji, temveč je
prej potencirani pogled, ki daje več kot vsakdanji – pri tem je več vse tisto, kar
običajno uide raztresenemu opazovalcu. Ta pogled pripada analitični percepciji,
je teoretični pogled. S takšnim izpahnjenim, toda nasičenim pogledom si
opazovalec prilašča nadzor nad prizorom. Še več, zdi se, da ima oblast tudi nad
časom, dogajanjem in svetom. Vendar pa mu pri tem uide vse tisto, kar se (v
času) zgodi.
Deset let prej Cornelia Parker izdela kiparsko instalacijo Cold, Dark
Matter: An Exploded View (1991), kjer so v prostoru (v zraku) razstavljeni
elementi vrtne lope, kot bi bil zamrznjen trenutek tik po eksploziji. Za ta
249
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namen je Parker prej dejansko izvedla eksperiment z eksplodiranjem lope
na odprtem, ki ga je lahko spremljala s pomočjo super hitre fotografske
tehnologije, kar ji je naposled omogočilo, da je eksplodirane elemente lope
razstavila v galerijskem prostoru. Projekt, ki po eni strani kaže na premik k
procesu, po drugi strani kot svoj rezultat ponuja spet statični proizvod, ki pa
le ni več celovit. Ta je tokrat v službi prikazovanja tistega področja vidnega,
ki za navadno človeško percepcijo sicer ni dostopno, torej ni vidno. Podobno
kot pri Lounili je tudi tukaj gledalcu predan nasičen pogled, ponujena mu
je pozicija oblasti. Premikanje po prostoru pa tokrat tudi ni navidezno,
temveč je dejansko omogočeno. Človeku je dana možnost nečesa za človeka
nemogočega: da se v miru (brez nevarnosti), počasi in zbrano sprehodi
med delci nekdanje celote, še več, omogočeno mu je, da se sprehodi in po
lastni volji izbira poglede na eksplodiran objekt, ki obenem to ni več (kar
se tukaj lepo ujema z analogijo prehoda od kipa k instalaciji), v momentu
eksplodiranja, s čimer lahko opazuje, analizira prostorsko strukturiranost
eksplozije. Takšno preseganje naravne človeške percepcije je bilo omogočeno
ravno s posredovanjem fotografskega aparata.
~
V projektu Vox populi, Norway (2004) je Fiona Tan zbirala domače
fotografije iz številnih družinskih fotoalbumov. Še prav posebej so v zbirki
markantne podobe, ki jih je zbrala iz otočja Svalbard (Spitzbergen), ki leži daleč
na severu (nad Norveško), kjer so življenjske razmere težke in se prebivalci
preživljajo predvsem z ribolovom, tudi z lovom na kite. S projektom Tan
predstavlja pogled na kulturo od zunaj (sama je v tej pokrajini popolna tujka)
od znotraj, saj uporablja perspektivo ljudi, ki jo živijo. Raziskovanje nizozemske
zgodovine z vstopanjem v zlato dobo je bilo zanjo kot priseljenko podobno
kulturno odmaknjeno področje. A obenem je bila ravno zlata doba zaznamovana
z globalnim širjenjem evropskih, tudi nizozemskih poslovnih interesov – v točki
globalizacije Tan najde lastno identiteto kot migrantka in popotnica.
Če Tan izrazito nasprotuje anonimnim portretom, saj je v njenem
delu iskanje in opisovanje konteksta, v katerega se portretiranci in sami
portreti umeščajo, ključnega pomena in je s tem njeno delo bogato tudi iz
antropološkega, kulturološkega, zgodovinskega, ekonomsko-političnega in
umetnostnozgodovinskega aspekta raziskovanja, v otvoritvenih performasih
Vanesse Beecroft iz devetdesetih let odmeva pop art umetnost. Množica enako
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napravljenih, tj. pomanjkljivo oblečenih v preprosto spodnje perilo in enako
naličenih deklet (vse nosijo enake pričeske), tiho zasede svoje pozicije pred
publiko. Figure so tokrat žive in nemo zrejo v gledalce. Realizacija teh živih
skoraj-ne-premikajočih-se slik pomnoženih enačic nekakšne pop ikone, ki
pa ni predstavljena v privlačni podobi, temveč kot navadno dekle iz soseske,
kaže na dekadenco pop kulture, saj je identiteta deklet odstranjena, ali pa celo
oskrunjena. Dekleta stojijo kot za kamero, a za njihovo narejeno podobo ni najti
ničesar in vsaka posamična je postavljena v mnoštvo drugih, enakih deklet.
Beecroft izvaja dogodek, dokumentiranje je niti ne zanima, fotografija je pri tem
drugotnega pomena. Vendarle lahko ta dela mislimo v navezavi na fotografijo,
saj predstavljajo poskus preseganja fotografije v duhu časa, v katerem zavlada
performans in happening (morda le nekoliko pozno), in jih lahko beremo
kot fotografijo v živo, fotografijo-kot-dogodek. Te sodobne različice živih slik
kritizirajo spektakularnost kapitalistične industrijske proizvodnje popularne
kulture, ki prežema slehernico, s tem pa jih razumemo kot dela vala, ki prihaja s
prelomom med modernizmom in sodobnostjo, kar se ne nazadnje kaže tudi v
še moderni fascinaciji nad tehničnim raztegom medija.
Nekaj let pred performansi Vanesse Beecroft Rineke Dijkstra prične
izdelovati fotografske portrete mladih ljudi. V seriji Plaže (1992–96) v velikih
formatih upodablja mladostnike na plažah – kamera je vselej usmerjena proti
morju, portretiranci pa stojijo čisto ob vodi, tako da je prisotnih minimalno
število elementov iz okolja oziroma je za njihovimi telesi le še neskončnost
morja. Razen oblek in pričesk gledalcu ne ostane dosti za kontekstualiziranje
upodobljencev, so pa fotografije poimenovanje po njihovih domačih krajih.
Upodobljenci gledalca nagovarjajo neposredno, a njihova osebnost zanj
vendar ostaja skrivnostna. Rineke Dijkstra s svojim delom opravi odlično
vedenjsko študijo na temo poziranja pred kamero. Upodobljenci, ki stojijo
za posnetek, so postavljeni v narejene drže, nadeli so si določene izraze,
izpostavili so se in so tako postali ranljivi. Njihova negotovost je vselej očitna,
ne glede na okolje, iz katerega prihajajo. Obenem pa ne gre pozabiti, da so
to najstniki, torej specifična skupina upodobljencev, ki so v dobi prehoda iz
faze otroštva v odraslost. Portetiranci so anonimni predstavniki svoje vrste
in so s tem tipski upodobljenci – v kolikor jih lahko pojmujemo kot enake ne
glede na njihove izvorne prostore (dejansko v njih ni razločiti večjih razlik, ki
bi jih lahko pripisovali prostorskemu kontekstnemu izvoru, in s tem podobe
94
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morda sporočajo, da je mladost povsod enaka), jih pravzaprav razumemo
kot predstavnike najstnikov v dobi globalizacije. Svoje študije mladosti in
prodiranje v psihologijo mladostniških strahov Dijkstra kasneje (po 2000) še
nadgradi, in sicer tako, da prične portrete izdelovati tudi še na video način.

Pustiti zaslonko odprto,
postati (spet) telo
Ob nastopu digitalne fotografije se je klasični fotografski medij
postavil pod vprašaj, podobno kot se je pod vprašaj postavilo slikarstvo ob
nastopu fotografije, ki je prevzela številne tradicionalne slikarske funkcije,
in je zato odtlej slikarstvo krenilo v smer, kjer se je razvijalo tisto, kar je
specifično slikarsko, s čimer se je poudarjal slikarski medij in se je slikarstvo
čistilo drugih primesi, tako tudi »fotografskosti« (posebnost je fotorealistično
slikarstvo, ki pa se je pojavilo šele po t. i. koncu umetnosti, torej tudi po koncu
modernističnega slikarstva).250 Na prelomu stoletja več avtorjev in kustosov
razglaša konec fotografije in predstavlja fotografijo po koncu fotografije:
»Po stoletju in pol beleženja in spominjanja smrti se je fotografija nekje v
osemdesetih letih dvajsetega stoletja srečala s svojo lastno smrtjo v rokah
računalniškega kreiranja podobe. Zmožnost digitalno spreminjati fotografijo
je odstranila temeljni pogoj fotografije – da se nekaj mora nahajati pred
lečami, ko je zaslonka odprta /…/. Zdaj je možno kreirati 'fotografije' prizorov,
ki niso nikoli obstajali, ne da bi bila prevara neposredno opazna.«251 Pravila
igre naj bi se torej z digitalno fotografijo dramatično spremenila, fotografski
medij pa naj bi s tako imenovano digitalno revolucijo izgubil kredibilnost
v verističnem upodabljanju oziroma reprezentiranju zunanje stvarnosti,
saj naj bi fotografski epistemološki potenciali z neskončnimi možnostmi
manipuliranja odpovedali. Pa vendar se vloga in funkcija fotografije z
digitalno revolucijo nista toliko spremenili. Po eni strani se moramo obenem
zavedati, da manipulativne možnosti že v klasični fotografski tehniki dejansko
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Clement Greenberg je v svoji teoriji izpostavil ravno ti dve dimenziji modernističnega
slikarstva: poudarjanje in čiščenje slikarskega medija. Clement Greenberg, »Modernistično
slikarstvo«.
Nicholas Mirzoeff, An Introduction to Visual Culture, London: Routledge, 1999, str. 88.
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niso bile majhne in so bile vselej prisotne, že od samih začetkov fotografije.252
Po drugi strani pa fotografija »po koncu fotografije« vendar še ohranja
mimetično funkcijo oziroma se lepi na »referenta«, četudi ta zdaj dejansko
umanjka. Razlika vendar ne more biti velika, saj je bila fotografija tudi že prej
konstrukcija, urejen diskurz, kjer je denotacija zgolj pomagala naturalizirati
konotacijsko sporočilo, ki je bilo lahko simbolično zelo nabito. Dostop do
referenta je bil tudi že prej onemogočen – resnica fotografije je že ves čas
ležala v sami fotografiji, ne zunaj nje. Če smo fotografijo prepoznavali kot
verodostojen dokaz prisotnosti, je bila to iluzija, njena neresnica.
V enakem ontološkem problemu se znajde fotografija z možnostjo
povečevanja. Če pri manjših povečavah to ni tako očitno, pa pri večjih
fotografija omogoča videti prizore in stvari, ki prek običajne človeške percepcije
niso dostopne. Mikroskopski posnetki celic, ki so del nas (Polona Tratnik, 37
°C) in mikroorganizmov, ki živijo z nami (Polona Tratnik, Mikrokozmos), nas
presenetijo, ker naredijo nevidni svet viden. Benjamin se je zavedal tega
fotografskega potenciala: »Strukture in celično tkivo, s katerim se običajno
ukvarjata tehnika in medicina – vse to je kameri bistveno bolj sorodno kot
razpoloženjska krajina ali intimistični portrtet.«253 Fotografsko razkrivanje
običajnemu očesu spregledanega ali nevidnega pomeni raziskovanje tistih
plasti sveta oziroma univerzuma, ki bi sicer ostale neodkrite. Za astronome
so pomembne informacije o vesolju pridobili s posredovanjem Hubblovega
teleskopa, ki je lahko dostavil takšne fotografske posnetke vesolja, kot jih
ni bilo nikoli prej mogoče posneti z zemlje. Fotografiranje je pomemben
moment raziskovanja na sledi boljšega razumevanja sveta, ki mu pripadamo.
Raziskovalci lahko prek sekvenčnega fotografiranja danes posnamejo gibanje
in taljenje ledenikov, rast rastlin in celo rast las (Polona Tratnik s sodelavci, Las in
252
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Začetne fotografske tehnike so bile zaradi enostavnih leč in nizke občutljivosti kemije
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vitro, 2010). Obenem pa za običajno percepcijo mikroskopski posnetek ostaja
»tam čez«, ne nahaja se tukaj; človek je do njega v distanci, kar se hitro pokaže
z razliko med gledanjem posnetka človeku nevarnega mikro organizma in
informacijo, da smo z njim soočeni v neposredni bližini, tudi če prisotnost
ni dokazana in organizma ne vidimo. Ta neverjetnost mikroskopskega
posnetka ravno dokazuje človekov dvom do fotografije. Le še dodatno je
ta podkrepljen z nenavadnostjo sveta, ki ga prikazuje, saj tega ne moremo
povezati z našim predhodnim izkustvom sveta, niti ga ne moremo izkusiti
zdaj – v prikazani prostor mikroskopske fotografije ne moremo vstopiti, ne
moremo ga vonjati, se ga dotakniti, temveč ga gledamo le od daleč, prav po
kartezijansko. Mikroskopski svet se do velike mere ne vpisuje v zemljevid
našega sveta. Nasprotno pa se navadna fotografija s prizorom iz vsakdanjega
sveta povezuje z našim spominom (četudi prikazanega prizorišča še nismo
videli), saj/in asociira na svet, ki nas obdaja. Še vedno pa bi dojeti realistično
fotografijo kot transparentno okno, skozi katero se uzre resničnost, pomenilo
slepiti se.
~
Namreč, zakaj fotografija za Merleau-Ponty ni posrednica resnice?
Fotografija je lažniva, ker se v realnosti čas ne ustavlja, ugotavlja Rodin.
Nasprotno pa slikarstvo za Merleau-Pontyja je v razmerju do časa, ker
vedno tiči v telesnem. Merleau-Pontyja ne prepričajo tehnično napredni
posnetki gibanja, ki razkrijejo telo konja v gibanju tako, kot ga nikoli prej
ni videlo človeško oko, ker je bilo prehitro, nedostopno človeški percepciji,
zanj neresnično. »Zakaj je videti konj, ki je bil fotografiran v trenutku, ko se
je dotikal tal, torej sredi gibanja, z nogami skoraj upognjenimi podenj, zakaj
se zdi, kot da skače na mestu? In zakaj nasprotno Géricaultovi konji tečejo
po sliki, pri tem pa se doživijo tako, kakor se nikoli ne bi držal v diru noben
konj?«254 Odgovor leži v prepričanju, da slikarstvo ne išče zunanjosti gibanja,
temveč njegova skrivna znamenja. Oziroma kot Merleau-Ponty povzema
Rodina: »Kar poraja gibanje /…/ je podoba, v kateri so roke, noge, život, glava
ujeti vsak v drugem trenutku, ki torej ponazarja telo v drži, v kateri ni bilo
v nobenem trenutku, ki torej fiktivno spaja njegove dele, kakor da more iz
tega in edino iz tega povezovanja elementov, ki niso zmožni gibanja, privreti
254
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v bronu in na platnu na dan prehajanje in trajanje.«255 Fotografija za MerleauPontyja pravzaprav ne more anticipirati gibanja, ker se ta ne zgodi s tem, da
ujamemo, zamrznemo trenutek iz procesa gibanja, temveč gibanje pri sliki
izhaja iz časovno-sintetične konstruiranosti upodobljenega telesa: »Slika kaže
to gibanje s svojo notranjo neskladnostjo; položaj vsakega uda je ravno s
tem, kar ima nezdružljivega s položajem drugih udov po logiki telesa, datiran
drugače, in ker vsi ostajajo očitno v enotnosti telesa, začne to telo prestopati
trajanje.«256
Fotografske kompozicije Davida Hockneya učinka premikanja
upodobljencev ne dosegajo toliko zaradi totalitete kompozicije kot zaradi
percepcije gledalca, ki se dogaja v času in zaradi katere ob gledanju niza
fotografij osebe, posnetih v kratkem časovnem intervalu, ponovimo proces
fotografiranja – Hockney za našo percepcijo gradi film, sestavljen iz sklopa
časovno zaporedno posnetih statičnih posnetkov, le da se ta nikoli ne uspe
sestaviti v gladko tekočo časovno celoto, temveč časovno celovitost lomi in
upogiba v času in prostoru.
Henri Bergson na prelomu devetnajstega v dvajseto stoletje (1902)
v svoji filozofiji izpeljuje odpor do tedaj močnega pozitivizma in iz njega
izpeljanega francoskega scientizma in namesto matematično natančnega
razumništva zagovarja intuicijo. Na tej osnovi razmišlja o stvarnosti drugače
in verjame, da se jo da intuitivno dojeti – stvarnost tako ni vsota mirujočih
stvari, temveč razvoj, trajanje (fr. durée). S tega stališča se Bergson posveti
tudi kritiki filma oz. kinematografski iluziji: »Namesto da bi se navezali na
notranje postajanje stvari, se postavljamo zunaj njih in njihovo postajanje
umetno vnovič sestavljamo. Realnost, ki teče mimo, snemamo s kvazi
trenutnimi pogledi, in ker so značilni za realnost, nam je zadosti, če jih nizamo
vzdolž abstraktnega, uniformnega, nevidnega postajanja, umeščenega
na dno aparata spoznanja, in že lahko posnemamo, kar je značilnega v
samem postajanju.«257 Percipiranje serije statičnih posnetkov kot gibanja
podobe se zgodi s tem, da »poženemo nekakšen notranji kinematograf«,
kot po Bergsonovem mnenju delujemo tudi v vsakdanji izkušnji oz. točneje,
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»mehanizem našega vsakdanjega spoznanja [je] kinematografske narave«,258
pri čemer »kinematografska narava našega spoznanja o stvareh izhaja iz
kalejdoskopske narave našega prilagajanja nanje.«259 Film tako uporablja 1.
podobe kot trenutne reze in 2. čas, ki je uniformen, abstrakten, s tem pa nam
film »ne ponuja podobe, ki bi ji šele dodal gibanje, temveč nam neposredno
daje podobo-gibanje«,260 razloži Gillles Deleuze, ki se v delu Podoba-gibanje
(1983) pokloni Bergsonovi filozofiji gibanja. Gibanje se po Bergsonu ne meša
s prečenim prostorom, ki je preteklost, medtem ko je gibanje sedanjost (če
je prečeni prostor neskončno deljiv, pa je gibanje nedeljivo), zato gibanja
ne moremo rekonstruirati le s položaji v prostoru, negibnimi rezi, temveč
»[t]o rekonstrukcijo lahko dosežete le, če položajem oziroma trenutkom
dodate še abstraktno idejo zaporedja, nekega mehaničnega, homogenega,
univerzalnega časa, prerisanega iz prostora, enako pa velja tudi za vsa
gibanja. Tako na oba načina pravzaprav zgrešite sámo gibanje. Po eni strani
boste zaman v neskončnost približevali dva trenutka in dva položaja – saj
bo do gibanja vselej prišlo v intervalu med dvema, za vašim hrbtom torej.
Po drugi strani pa boste zaman delili in pod-delili čas – do gibanja bo vselej
prihajalo v konkretnem trajanju, sleherno gibanje bo torej imelo svoje
lastno kvalitativno trajanje. Odtlej sta druga nasproti drugi postavljeni dve
ireduktibilni formuli: 'realno gibanje " konkretno trajanje' in 'negibni rezi +
abstrakten čas'.«261 Nadalje Bergson ločuje dve znanstveni metodi – antično
in moderno – če so Grki fizikalni red prevajali v vitalnega, tj. zakone v rodove
(svoj predmet je antična znanost zaznamovala z izbranimi momenti), skušajo
moderni filozofi rodove zreducirati na zakone (in svoj predmet opazujejo v
kateremkoli momentu). V antiki je bila geometrija statična znanost, liki so bili
dani naenkrat, v dokončnem stanju (kot platonistične ideje), medtem ko je
bila prva izmed velikih sprememb moderne geometrije po Bergsonu v tem,
da je »vpeljala čas in gibanje celo v samo proučevanje likov.«262 V kartezijanski
geometriji krivulja v ravnini opisuje gibanje točke po gibljivi premici, ki se
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premika vzdolž abscisne osi, ki predstavlja čas. V modernosti od zakona,
ki je statične oblike, pričakujemo razmerje do dinamičnega zakona kot
tistega, ki nam lahko da integralno in končno spoznanje – moderna znanost
išče zakone, ki izražajo razmerja med velikostmi, pri tem pa je posebnega
pomena kategorija časa: »za moderno znanost [je] značilna zlasti želja, da
bi čas razumela kot neodvisno spremenljivko.«263 Ali z besedami Deleuza:
»Moderna znanstvena revolucija je bila natanko v tem, da je gibanje odrešila
privilegiranih trenutkov in ga približala poljubnemu trenutku.«264 Enakomerna
razdalja trenutkov in nanos teh na podlago, kar konstituira film – s tem »je
film sistem, ki reproducira gibanje v funkciji poljubnega momenta, se pravi v
funkciji enakomerno oddaljenih trenutkov, izbranih tako, da ponujajo vtis
kontinuitete.«265 Film kot »industrijska umetnost«, ki ni bil niti umetnost
niti znanost (po besedah Deleuza), v skladu z Bergsonom pripada moderni
koncepciji gibanja. Še več, tu se za Deleuza ustvarja presežek, namreč Bergson
ravno s tem, ko kompleksno razvije svojo filozofijo o času in gibanju in tako
nadgradi osnovno tezo o kinematografski iluziji, omogoči »drugačno gledišče
na film, ki bi tako ne bil več zgolj izpopolnjen aparat najstarejše iluzije,
temveč, narobe, organ nove realnosti, ki ga je treba šele izpopolniti.«266 Tretjo
Bergsonovo tezo o gibanju iz Ustvarjalne evolucije Deleuze grobo povzame
takole: »ni le trenutek negiben rez gibanja, temveč je samo gibanje gibljiv rez
trajanja, se pravi Celote oziroma ene celote. To pa pomeni, da gibanje izraža
nekaj bolj globokega, namreč spremembo v trajanju oziroma v celoti. Da je
trajanje sprememba, je že del same njegove definicije: spreminja se in se ne
neha spreminjati.«267
Vendar se bom od Deleuzovega interesa za podobo-gibanje in podobočas na tej točki poslovila, ker mu služita za analizo filmske podobe-gibanja, ki
pa se oddaljuje od predmeta tukajšnje obravnave. Tu skušam usmeriti korak
nazaj od gibanja, ki steče, na moment prehodnosti, dvojnosti, dvoumnosti,
ki je moment (raje statične) podobe in njenega preseganja, podobe-dejanja,
njene performativnosti in še naprej do njene rizomatičnosti. Hockney s
263
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svojimi fotografskimi eksperimenti na svojevrsten način kljubuje Bergsonovi
kritiki iluzije gibanja iz sestavljanke statičnih rezov, postavljenih v mehanično
zaporedje v posnetku postajanja, in Merleau-Pontyjevi kritiki fotografskega
iztrganja iz časa, saj to trganje tako potrjuje, kot ga obenem presega s
komponiranjem v novo, sicer še vedno statično celoto, ki pa jo moramo
procesualno sprejemati v notranji povezanosti sličic, s čimer oživljamo
posamične statične prizore v novo časovnost. Hockney uspe s fotografijo
doseči slikarstvo, konkretneje kubizem, in se tako približa Cézannovi metodi,
ki jo Merleau-Ponty ceni.
Tisto, kar po Merleau-Pontyju fotografiji manjka, je intencionalno
ustvarjalčevo posredovanje, ki se dogaja v času in ki tudi v sintetizirani celoti
prikazuje telesa v času. Telo na takšni podobi ni enovito v smislu, kot bi ga
ujela fotografija, v trenutku, temveč je umetniško posredovano, enovitost je
zgrajena iz njegove neenovitosti. Tu ne gre za enakomerno razdaljo poljubnih
trenutkov, postavljenih na podlago, ki tvori časovnico. Iluzija gibanja niti ni
ustvarjena kot pri filmu. Gibanje, v kolikor sploh lahko o njem govorimo, ni niti
dejansko niti iluzorno, lahko gre kvečjemu za učinke premikov, ki se zgodijo
v naši percepciji, in sicer ravno zaradi dejstva percipiranja v času in gibanju.
Hockneyeva konstrukcija tako ne predpostavlja statičnega opazovalca, ki zre
v mehanično ustvarjeno iluzijo gibanja, ki se razvija tam čez, v evklidskem
prostoru ekrana v celoto-trajanje, kar se nasprotno dogaja pri filmu, temveč
obrača to perspektivo in ustvarja »podobo-gibanje« šele z opazovalcem, torej
ne neodvisno od njega, ampak simultano z njim in v konkretni izvedbi samo
zanj, še to tudi zanj v vsakič neponovljivem dogajanju, kot čista singularnost.
Zato je ta »podoba-gibanje« prej performativna, je podoba-dejanje ali raje
podoba-dogajanje, ki se izvršuje v komunikacijskem momentu sprejemanja.
Bergson podobno kot Merleau-Ponty obravnava slikarja, ki slika v procesu in
inuitivno posreduje stvarnost, ki jo odlikuje na slikarsko platno skupaj s seboj,
in pravi, da »konkretna rešitev prinaša s seboj nepredvidljivi nič, ki je bistvo
umetniškega dela. Materialni nič ustvarja samega sebe kot obliko. Klitje in
cvetenje te oblike se podaljšujeta v trajanje, ki se ne more skrčiti, in ki je z njima
tesno povezano.«268 Prihaja do »kontinuiranosti prežemanja v času«, česar pa
ni mogoče preprosto zreducirati na trenutno jukstapozicijo v prostoru. Slikar
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sliko odpira svetu, z njo ustvarja rizom. Človekov spomin v idealnem prostoru
niza člene, ki jih drugega za drugim zaznava, preteklo zaporednost pa si po
Bergsonu »vselej predstavlja v obliki vzporednosti. To lahko počne prav zato,
ker preteklost sodi k že iznajdenemu, k smrti in ne k ustvarjanju in življenju.
Ker prihodnja zaporednost navsezadnje postane pretekla zaporednost, se
prepričujemo, da zahteva prihodnje trajanje isti postopek kot preteklo, da bi
ga odslej bilo mogoče odvijati, da je prihodnost že tukaj, zavita in že naslikana
na platno.«269
Marko Košnik skuša fotografijo kot reprezentacijo podobo preseči
še kompleksneje kot zgornji primeri. Zanj ni dovolj, da se prek medija neke
prisotnosti ustvarijo pogoji, ki omogočijo recepcijo kot dogajanje, temveč
skuša strukturo odpreti še bolj in vanjo vkorporirati povratne zanke, ki jih
lahko aktivno ustvarja sprejemnik. Sam pravi: »Preden bi se vprašal, kaj lahko
posreduje človek človeku v stanju prisotnosti, ali s posredstvom zabeleženih
znakov, bi najprej rad razumel, kako lahko posredujem nazaj samemu sebi.«270
Po Košnikovem mnenju je uporaba orodja pri človeku znak »potrebe po
odzivu od zunaj, po vzpostavitvi zanke s seboj, ki gre prek zunanjega, prek
soljudi in narave, ki nas obdaja. Gre za poseganje v svet okrog sebe in potem
opazovanje, kaj se vrača kot odgovor.«271 Za projekt Ditopia Kažipot (verzija
Ljubljana) je Košnik zajel tisoče fotografij po mestu Ljubljana, ki jih je nato
sestavil v platformo za interaktivno »podoba-gibanje« instalacijo, ki jo je
predstavil v Galeriji Kapelica (2009). V tej nastopa gledalec sam, s svojim
telesom. Z gibanjem telesa namreč določa, kam in kako se bo premaknil v
fotografskem prostoru, ki ga vidi projeciranega na platnu pred seboj. Prek
video sledilnega sistema, ki ga vključuje instalacija, z iztegom roke npr. določa
večji zorni kot, s skrčenjem pa doseže zoomiranje v izbrani detajl. Prav tako
se fotografske sličice, ki predstavljajo pogled v prostor, ki obkroža prav ta
galerijski prostor (torej je moral gledalec do sem priti ravno po eni od teh
poti), menjavajo na osnovi gledalčevih gibov – pri tem menjava fotografije
pomeni premik v gledanem prostoru. Fotografije so posnete tako »na gosto«,
da bi gledalec s spretnim gibanjem v galerijskem prostoru lahko dosegel
269
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spretno napredovanje po ulici, ki je prikazana, torej virtualno premikanje po
mestu. Pri tem pa bi se mu prav lahko zgodilo, da bi srečal samega sebe (saj so
posnetki nastali s časovnim zamikom). In se pogledal naravnost v oči.
Prostor, ki ga uprizarja Košnik prek svoje instalacije, ni prikazan, ni
statično zamrznjen in tudi ni celovit. Uprizarja se z gledalcem in prav zanj,
in sicer v času tako, da odpira prostor. Nobena fotografija zdaj ne obstane
kot fotografija, temveč je vsaka presežena, skozi vsako vstopamo v naslednjo
in tako naprej (v neskončno). Sinteze tako nikoli ne dosežemo. Prostor je
razslojen v fotografske lističe, ki z našim premikanjem postajajo prosojni – s
četrto dimenzijo (časom) z njimi odpiramo tretjo dimenzijo (prostor, globino).
Fotografije prek premikanja telesa gledalca gradijo prostor-čas, torej ravno
tisto, kar pri fotografskem mediju manjka in zaradi česar se ji je očitala
neresničnost. Fotografski medij je dekonstruiran. Postavljen je v odločilno
razmerje s časom, in sicer ravno prek telesa, ki zdaj v času in sočasno uspe
stopiti v fotografski prostor. Pri Košniku je medij presežen ali dekonstruiran,
fotografija kot kalk se zares prenese na karto in uspe skupaj s svetom tvoriti
rizom.

Opening the diaphragm
The contemporary art projects using photography try to catch the
resistance and slithering of life towards death, and to playback the aliveness of
the dead. The chapter presents some contemporary approaches that technically
and philosophically exceed the standard configuration of photography with its
basic restrains concerning time and motion and even succeed to rhizomatically
open the medium and thus manage to transmit the tracing to the map of the
world into which one, a body, is always immersed.
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Odprimo telo,
da ohranimo življenje.
K transživljenju
in transtelesnosti

»V navdušenju nad možnostjo umetnega telesa se tako svetlika telo, ki ne
bi bilo več podrejeno smrtnosti narave in naravni reprodukciji kot edini možnosti,
da telesa bivajo naprej, ampak bi vsebovalo možnost neskončnih replikacij
zavesti in končno doseglo nesmrtnost.«272
Bojana Kunst, 1999

Oblast nad življenjem
Etimološki izvor besede biologija kot vede o življenju organizmov kaže
izhajanje iz gr. bios (βίος) in logos (λόγος). Vendar pa so stari Grki poznali dva
izraza za življenje: »zōē, ki je pomenil preprosto dejstvo življenja, skupno vsem
živim bitjem (živalim, ljudem ali bogovom) in bíos, ki je označeval obliko ali način
življenja, lasten nekemu posamezniku ali skupini.«273 Če so stari Grki govorili o
kvalificiranem življenju, o posebnem načinu življenja, so uporabljali besedo bios.
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Če glagol zo pomeni živeti, pomeni glagol bioo živeti na določen način. Zoe se
generalno nanaša na eksistenco živega bitja, bios in preteklik ebion (živel sem na
določen način), iz katerega bios izhaja, pa sta bila skonstruirana zato, da bi označila
nov pojem o življenju, bolj konkreten in specifičen – bios torej pomeni živeti
življenje, kot pravi Aristotel, na določen mentalni način, s čimer je bios moralno
dejanje.274 Bios je trajanje zoe in je racionalno življenje, zato ga ne moremo pripisati
živalim.275 Preprosto naravno življenje je v klasičnem svetu starih Grkov izključeno
iz pólis.276 Ravno starogrško razumevanje človeškega življenja je bilo osnova za
moderno vključevanje naravnega življenja v politične mehanizme oziroma za to,
kar Michel Foucault (1976–84) imenuje biopolitika, s katero lahko označimo tisto,
»kar omogoči življenju in njegovim mehanizmom, da vstopijo na področje jasnih
izračunov, iz oblasti-znanja pa dela sredstvo, ki preoblikuje človeško življenje«.277
Po Foucaultu se stara pravica vladarjev nad življenjem in smrtjo, ki je bila pravica
povzročiti umreti ali pustiti živeti, v modernosti nadomesti z močjo ohraniti pri
življenju ali pognati v smrt,278 s čimer »oblasti omogoča dostop do telesa prav
prevzemanje odgovornosti za življenje, bolj kot pa grožnja z umorom.«279 Tako se
tudi »ogromna oblast nad smrtjo«, ki se kaže v vojnah po devetnajstem stoletju
z velikimi žrtvovanji lastnega prebivalstva in poboji drugega (tudi genocidom, ki
ga Foucualt imenuje sen moderne oblasti) oziroma ki uresničuje načelo »môči
ubijati, da bi se lahko živelo«, »zdaj izdaja kot dopolnilo oblasti, ki se dejansko
izvaja nad življenjem, ki ga začenja urejati, mu zviševati ceno, ga množiti ter
izvajati nad njim natančne kontrole in ga v celoti regulirati.«280 Začetek biološke
modernosti neke družbe Foucault locira v trenutek, ko vrsta vstopi v lastne
politične strategije kot vložek, pri čemer je razumevanje človeškega življenja brez
dvoma politično pogojeno: »Človek je tisočletja ostal to, kar je bil za Aristotela:
živa žival, ki je poleg tega sposobna političnega obstoja; moderni človek je žival v
politiki, katere življenje živega bitja se postavlja pod vprašaj.«281
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Začetek biološke modernosti pomeni, da »smrt preneha neposredno
napadati življenje. Hkrati pa tudi razvoj znanj, ki se tičejo življenja na splošno,
izboljšanja poljedeljskih tehnik ter opazovanja in mere, ki so usmerjeni
k življenju in k obstanku ljudi, prispevajo k temu popuščanju: relativno
obvladanje življenja je oddaljilo nekatere neposredne grožnje smrti.«282 Prav
tako se pojavi bujna rast »političnih tehnologij, ki bodo odslej vlagale v telo,
zdravje, v načine prehrane in prebivanja, v življenjske pogoje, v celoten prostor
bivanja.«283 Konkretno Foucault opazi dve tehniki oblasti nad družbenim
telesom oziroma nad življenjem, ki ju imenuje anatomopolitika in biopolitika.
Prva se rodi nekoliko pred drugo, v sedemnajstem stoletju, in se osredotoči
»na telo kot stroj: njegovo vzgojo, večanje njegovih sposobnosti, izsiljevanje
njegovih moči in vzporedno rast njegove koristnosti in ubogljivosti, njegovo
integracijo v uspešne in ekonomske sisteme nadzora«.284 Drugi pol se oblikuje
sredi osemnajstega stoletja in »je osredotočen na telo-vrsto, na telo, ki
je prežeto z mehaniko življenja in ki služi kot opora biološkim procesom:
množitvi, rojstvom in umrljivosti, stopnji zdravja, trajanju življenja, dolgemu
življenju, z vsemi pogoji, ki lahko spremljajo te procese«.285
Človeško življenje je predmet politike. In sicer ne glede na to, v
kakšnem smislu ga razumemo; v vsakem primeru je vezano na določene
družbene regulative. »Zakon lahko deluje samo skozi telo (življenje), in
narobe, življenje kot tako ne obstaja zunaj zakona«,286 kot se izrazi Katja
Kolšek. Vzpon biotehnologije v zadnjih desetletjih le še potrjuje rastočo
oblast nad življenjem in zato lahko biotehnologijo razumemo kot politično
tehnologijo, ki vlaga v telo, izboljšuje njegove kvalitete, podaljšuje mladost,
skrbi za zdravje in reprodukcijo. V tem smislu življenju (in telesu) pomaga
uhajati smrti. Biotehnologija potencira tehnike biopolitike in anatomopolitike
do takšnih skrajnosti, da postane raje reprezentant njunih sodobnih izpeljav:
genopolitike, tkivopolitike, imunopolitike in celične politike kot specialnih
tehničnih politik nad telesom in življenjem, ki kažejo, da se v sodobnem času
izvaja nezališana oblast nad življenjem in telesom, neprimerljiva z drugimi
282
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oblikami iz t. i. biološke modernosti. Ta oblika oblasti zato prej pripada biološki
postmodernosti ali, bolje rečeno, biotehnološki postmodernosti oziroma
sodobnosti. Pri tem telo preneha biti celovito, je fragmentirano, upravljanje z
življenjem pa lahko poteka za posamične fragmente telesa posebej.

Definiranje smrti in življenja,
odpiranje telesa
V kvalitativnem, ontološkem smislu se življenje po svojem bistvu v
biologiji razume kot življenje objektov, v katerih se izvajajo samovzdrževalni
biološki procesi, življenjske funkcije, kot so rojstvo, dihanje, rast, hranjenje,
izločanje, reprodukcija in smrt. Mrtvost bi potemtakem pripisali objektu,
kjer ti procesi ne potekajo (če nikoli niso, je objekt neorganski) oziroma
so bili končani. Diferencialno bi lahko življenje razumeli kot umanjkanje
mrtvosti, kot nič mrtvosti, mrtvost pa kot nič življenja – življenje in mrtvost
si torej stojita v nasprotju, predstavljata bit in nič, a vsako z razliko na sebi.
Kot pravi Hegel za svetlobo in temo: »Čista svetloba in čista tema sta dve
praznini, ki sta isto. Šele v določeni svetlobi – in svetloba je določena skozi
temo –, torej v skaljeni svetlobi, ravno tako šele v določeni temi – in tema
je določena skozi svetlobo –, šele v razsvetljeni temi je moč nekaj razločiti,
ker imata šele skaljena svetloba in razsvetljena tema razliko na sami sebi in
sta s tem določena bit, obstoj«,287 in Georges Canguilhem razmišlja o bolezni
kot o kvalitativnem nasprotju zdravja, pri čemer »zdrav človek kot zdrav ne
postane bolan. Noben zdrav človek ne postane bolan, kajti bolan je samo, če
ga zapusti njegovo zdravje, in potem ni zdrav. /…/ Grožnja bolezni je eden
od konstituentov zdravja,«288 tako tudi o življenju lahko sklenemo, da živo ni
mrtvo, ker mrtvo bi bilo, ko telo zapusti življenje, a grožnja mrtvosti (s smrtjo)
je eden od konstituentov življenja, kajti življenje ima na sebi razliko, v sebi
ima mrtvost, in obratno, mrtvost ima v sebi življenje – po Heglu sta šele tako
določena bit, obstoj.
Foucault se v Rojstvu klinike (1963) posveti pojmovanju smrti kot
obliki končnosti v Franciji v začetku devetnajstega stoletja, ko se v medicini
287
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spremeni odnos do trupla in s tem do smrti in življenja. Na tleh, ki jih pripravi
razsvetljenstvo, truplo brez religioznih in moralnih ugovorov postane del
medicinskega polja, s čimer se pospeši anatomsko raziskovanje. Patološko
anatomijo sedemnajstega in osemnajstega stoletja, ki je bila najprej
razvrščevalna, potem pa lokalizatorska (nozologija) – slednja je iskala
bolezensko sorodstvo v telesu po načelu organskega sosedstva in tako
utemeljevala lokalizacijo –, je Xavier Bichat nadomestil z načelom izomorfizma
v tkivih, temelječim na istovetnosti in zunanji prilagojenosti strukture,
življenjskih lastnosti in funkcij, in predpisal diagonalno branje telesa po plasteh
anatomskih podobnosti: »te prečijo organe, jih ovijajo, ločujejo, sestavljajo in
razstavljajo, analizirajo in istočasno vzajemno vežejo.«289 Za uspešno patološko
anatomijo so morali anatomisti prakticirati seciranje zdravih teles in čeprav
klinika simptomov išče živo telo, lahko anatomisti govorijo le o tem, kar je
vidno v konkretni obliki prostorskega soobstajanja na primeru trupla, ne
morejo pa povedati, »kaj so povezovanje, proces in tekst, berljiv v časovnem
zaporedju.«290 Klinika je skoraj odpravila učinke organskega razpadanja trupla,
tako da smrt ni bila več povsem navpična črta. Bichat pa je resni bolezenski
proces ugledal kot proces »mortifikacije«, ki se v času dopolnjuje (smrt se
začne za večino življenjskih funkcij s tem, ko odpovejo, organske funkcije pa še
naprej živijo svoje lastno življenje – ko se patološko stanje podaljša, odmiranje
najprej prizadene tista tkiva, kjer je prehrana najdejavnejša, to so sluzne
membrane), s čimer je pokazal na prežetost življenja s smrtjo. »Smrt je torej
mnogotera in razpuščena v času; ni absolutna, privilegirana točka, na kateri
se čas ustavi, zato da se zavrti nazaj; njena navzočnost je, podobno kot pri
bolezni sami, mrgoleča; analiza jo lahko razdeli v čas in prostor; malo po malo,
tu in tam se vsak od vozlov razdre, dokler ne preneha organsko življenje, vsaj
v svojih glavnih oblikah, kajti še dolgo po tem, ko posameznik umre, majhne
in delne smrti ločujejo otočke življenja, ki se še upirajo«.291 Kronološko sliko
zaporednega umiranja dopolni še prostorska slika vzajemnega delovanja, ki
sproži verižno smrt skozi organizem.
S premiki v patološki anatomiji se je spremenilo pojmovanje smrti
– smrt je omogočila videti in analizirati organske odvisnosti in patološka
289
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zaporedja, prenehala se je razumeti kot dolga noč, ko usahne življenje,
zato pa je dobila »veliko moč razsvetljenja«, prelevila se je »v tehnično
orodje, ki je omogočilo razumeti resnico življenja«.292 Zaznavanje smrti
v devetnajstem stoletju ni enako renesančnemu, dodaja Foucault, ko je
smrt kot univerzalna gesta izenačevala vse in nadomestila usodo; zdaj je
postala temeljnega pomena za singularnost – navadno življenje postane
individualno. Če je mrtvaški ples pomenil homogeno zaznavanje smrti, je
zdaj na vrednosti pridobilo bolezensko stanje: »Bolezensko stanje dopušča
pretanjeno zaznavanje načina, po katerem življenje v smrti odkrije svojo
najbolj diferencirano obliko. Bolezensko stanje je razredčena oblika življenja;
v smislu, da se obstajanje izčrpa, da pojenja v praznini smrti; a mogoč je tudi
drug pomen, da življenje v smrti dobi svojo posebno prostornino, ki je ni
moč zreducirati na prilagodljivosti in navade, na privzete neogibnosti; to je
singularna prostornina, ki jo opredeljuje njena absolutna redkost«.293 Spoznali
so, da bolezni ni mogoče analizirati drugače kot z vidika smrti, Bichat pa »je
koncept smrti relativiziral, potegnil ga je s položaja absoluta, kjer je bil videti
kot nedeljiv, odločilen in nenadomestljiv dogodek; Bichat ga je razpršil, ga
razporedil po življenju v obliki ločenih, delnih progresivnih smrti, smrti, ki
nastopajo tako počasi, da se širijo celo onkraj smrti same. Na podlagi tega
dejstva je izoblikoval izvirno strukturo medicinskega mišljenja in zaznavanja.
Smrt je to, čemur življenje nasprotuje, in to, čemur se izpostavlja; to, v odnosu
do česar je analitično izpostavljeno, torej resnično.«294 S tem se je vitalizem
pojavil na ozadju mortalizma. Nezvedljivost življenja na mehaniko in kemijo je
po Foucaultu zgolj drugotnega pomena v primerjavi s to temeljno povezavo
med življenjem in smrtjo.
Foucault s svojo analizo razkriva epistemološko strukturo klinične
anatomije in vse iz nje izhajajoče medicine, ki je »medicina nevidne vidnosti«,
kjer je resnica odvzeta očem, potem pa jo razkrije tisto, čemur se je skušala
izogniti, tako da se vednost odvija po načelu »igre ovojnic« – kot ugotovi
Bichat, je cilj anatomistov dosežen, ko nepresojne ovojnice, ki prekrivajo naše
telo, postanejo prosojne kot pajčolan, ki dopušča razkriti celoto in razmerja
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med deli.295 S tem pa, ko se nam zdi, da telo postaja transparentno, ko ga vse
bolj obvladujemo pod nevidno površino, se nam to telo vse bolj »kaže kot
artificielno, kot prazna forma, katere realni meseni ekvivalent počasi postaja
nepotreben, tako kot čez odprto telo nemarno viseča koža v razsvetljenskih
anatomskih atlasih,« kot se izrazi Bojana Kunst.296
Sodobna anatomija je prav to stremljenje po odpiranju kot razkrivanju
in premagovanju materialnosti uspela realizirati z digitalno tehnologijo, kot
npr. prek projekta Visible Human Project (VHP), ustanovljenega leta 1989,297
(sestrskega projekta bolj znanega Human Genome Project), za katerega
so zamrznjeni telesi moškega in ženske razrezali na milimetrske rezine,
ki so jih fotografsko dokumentirali z namenom izdelave volumetričnega
tridimenzinalnega vizualnega telesa kot popolne fotorealistične anatomske
podobe, ki jo lahko v programu poljubno obračamo, razčlenjujemo in
animiramo. Tu otipljivost materije predstavlja le še oviro očesu, zato ta sistem
naposled omogoča neovirano odpiranje telesa, uresničenje anatomskega
cilja ali sna, ki se ga zaveda že Bichat, saj telesne ovojnice zares postanejo
nematerialne prosojnice, ki jih lahko odstiramo in zastiramo po želji v
nedogled. Ta »anatomski spektakel«, kot ga imenuje Catherine Waldby, počiva
na kartezijanskem dualizmu kot temelju prakse znanstvene anatomije, iz
katerega izhaja tudi odpiranje problema dvoma do smrti in trupla, pri čemer
v tem projektu tehnološka možnost animacije služi kot moč reanimacije,
podeljevanja življenja mrtvi materiji.298 Telesi, ki sta bili zamrznjeni kmalu
po smrti, sta v vizualnem mediju časovno ohranjeni v obliki pred pričetkom
organskega razpadanja, s čimer je ustvarjena ikonična podoba telesa,
ločena od organskega časa in prestavljena v digitalni fotografski prostor, kar
tvori diferencirani znamek, obenem pa z močjo »reanimacije« vzpostavlja
performativni moment.
Digitalizirano telo, kot se formira v navedenem projektu, manifestira
računalniško paradigmo, v skladu s katero se telo razume kot podatek, k
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čemur se vrnem v naslednjem poglavju. VHP dekodira telo/kadavra moderne
anatomije v serijo digitalnih datotek in organizira ter distribuira te datoteke
prek interneta v anatomsko informatiko, s čimer po besedah Eugena Thackerja
pripelje digitalno telo onstran reprezentacije oziroma ga nadoknadi in uteleša
reprezentacijo.299 V takšni digitalni anatomiji prepozna Thacker hipertekstualno
telo, kot ga opišeta Arthur Kroker in Michael Weinstein – kot ožičen živčni
sistem, položen v živeče tkivo, ki noče biti posredovan (angl. interfaced) do
mreže prek modemov in zunanjih software črnih škatel, temveč »dejansko
hoče biti medmrežje [angl. internet].«300 Kot omreženo, hipertekstualno telo
se digitalne anatomije kot VHP po Thackerjevem opažanju vedejo kot ftp
korporealnosti, saj so razpršene po omrežju. Po mnenju Bojane Kunst pa smo si
danes, ko se s telesom v medicini, znanosti, umetnosti in vsakdanjem življenju
srečujemo kot z rekonstrukcijo, »kjer organizem nastopa kot računalniška
koda in se zdi, da ima vso svobodo neprestanega raztelešanja, /…/ v nečem
še vedno podobni z bizarnimi fiziognomskimi učenjaki. Še vedno namreč
verjamemo, da lahko iz opazovanja (gledanja) vidnih značilnosti odkrijemo
nekaj o bistvu samega človeka; še več, verjamemo, da lahko z opazovanjem
in kombiniranjem teh značilnosti sestavimo človeka s čim manj napakami
(genetika) in čim bolj odpornega človeka znotraj novih izzivov, ki jih tehnologija
postavlja preživetju.«301 Ohranja se torej verjetje v sporočilnost telesne skrite
notranjosti, »še več, navzven obrnjeno telo postaja legitimacijska izkaznica«,
pri tem pa je »[t]aktilni obrtniško artistični rez anatomije /…/ zamenjal nežno
drseči skener«.302 Tehnologije opazovanja telesa v medicini, kot so CT, MR, pa
tudi kasnejše genske tehnologije, predvsem pa rentgenski žarki na začetku
dvajsetega stoletja so omogočili pogled v telo in branje, ki je bilo precej
drugačno od anatomskega opazovanja, saj so ustvarili pristop do telesa, ki ni
bil več tako intimen in takojšen, temveč je bil posredovan skozi filter, ki je ojačal
ali pokazal določene značilnosti za diagnozo.303 Po drugi strani pa daje danes
visoka tehnologija »podobno iluzijo kot mikroskop, razsvetljenski generator
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čudovite zmožnosti povečanja: iluzijo, da resnično gledamo nevidno, mrežo
podatkov brez napake, virtualno in statistično polje popolnega telesa.«304
~
V času biološke procese živega organizma zamejujeta momenta
pričetka in konca. Življenje si zato moramo zamišljati v zvezi s trajanjem,
obstaja v času. Tisto, kar zamejuje življenje nasproti mrtvosti, je vendar
smrt. Smrt je torej meja. Ugotavljanje smrti je v družbi stvar medicinske
diagnoze, ki izhaja iz družbenega konsenza – ta je zakonsko urejen na
osnovi stopnje vednosti o telesu in življenju v neki družbi. Kot življenje je
tudi smrt brez dvoma politizirana. Giorgio Agamben opisuje, kako sta leta
1959 dva nevrofiziologa (P. Mollaret in M. Goulon) objavila študijo, v kateri
opredeljujeta novo, četrto obliko kome (fr. coma dépassé, kar bi lahko prevedli
kot prekokoma), ki poleg popolne odprave relacijskih življenjskih funkcij
(pri klasični komi je značilna izguba relacijskih življenjskih funkcij: zavest,
gibljivost, občutljivost, termoregulacija) zajema tudi popolno odpravo funkcij
vegetativnega življenja. Pri tej obliki kome se je ob ohranjanju reanimacijskih
terapij preživetje podaljšalo, dokler je bil miokardij, sicer že neodvisen od
vsakega živčnega vpliva, še zmožen utripanja, ki je zagotavljalo prekrvavitev
drobovja. O pacientih v takšni komi znanstvenika zapišeta: »Ob soočenju s
temi nesrečniki /…/, ki utelešajo stanja, opisana z izrazom coma dépassé, ko
srce še naprej bije dan za dnem, ne da bi prišlo niti do najmanjšega prebujenja
življenjskih funkcij, obup navsezadnje premaga usmiljenje in skušnjava, da bi
pritisnili na osvobajajoče stikalo, postane nezadržna.«305 Tehnično-znanstveni
problem reanimacije je v tem primeru vodil k nujnosti redifiniranja smrti.
Dotlej sta stoletja za smrt veljala tradicionalna kriterija: ustavitev srčnega
utripa in prenehanje dihanja, ki pa s konceptom prekokome postaneta
zastarela. Leta 1968 posebni odbor univerze Harvard določi nove kriterije
preminitve in vpelje pojem »možganske smrti«. Če je prej nejasno področje
prekokome lebdelo v »nedoločnosti med življenjem in smrtjo«, pa je cilj
teh znanstvenikov zdaj »definirati ireverzibilno komo kot nov kriterij smrti«.
To je zdaj pomenilo, da je bilo pacienta na osnovi potrditve smrti celotnih
možganov, vključno z možganskim deblom, potrebno šteti za mrtvega,
304
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čeprav je po zaslugi tehnik reanimacije ta še vedno dihal.306 Ali še drugače,
klinična smrt ne pomeni tudi biološke smrti organizma. Kot sklepa Agamben,
»življenje in smrt nista predvsem znanstvena, temveč politična pojma, ki kot
taka pridobita natančen pomen le z odločitvijo.«307
S sodobnejšim pojavom organskih transplantacij, izrazito tehnološko
podprtim fenomenom, pojem smrti pridobi še nove razsežnosti. Možgansko
mrtve so sprva imenovali živi kadavri, saj lahko večino žrtev ohranjajo pri
življenju z relativno preprostim tehnološkim pripomočkom – umetnim
ventilatorjem. Margaret Lock, ki raziskuje postopanje z možgansko mrtvimi
pacienti, opaža, da je pri tistih, ki ne bodo darovalci organov, proces
ohranjanja pri »življenju« zelo kratek, medtem ko je v primeru donatorstva,
ko se telo poblagovlja, lahko dolgo podaljševan. Tu počiva nova, tehnološko
manipulirana smrt.308 Možgansko mrtvi pacienti bodo namreč v hipu »umrli«
(tj. drugič), ko bodo odstranjeni z ventilatorja, pri tem pa jih razglasimo za
mrtve, čeprav izgledajo živi. Pacienti s cerebralno smrtjo pa sploh redko
potrebujejo ventilatorje in običajno lahko dihajo sami; potrebujejo le pomoč
pri prehranjevanju. Po mnenju Lock je misliti te paciente kot mrtve povsem
protiintuitivno in poraja vrsto vprašanj, ki zadevajo gotovost v definiranju
nepovratnosti (nepovratne poškodovanosti, ko okrevanje ni več mogoče),
pojmovanje zavesti, lokacijo te ipd. Takšno definiranje smrti kaže v smeri
stališča, da nepovratna izguba zavesti rutinsko pomeni smrt osebe.309 S tem
pa se pravzaprav spet vrnemo na kartezijansko razumevanje telesa in zavesti,
ki je v zahodni družbi očitno še vedno globoko zakoreninjeno. Lock opisuje
primere dvoumnosti, ki družbeno definiranje smrti (mrtvosti) postavljajo
pod vprašaj. Tako so (leta 1983) nosečnico, ki so jo po harvardskih kriterijih
po dveh dneh diagnosticirali kot možgansko mrtvo, na vztrajanje njenega
partnerja ohranjali pri življenju v upanju, da rešijo otroka. Kljub postopnem
umiranju v času, ki se je kazalo z razširjanjem novih in novih bolezni (ki so
jih sproti relativno nadzorovali in do neke mere zdravili), je otrok v maternici
uspel rasti več kot dva meseca in bil naposled uspešno rojen s carskim rezom,
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medtem ko so materi ventilator odklopili takoj potem in ji je srce prenehalo
biti. Etične diskusije, ki so sledile, so se posvečale vprašanju, ali naj se medicina
v prihodnje poslužuje podobnih možnosti, saj so sodobne tehnologije
dokazano omogočile posmrtno somatsko podporo materi z namenom
reševanja prezgodnjega fetusa; prezrto pa je ostalo vprašanje dvomesečne
suspenzije živega kadavra v hibridnem stanju, kot so se z njim prek intenzivne
nege možgansko mrtvega telesa in njegovega fetusa srečevale sestre in drugi
skrbniki.310 Koncept možganske smrti je bil na osnovi dominantnega diskurza,
ki je omogočil diagnozo nepovratne izgube zavesti kot ekvivalentno smrti
osebe, gladko sprejet v ZDA in Kanadi, medtem ko ga na Japonskem dolgo po
tem niso sprejeli (in je še danes, po letih profesionalne in politične retorične
manipulacije, prepoznan le pogojno), ker dominantni diskurz nepovratne
izgube zavesti ni razumel niti kot biološko smrt niti kot smrt osebe.311
Po eni strani družbeno definiranje smrti ravno prek skrajnih primerov,
kjer se do odločitve nahajamo v nedoločljivem vmesnem polju (med
življenjem in smrtjo), kaže na to, kaj družba razume kot jedro življenja, kot
njegovo bistvo, in je smrt definirana kot umanjkanje tega bistva pri bitju,
kjer sicer še potekajo določene življenjske funkcije. Po drugi strani pa se
v tem primeru kaže kvantitativno izpeljevanje življenja, saj se problem
odločanja o smrti kaže glede na stopnjo mrtvosti oziroma živosti subjekta
(pri čemer merjenje stopnje že samo predpostavlja upoštevanje bistvenih
zahtev, torej identitetnih, ontoloških kriterijev). V biotehnologiji mejnice
med življenjem in mrtvostjo postanejo še bolj nejasne – ne le zato, ker
lahko nekaj živi, kljub temu, da umanjka tisto, kar družba razume kot jedro
življenja, temveč je smrt na nivoju celice sploh težko določljiva. Poleg tega
pa pri celici lahko govorimo o kvantiteti živosti. Metabolično aktivnost celic
lahko pod umetnimi pogoji ustavimo, a je pri tem celica še vedno živa – tako
npr. kožne in hrustančne celice lahko prenesemo na 4 °C, kjer še nekaj časa
ostajajo žive, a so metabolično neaktivne, kar pomeni, da se ne delijo, ne jejo
in ne izločajo (znanstveniki pravijo, da počivajo, spijo). A to stanje jih izčrpa,
v takšnem mirovanju postanejo šibkejše, čeprav jih po enem mesecu večina
še vedno preživi. Te lahko prenesemo nazaj v okolje s 37 °C, kjer spet pričnejo
jesti, izločati in se razmnoževati; rečeno drugače: normalno živeti. Živost smo
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v tem primeru kvantitativno izpeljevali iz normalnega stanja (podobno kot
je Georges Canguilhem v drugem primeru izpeljeval bolezen iz normalnega
stanja) in stanje mirovanja tolerirali kot stanje živosti, čeprav bi glede na
neaktivnost celic lahko raje sklepali, da so celice mrtve. Še več, v primeru
zamrznitve (prezervacije) celic v tekočem dušiku pri temperaturi izpod
–130 °C lahko ohranimo organski material nespremenjen, s čimer ta tehnika
omogoča njegovo preživetje. Ohranjanje celic na 196 °C v citoprotektivnem
mediju (tekoči dušik je sicer nevaren material, saj lahko njegova 700-kratna
razširitev ob segrevanju v zaprtem prostoru vodi do eksplozije), ki preprečuje
tvorjenje večjih ledenih kristalov, pomeni, da se vsi življenjski procesi živega
organizma (celice) povsem ustavijo, in sicer za nedoločen čas. Stanje, v katerem
se zdaj znajdejo celice, ni stanje mirovanja, temveč je dejansko prenehanje
življenja, a tudi ni smrt, kajti ob ponovni vzpostavitvi normalnega stanja se
celica brezhibno reaktivira in zopet izvaja biološke procese. V sodobnosti sta
nadzorovanje in s tem oblast nad življenjem in smrtjo razvita par excellence,
ko lahko tako življenje kot smrt po volji v neskončnost prižigamo in ugašamo,
s čimer se razlika med njima nepredstavljivo preseže, smrt kot meja in s tem
končno se poljubno vsakič odpravi, tako da postane pravzaprav vseeno,
ali govorimo o odsotnosti življenja ali odsotnosti smrti oziroma o njuni
prisotnosti, saj sta obe vselej obenem prisotni in odsotni.
Časovna komponenta je pri razumevanju življenja ključnega pomena
– tako v nekem smislu življenje pomeni trajanje in aktivnost. Pri možnostih,
ki jih ponujajo sodobne tehnologije, je normalno razmerje med trajanjem
in prenehanjem postavljeno na glavo, saj se izkaže, da se trajanje lahko
prekinja s prenehanjem in na ta način poljubno reaktivira, pa tudi deaktivira.
Drugače rečeno, življenje lahko zdaj po volji ugašamo in spet prižigamo.
Za sodobnike je imel fotografski medij ob nastanku izjemno moč, ki ni bila
le moč prikazovanja življenja, temveč skoraj moč njegovega ujetja, pa tudi
moč njega priklicevanja in zastiranja. Fotografski portret se je v sredini
devetnajstega stoletja razumel v neposredni zvezi z upodobljencem, kot
njegova živa celica ali tkivo. Močna relacija fotografije s časom, življenjem
in telesom upodobljenca je ne nazadnje napajala tudi eksperimente s tem
medijem iz druge polovice dvajsetega stoletja, ko so umetniki lahko dosegli
različna prepričljiva obvladovanja in posredovanja v čas in življenje. Če je bil
učinek lastitve telesa in življenja v fotografiji vendarle bolj kot ne virtualen, saj
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sama fotografija v nobeni od svojih inačic ni vsebovala pravega živega tkiva,
je možnost manipuliranja z življenjem in njega preseganjem z biotehnologijo
postala dejanska. Tehnike biotehnologije v razmerju do življenja so tudi z
vidika časovne manipulacije glede na vse predhodne oblike upravljanja z
življenjem brez primere. Manipuliranje z živim materialom v tekočem dušiku
danes ni niti znanstvena fantastika niti redek primer, temveč je postalo del
normalne družbene prakse, saj se za shranjevanje zarodnih celic ob porodu
odloči že skoraj vsaka mati.

Diham?
Če se ozremo po zgodovini umetnosti, se hitro pokaže, da se je
umetnost nenehno zanimala za nedoločljivo območje med življenjem in
smrtjo ter si tudi prizadevala oživljati neživo, v umetniškem delu ustvarjati
življenje. V nečem, kar je neživo, se lahko prek tehnik posnemanja anticipira
»zbujanje v življenje« – ravno to so utelešali antični, renesančni in baročni
marmorni mojstri v kiparstvu. Konec dvajsetega stoletja se podoben interes
oživi in se tokrat v novi preobleki pokaže v fotorealističnem kiparstvu. Eden
prvih, ki precej natančno posnema človeško telo v kipu, je Duane Hanson.
Ženska s torbico (1974) je oblečena in stoji v galerijskem prostoru, kot bi bila
ena izmed obiskovalk. Tisto, kar kip ločuje od človeka, je njegova motorična
pasivnost. Telo živega človeka je neprestano v gibanju. Četudi telo miruje,
določeno premičnost povzroča dihanje. Ker Hanson računa, da sprva ne
bomo posvečali posebne pozornosti obiskovalki, ki je podobna drugim, živim
obiskovalkam, ne bomo je torej posebej motrili, saj jo bomo percipirali v
drugotnem polju pozornosti, v sklopu oziroma množici drugih obiskovalcev.
Našo pozornost bo pritegnila šele, ko bomo le opazili, da se nekdo v prostoru
že ves čas ne premika, medtem ko ostali prihajajo in odhajajo. Ženska s torbico
je upodobljena v stanju, ko se je akt premika iztekel in se je telo ustavilo ob
izdihu. Njena statičnost tako ni presenetljiva, a tudi izhod v gib ni pričakovan,
nič na njej ga ne nakazuje. Če pri Ženski s torbico notranja intencionalnost
k premiku ni realizirana, temveč ostaja upodobljenka negibna v več smislih,
pa je nekaterim kiparjem s kipi uspelo anticipirati premik in je ravno v tem
njihova moč. Mojster takega ustvarjanja je bil npr. Michelangelo Buonarroti
(Jezusovo telo omahuje v Marijinem naročju, testeno drsi proti tlem, Pieta,
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1499; Mojzesu drsi iz objema knjiga, Mojzes, 1515). Gibanje je premeščanje
ali sprememba položaja telesa, zato pa strogo znanstveno, npr. matematično,
ne bi mogli dokazati gibanja telesa, ujetega v iztrganem trenutku oziroma
»v istem gibljivem telesu ne bi mogli predstaviti samega akta prehoda, ki je
vedno med dvema trenutkoma in med dvema položajema, najsi bosta še tako
blizu,« trdi Merleau-Ponty, ki še ugotovi: »Če gibanje tako jasno premislim,
ne razumem, da se lahko zame kdajkoli začne in se mi daje kot fenomen.«312
Pa vendar je anticipacija gibanja v statičnem telesu lahko razložljiva. Za
normalno gibanje zdrav človek potrebuje sposobnost gibanja in sposobnost
mišljenja, ki sta pri gibanju prepletena, zato je »pri normalnem človeku vsako
gibanje hkrati gibanje in zavest o gibanju.«313 Ali še drugače: pri normalnem
človeku ima »vsako gibanje podlago«, zato »sta gibanje in podlaga 'momenta
edinstvene celote',«314 pri čemer podlaga ni gibanju zunanja predstava,
temveč je »gibanju imanentna, saj ga v vsakem trenutku oživlja in prenaša«,315
je kinetična pobuda. To tudi pomeni, da gibanje vsebuje »predvidevanje ali
dojemanje rezultata, ki ga zagotavlja telo sámo kot pogonska sila, kot 'gibalni
načrt' /…/, kot 'gibalna intencionalnost'«.316 Če ob znaku, ki ga dam prijatelju,
moja intenca ni predhodno pripravljena misel, ki bi se je zavedala, pa tudi
same geste ne zaznavam v svojem telesu, pa na drugi strani »[z]nak dajem
preko sveta, prav tam, kjer je moj prijatelj, in razdaljo, ki me loči od njega,
njegovo privolitev ali zavrnitev, je mogoče neposredno razbrati iz moje
geste. To pomeni, da zaznava ne sledi gibanju, ampak da gibanje in zaznava
oblikujeta sistem, ki se kaže kot celota.«317 Za Merleau-Pontyja se gibanje ne
zgodi le kot celota intence, mišljenja in premika, temveč se zgodi tudi v svetu,
premik telesa je vpet v kompleksno medosebno komunikacijo. Kljub temu si
lahko predstavljamo, da je nekaterim kiparjem lahko uspelo anticipirati gib
telesa v neživi materiji, če so uspeli poleg telesa upodobiti tudi pobudo k
premiku. To se vendar sklada z Merleau-Pontyjevo analizo gibanja, ob kateri
spozna, da vsak moment gibanja »zajema njegovo razsežnost v celoti«, pri
312
313
314
315
316
317

Maurice Merleau-Ponty, Fenomenologija zaznave, str. 281.
Isto, str. 127.
Goldstein po Merleau-Pontyju, prav tam.
Prav tam.
Prav tam.
Prav tam.

117

In vitro

tem pa »prvi moment, ki je kinetična pobuda, vzpostavi povezavo med tukaj
in tam, med sedanjostjo in prihodnostjo, kar potem vsi drugi momenti le še
razvijajo.«318
Kipi Rona Muecka nadaljujejo mimetično tradicijo v kiparstvu.
Od starejših sorodnikov se npr. Obritoglavec (1998) razlikuje po stopnji
posnemanja, ki je tukaj zaradi sodobnih tehničnih možnosti bistveno večja,
kot je bila lahko kdaj prej. Moška figura je natančno izdelana v podrobnostih,
vsajene ima lase in dlake, ki jih prosto oko opazovalca ne more ločiti od dlak,
ki rastejo iz človeške kože. Videz kože je vestno posneman – ne le s tem, da je
površina obarvana, temveč je obarvana na takšen način, da predstavlja rahlo
prosojnost in barvne nianse na venoznih mestih; tekstura kože je natančno
izdelana. S stališča vizualnosti je posnemanje pravzaprav popolno, čemur
pripomore prostorska distanca, s katere si gledalec sme ogledovati kip. Ta
obenem preprečuje druge čutne dražljaje in kompleksno percepcijo zvaja na
vizualno. Kip za gledalca ni taktični objekt. Tudi v tem smislu je učinek tega
kipa bistveno drugačen od sorodnikov iz preteklosti: »Na lesenem kipu, ki ga
otipamo, takoj prepoznamo lesena vlakna, ki predstavljajo njegovo naravno
strukturo, poleg tega pa prepoznavamo tudi umetno strukturo, ki mu jo je dal
kipar, tako kot uho v hrupu prepozna določen zvok.«319 Mimetično kiparstvo
je v preteklosti lahko gradilo na notranji protislovnosti, prav to je verjetno te
človeške figure v lesu, marmorju in bronu delalo še bolj zanimive, saj je les,
je pa tudi telo. Obritoglavec drugače, za gledalca ne združuje v sebi takšnega
protislovja, temveč poskuša graditi na popolni iluziji, k čemur pripomore
omejevanje percepcije, saj gledalec nima možnosti, da bi razkril iluzijo, da bi
jo prek taktilnosti prepoznal. Je torej to res človek ali gre za iluzijo, je resnica
ali iluzija? Merleau-Ponty, ki pravi: »svet je to, kar zaznavamo«, izpelje sledeči
razmislek: »ali ni morda zaradi neke pomanjkljivosti našega duha to, kar je
za nas očitno, glede na določeno resnico na sebi iluzorno: kajti če govorimo
o iluziji, smo iluzije prepoznali, to pa smo lahko storili le v imenu določene
zaznave, ki se je v istem trenutku izkazala za resnično, tako da dvom oziroma
strah pred zmoto sočasno potrjujeta našo zmožnost razkrivanja napake in nas
torej ne moreta odtrgati od resnice. Smo v resnici«.320 Vendar je »resnica« tega
318
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živega moškega skaljena z dejstvom razstavljanja, razstavljanjem na klasični
način (v vitrini na kiparskem podstavku), s popolno telesno nepremičnostjo,
predvsem pa z velikostjo (moški je v notranjih razmerjih skladen, je pa nekoliko
manjši od normalne velikosti, spet pa ne toliko, da bi lahko bil pritlikav),
ki ni verjetna. Dvoumnost je torej tudi tukaj vzpostavljena, mejnica med
živim in neživim je spretno vzdrževana v suspenzu. Merleau-Ponty ugovarja
predpostavljanju jasnega sveta, v katerem se zgolj opazovalec moti zaradi
svoje percepcije, kjer je objekt dvoumen zgolj zanj, in sicer zaradi njegove
nepozornosti, ni pa takšen sam na sebi. Pojma pozornosti in zmote ne rešita
problema, temveč sta tukaj kot znaka predsodka o objektivnem svetu. Zato
Merleau-Ponty predlaga: »Nedoločeno moramo prepoznati kot pozitivni
fenomen.«321

Navznoter in navzven. Transtelesnost
V sedemnajstem in osemnajstem stoletju se je razmahnil pojav voščenih
človeških modelov ali kipov (lahko z možnostjo odpiranja kožne plasti in
prikazom notranjih organov), ki so se izdelovali vzporedno z anatomskim
raziskovanjem, vendar navadno niso bili namenjeni demonstraciji na
anatomskih urah, temveč so se zbirali v zasebnih zbirkah. Oblikovanje iz voska
je bila italijanska iznajdba in cilj je bil izdelati čim bolj natančno oblikovano
figuro v detajlih, ki bi po principu posnemanja omogočila največjo možno
iluzijo resničnosti, tako da bi bilo model čim težje ločiti od izvirnika.322 Sodobno
hiperrealistično kiparstvo, npr. kipe Rona Muecka, je moč videti kot nadaljevanje
te tradicije. Vendar pa se opazovalec odzove bistveno drugače, če prihaja v stik
z dejanskim organskim materialom nekoč živega organizma, še intenzivneje pa,
če prihaja v stik s še živečim materialom, kot pa če se sooča zgolj z materialnim
posnetkom v umetnem materialu. Fotografije s prikazi, ki so običajnemu
gledalcu nedostopni, gledalca soočajo (npr. s smrtjo in notranjostjo telesa) in
vznemirjajo, a še vedno vzpostavljajo varno distanco do referenta. Na prelomu
tisočletja nekaj umetnikov razstavlja fotografije umrlih (Serrano, Bertok),
nerojenih otrok, včasih z odstranjeno možgansko skorjo, ki razkriva pogled
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na možgane (Anita Gratzer); vse več umetnikov pa razstavlja kar neposredno
organski material – npr. živali ali dele živali v formaldehidu (najbolj slovit je
Damien Hirst) ali pa kar pravo odprto oziroma razstavljeno človeško telo.
Gunther von Hagens je sodobni anatomist-umetnik, znan po svojem
izumu postopka plastinacije, ki omogoča zelo dobro ohranjanje organskega
materiala in po katerem lahko proizvedemo tanke, prosojne rezine tkiva
ali pa ohranimo cele organe v kompleksnih sestavah, tudi v obliki celega
človeka – t. i. »Gestaltplastinate«. Interes za anatomijo v umetnosti ni nov
– renesančni umetniki, kot so Leonardo da Vinci, Michelangelo Buanorroti,
Albert Dürer so v skladu z renesančno doktirno, po kateri je bilo v središču
zanimanja človeško telo, sami raziskovali anatomijo z odpiranjem trupel. Med
interesi posamičnih umetnikov bi lahko razlikovali – če je Leonardo skušal
telo raziskati bolj tehnično, mehanično, pa si je Michelangelo s študijem mišic
skušal pomagati pri upodabljanju dinamičnih teles (v gibanju). Študije mišic
in drugega tkiva, ki anatomsko oblikuje površino telesa, so renesančni risarji
dokumentirali v svojih študijskih anatomskih risbah, ki jih občudujemo še
danes. Pač pa so se do danes ohranili le redki konzervirani deli teles iz tistega
časa. Anatomsko raziskovanje je bilo v renesansi priljubljeno v umetnosti, a
tudi obratno – francoski anatomist Honoré Fragonard je konec osemnajstega
stoletja na sledi dela renesančnih umetnikov naprednejši študij anatomije
navezal na umetnost in s sredstvi, ki so bila tisti čas na voljo, izdelal do danes
edini ohranjen anatomski kip v celotni velikosti človeka: mladega fanta, ki
jezdi konja. Z odkritjem formalina, ki je še vedno najboljši tekoči prezervativ,
so se anatomski muzeji napolnili z deli teles, ohranjenimi v tekočini.
Gunter von Hagens nadaljuje renesančno tradicijo anatomskega
odpiranja in vpeljevanja anatomije v umetnost (kot se referira tudi sam:
Odrt človek s svojo kožo, 1999, je izvedba plastinada po Michelangelovi
risbi iz leta 1556), s to razliko, da se tokrat kot umetnost ne razstavljajo
podobe v slikarskem ali kiparskem mediju, temveč kar sami človeški modeli.
Hagens presega princip posnemanja, ki se je uveljavljal v modernosti do
modernističnega preloma s principom reprezentiranja optične stvarnosti in
ki se je kot poudarjeni realizem, naturalizem, ponovno uveljavil po koncu
modernizma, kot opozicija prej poudarjenim abstraktnejšim pristopom
(abstraktnemu ekspresionizmu, minimalizmu in optični umetnosti). Zaveže
se raziskovalnemu principu, ki postane v transumetnosti ključnega pomena.
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Tehnično je njegov prispevek pomemben za polje anatomije, v polju kulture
pa je njegov nastop kontroverzen. Z uvajanjem avtopsije v javni prostor
Hagens namreč odpira polje anatomije javnosti, kar pa je moderna družba
pravno-formalno prepovedala s pravnimi listinami (anatomski akt). Pokaže
na sisteme kodifikacije v razmerju družbe do mrtvih, človeškega tkiva, telesa
in njegove notranjosti itd., s čimer se razkriva ideološki sistem sodobne
družbe.
~
Hagens omogoči natančno opazovanje nekdaj živega telesa v
notranjosti, nadaljuje tradicijo »igre ovojnic«, kot ga prepozna Bichat v
začetku devetnajstega stoletja, a pri tem verjame, da ima vsak človek svoj
notranji obraz, saj je glede na kompleksno anatomijo telesne notranjosti
individualnost v notranjosti bolj izrazito izražena kot s telesno zunanjostjo.323
Individualnost je pri Hagensovih figurah drugačna kot tista iz devetnajstega
stoletja, ki jo prepozna Foucault in je vezana predvsem na posameznikovo
bolezensko življenje – to so posmrtna telesa konkretnih posameznikov.324
Tradicija odpiranja anonimnih teles (ki so bila telesa kriminalcev in revežev) z
namenom univerzalnega mapiranja človeškega telesa, kot mu še sledi VHP, je
tu presežena in truplo poskuša biti kar se da osebnostno.
Če Hagens v polje umetnosti prihaja iz anatomije, pa so do raziskovanja
telesnosti sodobni umetniki prišli tudi po liniji body arta in performansa.
Stelarc predstavi pogled na telesno notranjost, in sicer lastnega živega telesa,
z uporabo endoskopa, ki ga vstavi v svoj želodec. Stomach Sculpture (1993) je
majhen kip (50 x 15 mm), ki se odpira in zapira in ki je kot rezultat raziskave
po dveh dneh vstavljanja zagotovil 15-minutni video posnetek. Bojana Kunst
v tem projektu prepozna kulminacijo igre prosojnosti telesa: »Stelarcova
Trebušna skulptura obrača telo od znotraj navzven iz povsem drugega zornega
kota [kot nam drugače Michelangelov avtoportret s kožo v roki govori o muki
samorazkrivanja]: ne gre več za razkrivanje bolečih skrivnosti, marveč za
323
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Gunter von Hagens, »The Designed Body«, v: Gerfried Stocker, Christine Shöpf (ur.), Ars
Electronica 99. Life Sciences, Linz: Ars Electornica, Festival for Art, Technology and Society,
1999, str. 304.
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ponudbo nenehne transparentnosti telesa, katerega skrivnosti so izginile že
zdavnaj.«325
Stelarc že v osemdesetih letih razvija projekte, s katerimi poskuša
pokazati, kako je človeško telo obsoletno, kajti s pomočjo znanosti in
tehnologije je človeštvo uspelo realizirati številne utopične želje, kot je npr.
želja po letenju, človeško telo pa ob vseh novih zmožnosti ostaja enako že
več tisoč let. Stelarcovi projekti, kot je Third Hand, poskušajo preseči telesne
omejitve in telo nadgraditi. Stelarc si pri tem pomaga s tehnologijo, v
zadnjem času pa tudi z biotehnologijo (Ear on Arm). Third Hand je proteza,
a ne v rabi zaradi pomanjkanja, temveč v funkciji presežka, saj je nameščena
kot dodatna roka, ki jo uravnavajo signali iz abdominalnih in nožnih mišic,
tako da je omogočeno individualno gibanje vseh treh rok. Z vadbo lahko
uporabnik osvoji operiranje z veliko natančnostjo. Roka lahko tudi mimikrira
ali oponira gibanju organskih rok. Projekt Amplified Body, Laser Eyes and Third
Hand je nadgradnja tega projekta, ki tretjo roko dopolnjuje z laserskimi očmi
in ozvočenimi telesnimi signali, kot so možganski valovi, bitje srca, pretakanje
krvi in mišični signali. Akter komponira zvoke z nadzorovanjem fizionomije
telesa, torej z nadzorovanjem dihanja, napenjanja mišic ipd.
Stelarcovo premikanje telesnih protez je tehnološko nadzorovano, a v
zgodnjih projektih upravljano z njegovim lastnim telesom oziroma določenimi
mišicami akterjevega telesa, ki sicer niso lastne organu (roki), saj tega v obliki,
ki je realizirana, izvorno sploh ni (tretja roka je torej dodana). Klasični, moderni
mediji, kot sta kiparstvo in slikarstvo, so bili v nasprotju z dinamiko tehno
kulture vezani na statičnost, kar pa ne pomeni, da ustvarjalcev v teh medijih
premik ni zanimal. Če so renesančni mojstri in morda tudi Mueck anticipirali
premik telesa v statični podobi prek prezentiranja tistega nevidnega vzgiba,
ki šele »bo« v naslednjem trenutku povzročil gib, pri čemer je »bo« nenehno
prestavljan v prihodnost, pa je sodobnejša različica ujetja tega momenta
precej drugačna. Davide Grassi (Janez Janša) v projektu Brainloop (2006) s
pomočjo nevrotehnologije detektira tiste točke v možganih, ki so odgovorne
za intenco k premiku. Intenca je zaznana in prenesena v računalniški
sistem, ki generira premik – ta se zdaj zgodi pred telesno akcijo, in sicer v
virtualnem prostoru. Obiskovalec, ki je zdaj sam del instalacije, ostaja v svoji
325
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(1) Stelarc, Third Hand, Tokio, Yokohama, Nagoya, 1980.
Fotografija: Simon Hunter.
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telesni negibnosti, se pa na osnovi lastnih možganskih dražljajev premika po
računalniško generiranem okolju. Dejansko gibanje je sicer spet eliminirano,
a je prestavljeno v virtualni svet. Intenca k premiku tukaj ni reprezentirana,
temveč tehnološko detektirana in uporabljena za premike v drugi realnosti.
Premik se torej zgodi s prenosom, intenca spremeni položaj in stanje, preide
drugam – zgodi se transpremik.
Dražljaje za premik uda je Stelarc v projektih, ki so sledili prvim
protetičnim projektom, motiviral drugje, zunaj lastnega telesa. Za Extended
Arm so bili ti generirani računalniško in niso bili pod akterjevim nadzorom,
zato se je roka premikala nenamerno. Od tod do upravljanja telesa na daljavo
je le še majhen korak. V performansu Split Body: Voltage-In / Voltage-Out je
akterjeva telesna izkušnja deljena – spodnji del telesa upravlja sam, zgornji
del pa aktivizira avatar. Za Fractal Flesh so se obiskovalci dotikali mišic na
računalniškem vmesniku, kar je s sekundnim zamikom povzročalo premike
Stelarcovega telesa na oddaljeni lokaciji. Sam ustvarjalec s terminom »Fractal
Flesh« misli na prostorsko ločena, a elektronsko povezana telesa in dele teles,
ki v različnih merilih generirajo nove aktivnosti po podobnem vzorcu.326
Stelarc s tem konceptom odpira novo paradigmo, ki ni več paradigma
protetično nadgrajevanega telesa, temveč je telo preseženo z odpiranjem v
nepredstavljive dejanske prostorske in virtualne dimenzije, presežena pa sta
tudi intencionalnost in samonadzorovanje telesa. Akter lahko opazuje svoje
telo, ki se premika, a premikov ni sprožil s svojo intenco, niti ni sam stiskal mišic,
da bi proizvedle premik. Telo ali del telesa je operiran z nadomestno enoto, ki
ni del iste prostorske kontinuitete, a je s telesom elektronsko povezana. Gre za
premeščeno, drsečo zavest, ki ni ne tukaj v tem telesu, ne tam, v drugih telesih.
Telo ni fragmentirano, ampak so to multiplicirana telesa, ki se simultano vodijo
na daljavo, zapiše Stelarc, ki še meni, da pri tem ne gre za nadzorni mehanizem
po modelu gospodar vs. hlapec, temveč za povratne zanke izmenjujoče si
zavesti, upravljanja in razcepljenih psihologij.327 Stelarc si zamišlja razcepljeno
telo z vstopno napetostjo, sproženo z vedenjem oddaljenega agensa, in z
izstopno napetostjo, ki nadzira periferne naprave. Takšno kompleksnejše telo
326
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(2) Janez Janša, Brainloop, 2006. Fotografija: Miha Fras (fotodokumentacija:
Aksioma – Zavod za sodobno umetnost, www.aksioma.org).

ne bi bilo upravljano le v eni točki, temveč bi bilo gost za mnoštvo oddaljenih
agensov, a kjer bi se telesa teh agensov obenem lahko upravljala na daljavo.
To bi bilo zares telo številnih psihologij in raznolikih lokacij – naloga bi se
pričela s telesom na eni lokaciji in se zaključila s telesom na drugi lokaciji. Telo
ne bi bilo le mesto vpisa, temveč medij za manifestacijo oddaljenih agensov,
telo, ki bi utelešalo gibanje, od časa do časa čisto mehanično gibanje, ki ga
akter ne bi izvajal niti s spomnim ne z željo.
Fizično telo se pri Stelarcu presega, postaja mrežno telo, katerega del,
ki je utelešen v posamičnem telesu (ali delu telesa) nekega agensa v mreži,
lahko v idealnem modelu sproži katerikoli drug agens iz mreže ter ga tako
vodi v dejanju. V takšnem transtelesu je intenca razpršena oziroma je lahko
usmerjena v katerokoli točko na mreži – transtelo lahko izvede akcijo na
oddaljeni lokaciji proti volji agensa, ki je v njem fizično utelešen. Tudi njegovo
uho na roki (Ear on Arm) postane del preseženega telesa, obstoječega na
medmrežju, ki si ga lahko prilašča kdorkoli. Ear on Arm je tako organ vseh
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nas, ki smo na mreži, je fizični organ našega transtelesa, ki zvoke iz okolice
sprejema na Stelarcovem telesu.
Thacker (1998) v sodobnem razširjanju telesa s priklapljanjem na
internet vidi realizacijo Artaudovega koncepta telesa brez organov. Artaud je
mislil o elektriki kot telesu in o telesu kot električnem naboju – zamislil si je
novo telo, ki razgrinja strahove v zvezi z organi, telesnimi tekočinami, seksualno
aktivnostjo in splošnimi psihoznanstvenimi diskurzi, vpisanimi v telo. Njegova
pisanja o gledališču preči zamisel o ritualiziranem, performativnem telesu, ki se
pojavlja kot niz dinamičnih, gestualnih »hieroglifov«, ki zasedajo prostor. Tako
naj bi bilo gledališče krutosti polna potopitvena večmedijska priložnost za
čustveno-psihološko vrnitev, s čimer Artaud skuša rekonstituirati samega sebe
skozi lastno telo. Zato, sklepa Thacker, lahko njegov projekt rekonstituiranja
lastnega telesa razumemo kot anatomsko-električni zemljevid prizorišča, pri
čemer ni težko videti povezave med njegovim konceptom električne anatomije
in sodobnimi mrežnimi tehnologijami. Thacker vidi povezavo Artaudovega
koncepta zlasti v navezavi na delo digitalnoumetniškega kolektiva Floating
Point Unit, ki raziskuje možnosti hipertekstualnega telesa in elektronskega
tkiva. V njihovih performansih so telesa oddaljenih sodelujočih spodbujena
k čutnemu sodelovanju in prenašanju sebe kot hibridizirane, grozljive telesne
forme na ekranu. Telesno-tehnološki odnos prek spleta je tu spremenjen:
ne gre več za tehnotopološkost realnih teles, ki so skupinsko posredovana s
tehnologijo, temveč so to prej raziskovanja in eksperimenti, ki preizprašujejo,
kako se utelešanje povzroča prek tehnologije oziroma kako je digitalno
utelešeno.328 Spomnim lahko, da je Thackerjev spis o prepoznanju telesa brez
organov v mreženju telesa z digitalnim in prepletu s spletnimi tehnologijami,
ki se opira tudi na Deleuzovo prepoznanje tega koncepta, zgoden glede na
umetniške projekte, ki to zamisel zelo dobro ponazarjajo in so nastali kasneje,
torej v začetku enaindvajsetega stoletja.
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(3) Stelarc, Ear on Arm, London, Los Angeles, Melbourne, 2006–. Fotografija: Nina Sellars.
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Živo neživo: androidi
Stelarc z zadnjimi projekti kaže na menjavo paradigme od telesa
kot stroja k telesu kot globalni mreži, k preseženemu telesu, tj. transtelesu.
Paradigma telesa kot stroja se je izrazito pokazala z vzponom robotike, ki je
izšla iz računalniške paradigme, saj je robot varianta računalnika v gibanju.
A paradigma mehaničnega telesa ni nova, je prav v jedru moderna. René
Descartes z ločitvijo telesa in duha podpira zamisel o telesu kot mehaničnem
stroju, v katerem je za časa življenja naseljena duša. Z razsvetljensko etično
sprostitvijo telesa se spodbudi anatomsko odpiranje. V risbah in slikah iz
moderne dobe, ki prikazujejo obred seciranja, je predstavljeno anonimno
človeško telo kot kompleksna celota, ki v času življenja opravlja mehanične
funkcije – v prikazih prisotni seciranju z analiziranjem telesnih delov
proučujejo mehaniko telesa. Zato ne more biti presenetljivo, da se androidi
pojavljajo že v osemnajstem stoletju in so v sorodu z voščenimi figurami
in anatomskimi telesi nasploh, le da so te figure dinamizirane. »Avtomati
so namreč izrazit produkt razsvetljenskega racionalizma, so torej čisto
tehnično dejstvo in predvsem topos demonstracije – razkazovanje kavzalne
operativnosti telesnega, ki živo deluje po analogiji z mrtvim strojem.«329
V osemdesetih letih dvajsetega stoletja številne knjige in filmi širšo
populacijo učijo o mehanizmu, ki bo v naslednjih desetletjih temeljno
preoblikoval našo vsakdanjo kulturo, pa tudi bistveno vplival na razvoj znanosti
in tehnologij. Kot želeni izid razvoja računalniške tehnologije se vidi napravo,
ki bo izgledala in se vedla kot človek: »Po eni strani je vsak računalnik neke
vrste android, ker je sposoben v določeni meri oponašati človeške umske
dejavnosti. Prav gotovo pa povprečni računalnik ne izgleda kot človek, se ne
more premikati, prijemati ali premikati stvari, poslušati, gledati ali čutiti. Upanje,
da bi ustvarili tako napravo ali vsaj njen del, je bilo inspiracija za številne vodilne
raziskovalce v računalništvu in drugih tehničnih znanostih.«330 Razmislek o
pojavu androidov pa je sočasno vpeljal tudi znanstvenofantastični film (Blade
Runner, 1982). Androidi so s stališča analitične filozofije zanimivi, saj sprožajo
vprašanje o razliki živo/neživo, namreč: v čem je razlika med živim človekom
329
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in androidom, ki izgleda prav tako kot človek, razmišlja, čuti in čustvuje, le da
gre za računalnik-stroj. Čuti opazovalca so prevarani, kot so jih varali antični,
renesančni, baročni in drugi realistični slikarji ter kiparji. Kot pravi Descartes,
»je vrsta izkušenj omajala vse zaupanje, ki sem ga imel do čutov, kajti včasih
se je izkazalo, da so stolpi, ki so se mi od daleč zdeli okrogli, od blizu štirioglati;
in mogočni kipi na vrhu njih so bili s podnožja videti majhni. Dognal sem, da
se sodba vnanjih čutov moti pri neštetih takih stvareh. A ne le vnanjih, tudi
notranjih, kajti kaj je lahko bolj znotraj kakor bolečina?«331 A Descartes zmeraj
ugotovi, »da me popolnoma prepriča edinole tisto, kar doumem jasno in
razločno.«332 Descartes se ne zanaša toliko na čutila, pa tudi pojem voska ne
nastane iz zmožnosti predstavljanja, razsežnost razsežnega je nepredstavljiva,
zato »si sploh ne morem nazorno predstavljati, temveč lahko samo v duhu
dojamem, kaj je ta vosek.«333 Naša sodba o obstoju voska ni utemeljena v čutni
zaznavi, kot ne rečemo, da po barvi in obliki sodimo, da je vosek tu, temveč
rečemo: »Vidimo vosek, če je tu,« kar za Descartesa kaže, da voska ne spoznavam
po gledanju očesa, ampak po motrenju duha. Tako je tudi v primeru razlikovanja
ljudi od avtomatov: »Ravnokar vidim z okna ljudi, ki hodijo po trgu in tudi o njih
imam prav kakor o vosku navado reči, da jih vidim – a kaj vidim razen klobukov
in oblek, pod katerimi bi se lahko skrivali avtomati? In vendar sodim, da so
pod njimi ljudje. Kar dozdevoma gledam z očmi, dojemam samo in edinole
po zmožnosti, da sodim, in ta zmožnost je v mojem duhu.«334 Le kako bi sodil
Descartes, če bi se znašel v resničnosti filma Blade Runner – a to je pravzaprav
točno tisto vprašanje, s katerim se ukvarja film, njegovi človeški protagonisti v
njem in gledalci, ki se z njimi identificirajo. Vprašanje po razkrinkanju androida
kot nečloveka je moderno vprašanje po resnici, kajti Descartes verjame, »da je
kaj resnično, če le-to dojemam jasno in razločno«.335
Če so moderni filozofi na delu odkrivanja resnice, ki je »jasna in
razločna«, je v ničejanskem, pravzaprav že heglovskem svetu drugače, saj
resnica ni ne jasna in razločna, ne statična in večna, ne ena sama, sploh pa je
še vedno odprto vprašanje poti do nje, če bi nas ta še sploh zanimala.
331
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Na vstopu v novo tisočletje nekaj ustvarjalcev ustvarja umetne,
virtualne identitete. Breztelesna osebnost Prothetic Head (2002), ki so jo za
Stelarca izdelali trije programerji, sicer ima vizualno dvodimenzionalno
podobo Stelarcovega obraza, ki premika oči in usta, a govorjenje glave izhaja
iz podatkovne baze in konverzacijske strategije, s pomočjo katere se »glava«
odziva na govorjenje oziroma vprašanja sogovornika. Program premore
številne definicije iz slovarja, s katerimi operira, a virtualna osebnost je lahko
tudi kreativna – lahko zapoje pesem, si pa tudi zapomni sogovornika in mu ve
povedati, da se ga spomni, da se ta npr. pogovarja o smislu življenja. Tehnično
naprednejša je verzija robota, ki ga izdelata Boryana Rossa in Oleg Mavromatti.
Autobot (2005) je spletno-klepetalniška platforma, ki omogoča oblikovanje
izmišljenih spletnih osebnosti – kot uporabnik klepetalnice imamo namreč
možnost, da svojega osebnega Autobota naučimo komunicirati v kateremkoli
pisanem jeziku. Na začetku je naš Autobot elektronski »idiot«, ki le ponavlja
naše besede, kot zapišeta avtorja. Autobot se uči komunikacije, s tem pa »vsak
posamezni robot postane odraz uma in razpoloženja njegovega ustvarjalca,
zato ima z njim lahko tudi najuspešnejše pogovore.«336
Obenem pa androidi niso prenehali biti predmet sodobnega interesa
– nasprotno, danes govorimo celo o androidni znanosti, ki v zadnjem času
največ raziskav črpa s področja kognitivne znanosti, še posebej na področju
interakcije človek-robot. Raziskovalci robotike skušajo prisvojiti mehanizme,
ki ležijo pod uspešno medčloveško interakcijo, da bi lahko ustvarili robote,
s katerimi bi ljudje zlahka komunicirali. Vprašanja v zvezi z androidi ostajajo
ista, kot so obravnavana zgoraj: »Če bi lahko zgradili androida, ki je zelo
podoben človeku, kako lahko ločimo med pravim človekom in androidom?
Odgovor ni trivialen. Ko smo v interakciji z androidi, ne moremo videti njihovih
notranjih mehanizmov in tako bi lahko preprosto verjeli, da so ljudje.«337
Zakaj delati androide: »Androide, ki so podobni ljudem, nameravamo
uporabljati za proučevanje, kaj esencialno pomeni `biti človeški`, tj. skrivnosti
336
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človeške narave. Androidi in geminoidi so umetni ljudje, ki nam dopuščajo
raziskovati človeško naravo s sredstvi psiholoških in kognitivnih testov, ki
jih izvajamo med interakcijo z ljudmi.«338 Na osnovi nezavednih procesov z
androidi komuniciramo kot da bi bili človeški sogovorniki, čeprav ga zavedno
zaznavamo kot robotski sistem s človeško pojavnostjo. Leta 2006 je Hiroshi
Ishiguru, profesor na Univerzi v Osaki, izdelal prvi geminoidni prototip HI-1
(geminoid izhaja iz lat. geminus, ki pomeni dvojček, in lat. oides, ki pomeni
podobnost). Geminoid, ki je bil predstavljen na festivalu Ars Electronica leta
2009, je osnovan po modelu obstoječe osebe, tj. po njegovem kreatorju, in je
po vizualnem izgledu precej dobra kopija, se premika, govori številne jezike
in je komunikacijsko že zelo sposoben. Teleoperacijski sistem geminoida
generira tudi avtonomno gibanje robota, in sicer v mikro premikih ob
govorjenju in poslušanju (ti se v prvem in drugem primeru razlikujejo), ki pri
človeku nastajajo spontano, nezavedno.

Sem kiborg, organsko-mehansko bitje
V skladu z računalniško paradigmo, ko se izdela stroj, ki se lahko izvede
tudi v obliki androida, se življenje posnema, ni dejansko – to je tudi izvor
spraševanja o razliki, podobno kot pri podobi, simulakru ali ne nazadnje v
zvezi z ready-mades kot o razliki med navadnimi objekti in umetniškimi deli
(kot to počne Danto).
Kiborg nasprotno ni proizveden na ravni posnetka, temveč se v njem
kombinira že obstoječe organsko in mehanično. Pri kiborgu je nosilec življenja
človek, stroj je le njegova nadgradnja, protetična izboljšava. Kevin Warwick je
svetovno znan kibernetik, delujoč v Veliki Britaniji, ki proučuje neposredne
vmesnike med računalniškim in nevrološkim sistemom ter zagovarja uporabo
umetne inteligence. Prepričan je, da lahko človek številne omejitve, kot so
senzoromotorične sposobnosti, preseže s stroji. Njegov projekt Kiborg (1998–
) je v marsičem soroden Stelarcovim projektom, s tem da Warwick pričenja z
vsaditvijo strojnih komponent v svoje telo (tj. pod kožo) – prva faza raziskave
je vključevala RFID prenosnik, ki je zaznaval vrata, luči, grelnike in druge
bližnje računalniško vodene naprave. Druga stopnja eksperimenta (2002)
338
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je vključevala bolj kompleksni vmesnik, ki je bil nameščen neposredno na
Warwickov nevrološki sistem. S pomočjo stotih elektrod je bil proizveden
signal, ki je lahko kot robotska roka posnemala Warwickova dejanja (zgodila
se je mimikrija dejanja) – eksperiment je bil izveden tudi na daljavo. Enega od
poskusov sta izvedla skupaj z ženo, ki je bila tudi elektronsko priklopljena na
svoj živčni sistem in sta lahko oba komunikatorja pošiljala in oddajala signale
drug drugemu na daljavo.
S skupino raziskovalcev z Univerze v Readingu, kjer je Warwick tudi
v preteklosti sodeloval pri več velikih robotskorazvojnih projektih, so leta
2008 še posebej šokirali javnost z novico, da so ustvarili robota s podganjimi
možgani.339 To ni običajni robotskonadzorni sistem, temveč je nadzorni center
v lončku s 300.000 podganjimi nevroni, hranili in antibiotiki. Od telesa ločeni
nevroni med seboj vzpostavljajo povezave, komunicirajo, pošiljajo si električne
signale, kot se to dogaja v živem bitju. S stimuliranjem nevronov s signali iz
senzorjev na robotu in z uporabo odziva nevronov, ki povzroči odziv robota,
raziskovalci upajo, da bodo dobili vpogled v delovanje možganov, ki bo imel
neposredne implikacije za zdravstvo, tako za zdravljenje Alzheimerjeve,
Parkinsove bolezni in epilepsije. Skupina bi želela svoje raziskave nadaljevati s
človeškim materialom, in sicer z uporabo človeških embrionalnih možganskih
celic.
~
Če se o razliki med živim in neživim še pri androidih, narejenih z
vrhunsko tehnologijo in tehnično natančnostjo, misli v navezavi na razliko
med organskim in mehaničnim (strojem), ki po videzu in funkcioniranju
posnemajo živo, a še vedno le posnemajo, potem kiborgu ne omogočajo več
zarisa ločnice med živim in neživim, saj je organsko in mehansko prepleteno,
podobno kot je v hibridnem subjektu ne nazadnje prepleten že sodobni
pisar z računalnikom. Nedavni eksperimenti v robotiki kažejo, da so sodobni
raziskovalci od eksperimentiranja z neživo materijo z namenom ustvarjanja
(umetnega) življenja prešli na dejansko rabo živih komponent v robotskih
sistemih, in obratno – v živo se vmešča neživo z namenom izboljšanja
zmožnosti organskih organizmov; z drugimi besedami, se vse bolj zanimajo
339
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za konstruiranje hibridnih organizmov. Vprašanje življenja s tem spet ni
odpravljeno, temveč se prej šele zares zastavlja.
~
V liniji, ki jo izrisujem, se bo zdel naslednji primer poseben. Izvirna je
ideja Wima Delovoya, ki sicer posnema življenje v mehanični obliki, a prihaja
do, glede na prej opisane projekte, nenavadnih rezultatov. Kloaka (2001–04)
je strojna instalacija, ki jé in izloča. Če so Kloakini robotski sorodniki iz nežive
materije glede na organski sistem napredni, saj ne potrebujejo hrane in ne
izločajo balasta, ki ga niso porabili za energijo, je ta mehanizem udaren prav
s svojo »konzervativnostjo« – njegova bistvena funkcija je namreč prav v
tem, da proizvaja fekalije. Pa vendar je to stroj iz nežive materije, ki se hrani
z organskim in proizvaja organske izločke – je torej stroj, ki obstaja le v
navezavi na organsko. Kljub svoji enostavni obliki je torej spoj neživega in
živega dosežen. Vendar v primerjavi z družbeno pomembnimi cilji, ki si jih
zastavljajo raziskovalne skupine pri svojih družbeno podprtih eksperimentih
(kot zgoraj), je tukaj cilj ravno nasprotno, povsem nekoristen. Fekalije, ki jih
proizvaja stroj, so proizvodi, izdelki, pravzaprav artefakti, generirani prek
umetniške platforme, so »umetniško delo«. To ni umetnikovo blato kot tisto,
ki ga je v konzerve pakiral Piero Manzoni leta 1961, čeprav se s tem delom
Delvoyevo spogleduje, temveč so tukaj izločki več kot umetnikovi, so izdelki
umetniškega dela. Kloaka ni več odraz industrijske civilizacije, osredotočene
na proizvodnjo in blago, temveč je glasilec post- ali raje transindustrijske
dobe, kjer kraljuje turbokinetična kultura in obsesija z umetnim ustvarjanjem
življenja. Smo v svetu kulture turbofetišističnega potrošništva, ki, povedano
preprosto, s Kloako, smrdi.

Ustvarjanje življenja. Razstavljanje,
prepredanje, razmnoževanje živečega
Znanstveniki še raziskujejo in ponujajo različne odgovore na vprašanje
o nastanku življenja. Šele konec dvajsetega stoletja so biologi ugotovili, da
ima mikrobiološko življenje neverjetne zmožnosti za preživetje – organizme,
ki uspevajo v ekstremnih fizičnih in kemijskih pogojih ali pa jih celo zahtevajo,
so poimenovali ekstremofili. Prav ti predstavljajo tiste vrste, ki se pojavljajo
kot prve oblike življenja na planetih. Zato se je s pričetkom novega tisočletja
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povzpela znanost, ki raziskuje ekstremofile in možne pogoje za življenje in
evolucijo na drugih planetih. Razvijajoča se astrobiologija raziskuje s podatki,
ki jih prek robotskih sond pridobiva iz našega osončja, obenem pa raziskuje
z življenjskimi oblikami, ki jih lahko najdemo tudi na zemlji. Mikroorganizmi,
kot so tardigarda (vodna žuželka), trihina in magnetna bakterija, so namreč
zelo pomembni pri eksperimentiranju z izpostavljanjem življenjskih oblik
ekstremnim pogojem na drugih planetih. S projektom Deep Data (2009–) želi
Andy Gracie raziskovati prav to: 1) pogoje in 2) osnove za življenje. Gracie
vzpostavlja most med podatki, pridobljenimi v vesolju (prek različnih sond), in
zemeljskimi ekstremofili – na osnovi podatkov iz vesolja so umetno ustvarjeni
specifični ekstremni pogoji, v katerih potekajo eksperimenti z zemeljskimi
ekstremofili. Gracie razvija strategije za ekstrahiranje podatkov med
manipulacijo z namenom generiranja nove kode, ki bo osnova za entiteto, ki
predstavlja idealno obliko življenja za vesoljska potovanja in preživetje.
Opisani projekt nadaljuje z računalniško paradigmo generiranja
življenja, kot je bila ta v središču zanimanja v zadnjih dveh desetletjih
dvajsetega stoletja in kot je na prelomu tisočletja kulminirala v upih
genetskega inženiringa, ki je genetski zapis razumel kot kodo življenja. Vendar
pa je pri Deep Data končni kodni zapis življenja izid, ki izvira iz predhodnega
manipuliranja z živim materialom v različnih pogojih. Paradigma telesa kot
stroja in telesa kot kode, ki je bila posebej močna v devetdesetih, se preseže
s prehodom biotehnološke paradigme od genetskega inženiringa na tkivni
inženiring in regenerativno medicino, ki se dogaja s prelomom tisočletja – ta
je tema naslednjega poglavja.
~
Če je bila še malo prej fascinacija z življenjem in telesom vezana na
dejanskost tkiva, mesa, ki naj bo čim bolj otipljivo, četudi v polju fotografije:
Zarina Bhimji, Anita Gratzer, Andres Serrano, tudi Damien Hirst, se v
devetdesetih telo po svojem bistvu razume kot »nematerialna zagonetka
tehnotroničnega izdelovanja«,340 kot David Alan Mellor to pripisuje lepim
telesom transseksualcev na fotografijah Nan Goldin, saj so ti kljub visoki
resoluciji posnetkov futuristično nepreverljivi. Namesto nostalgije po nekdaj
živem (od tod tudi porast fotografij s trupli ali deli teles, npr. v formalinu) se
340
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(4) Koen Vanmechelen, Cosmopolitan Chicken, Verbeke Foundation, Kemzeke, 2007.
Fotografija: Polona Tratnik.
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telo zdaj digitalno arhivira, postane virtualno telo, pri tem pa si njihov avtor
lasti »moč, da prenese [angl. download] telo v podatek«.341 V fotografiji te
opcije prinaša digitalna fotografija. Umetnost pa v tem smislu odpre še neko
drugo, izjemno povezavo – z genskim inženiringom (več o tem v naslednjem
poglavju).
~
S prelomom tisočletja se vrne potreba po taktilnosti, digitalna
paradigma se umakne materialnosti, ki umetnost vodi k neposrednemu
manipuliranju z živečim materialom. Živeče, konkretne materialne izide ima
projekt Kozmopolitska kokoš (The Cosmopolitan Chicken), sicer datiran v letu
2005, s katerim je Koen Vanmechelen začel leta 2000 tako, da je križal dve
vrsti kokoši (belgijsko vrsto Mechelse Koekoek in francosko vrsto Poulet de
Bresse). Namen projekta je križati različne nacionalne vrste kokoši, pri čemer
se križanje razume kot klasičen primer dinamičnega, plodnega in rodovitnega
življenja in miroljubno sožitje različnih ras. Čeprav žive, so tukaj v ospredju
vrste, ki jih še vedno lahko razumemo kot podatkovno identificirane. A težnja
po poseganju v življenjski proces in vplivanju nanj je prisotna tudi v bolj
neposrednih različicah. V okviru projekta Nature? (2000) Marta de Menezes
spreminja vzorce na krilih metuljev in ustvarja takšne, ki jih v naravi prej
še nismo videli. To dosega s poseganjem v normalne razvojne mehanizme
metuljev, ki pa ostajajo naravni v smislu, da so njihova krila ustvarjena iz
normalnih živih celic. Obenem pa so krila umetno preoblikovana. Marta de
Menezes se sprašuje o konceptu naravnega v času, ko človek lahko posega
v življenjske procese in jih po želji usmerja. Napredek v razvojni biologiji
omogoča poseganje v normalne razvojne programe in na ta način ustvarjanje
novih živih organizmov. Projekt ob tem informira, da je ustvarjanje živali z
značilnostmi, ki jih prej nismo srečali v naravi, običajna praksa v znanstvenotehnoloških laboratorijih. Philip Ross podobno posega v rast gob. Za projekt
Pure Culture (2001) je Ross gojil žive glive (Ganoderma lucidum). Te kompaktne,
drevesnim podobne gobe so bile gojene tako, da so posnemale klasične
arhitekturne ikone, pri čemer so obliko pridobivale več kot devet mesecev, in
so bile razstavljene še žive. Proces je podoben kot pri vzgoji bonsai drevesa;
nadzorujejo svetlobo, težnost, zrak, vodo in toploto.
341
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(5) Marta de Menezes, Nature?, Break 2.3 Nove vrste, Galerija Kapelica,
Ljubljana, 2005. Fotografija: Domen Pal (fotodokumentacija: Break 2.3).
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Za postavitev Nature? so bili v galerijskem prostoru vzpostavljeni
posebni pogoji – visoka vlažnost in toplota v zaprtem šotoru z rastočimi
metulji. Tudi Ross je pri svojih projektih posebej pozoren na pogoje in
okoliščine, ki omogočajo manipulacijo z živim. Že za Pure Culture je doma
izdelal laboratorij, potreben za pripravo gojišč in gojenje gliv – o tem, kako
vzpostaviti domači mikološki laboratorij, je Ross vodil delavnice (tudi v
Sloveniji v okviru festivala Break 2.3 Nove vrste, 2005) in pisal v priročni reviji,
ki spodbuja »naredi sam« principe tehnološkega delovanja.342 Z ustvarjanjem
nadzorovanih okolij Ross goji, manipulira in preoblikuje celo vrsto živih vrst
v procesualne kipe oziroma instalacije. Čeprav naravna v svoji materialnosti,
njegova dela izražajo očitno človeško posredovanje. V čem je razlika med
glivo ali rastlino, ki jo vzgojimo v umetnem okolju, in tisto, ki je zrasla v
naravi – je prva umetna ali pa tudi v primeru druge ne moremo več govoriti
o naravi, saj so življenjski pogoji na celotnem planetu posledica človekovega
»umetnega« posredovanja? Rossova želja je, da oseba, ki se sreča z njegovimi
živečimi objekti, premisli biološke fenomene in obstoječa bitja znotraj okvira
družbenih in zgodovinskih kontekstov. Osnoval in ustvaril je serijo vodnih
vrtov: Jarred In (2002), Juggernaut (2004) in Junior's Return (2005). Osnovna
zamisel za te projekte je ustvariti napravo, ki bo povezovala vse življenjsko
potrebne funkcije, ki so potrebne za rast rastline v zaprti posodi. Za ta koncept
je Ross izhajal iz več tradicij – kitajskim šolskim objektom in viktorijanskim
steklenim rastlinjakom je skupno verjetje, da je narava najbolj razumljena
takrat, kadar je uzrta skozi leče človeške umetnije. Rastline v teh vrtovih
živijo znotraj tehnologiziranih kokonov, razlaga Ross, učinkovito izoliranih od
svojih okolij, kjer zahtevajo veliko količino elektrike in materialne podpore, da
ostanejo zdrave.343
~
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(6) Philip Ross, Junior's Return, Break 2.3 Nove vrste, Ljubljana, 2005.
Fotografija: Domen Pal (fotodokumentacija: Break 2.3).
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Z vzponom zanimanja za manipuliranje z živim in z novimi možnostmi
transformacijskih procesov vse več umetnikov v svojo prakso vključuje
biotehnologijo.344 Pojavila so se tako imenovana vlažna dela (wetworks, angl.),
ki ne manipulirajo le s softverom, temveč dejansko uporabljajo živ material
v sedanjem času. Kako se dogaja premik od osredotočanja na računalniško
mišljenje in navezave človeka oziroma življenja na programskost k osredotočanju
na materialnost organizma, torej k drugi paradigmi, ki je pravzaprav bolj kiparska
(zadeva neposredno manipuliranje z materialom), kaže tudi termin, ki se pojavi
na prehodu iz ene v drugo paradigmo – tj. t. i. »wetware« (ki je etimološko
abstrahiran iz računalniških terminov »hardware« in »software«). Rudy Rucker
kot eden prvih, ki uporabi izraz »wetware« (v svojem zf romanu Wetware,
1997), pojasnjuje, da termin primarno pomeni »spodaj ležečo generativno
kodo za organizem, kot jo najdemo v genetskem materialu, v biokemiji celic in
v arhitekturi človeških tkiv.«345 Že dejstvo vlažnosti, ki je vsebovano v terminih
»wetware« in »wetwork«, priča o pomenu posebnih življenjskih pogojev (tako
vlažnost, določena temperatura itd.), in sicer ne le v okolici kot v primeru
laboratorijskega okolja, temveč tudi v uporabi biokemijskih vlažnih (navadno
tekočih ali želatinastih) gojišč, v katera so živi materiali potopljeni, s čimer se
obenem implicira občutljivost tega materiala.
Uporaba vlažnih gojišč, v katera so zdaj potopljeni živi elementi,
bistveno spremeni ne le celoto umetniškega dela oziroma instalacije, ki mora
biti z ureditvijo posebnih pogojev prilagojena v okoliščine, primerne za gojenje
živega, pač pa tudi koncept življenja in telesnosti, ki zdaj ne nastopata več v
svoji celosti, temveč se fragmentirata in ponujata opcije za nove formacije.
Da bi te ob apliciranju na gospodarstvo lahko prinesle tudi velike premike za
kulturo, pokaže Symbiotica z zamislijo fabriciranja zrezkov (Disembodied Cuisine,
344
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2003) in usnja (Victimless Leather, 2008) brez žrtev. Lahko bi rekli, da projekti te
vrste prakticirajo utopični inženiring, saj so takšni predlogi v okviru današnjih
možnosti tkivnega inženiringa še neuresničljivi za praktično rabo, saj, preprosto
povedano, z izjemnimi stroški na ta način zaenkrat dosežemo kvantitativno
še zanemarljivo slabe rezultate, tako da je tudi do razvoja kvalitete takšnih
proizvodov zagotovo še dolga in vprašljiva pot.
Pri tkivnem inženiringu za umetniške namene se najpogosteje
uporabljajo živalski biološki materiali (npr. ovčje, podganje ali žabje celice) in
rakaste celice, ker so veliko manj zahtevne pri pogojih gojenja in se pospešeno
razmnožujejo tudi do oblik, ki postanejo vidne s prostim očesom (slednje
uporablja Symbiotica, npr. za Tissue Culture and Art(ificial) Wombs, Worry Dolls,
2002), kar pa je z zdravimi človeškimi celicami praktično nemogoče doseči.
S stališča vizualizacije in obvladljivosti je zato za bioumetnike priročno
uporabljati te materiale, kar pa lahko s stališča konceptualne korektnosti,
pa tudi korektnosti dobljenih rezultatov, postane vprašljivo. Če se namreč
živalske celice uporabljajo pri modelih, ki se prikazujejo kot človeški elementi,
gre pri tem za simulacijo, ki ni verodostojna; prav tako pa ni verodostojna
raba rakastega ali drugega genetsko spremenjenega materiala z večjimi
potenčnimi zmožnostmi in povečano odpornostjo v realizacijah, ki to
zakrivajo (kot npr. če uporabimo rakaste celice namesto zdravih, dobimo
vizualno zagotovo veliko bolj privlačne rezultate, ki pa ne kažejo enake slike,
kot bi jo imeli z uporabo zdravega materiala).
Čeprav interes za človeško telo ostaja in se mu z uporabo tkivnega
inženiringa tudi v umetnosti odpirajo nove možnosti, je uporaba človeškega
materiala za te namene pravno-legalno težavna. Operiranje s človeškim tkivom
namreč ščitijo pravni akti (akt o tkivnem inženiringu in biomaterialih ter akt
o človeškem tkivu), ki prepovedujejo nenadzorovano uporabo človeškega
tkiva, še posebej uporabo biološkega materiala brez soglasja donatorja.
Umetniški projekti te vrste so sicer do neke mere odvisni od posamičnih
državnih regulativ, vendar morajo v primeru uporabe človeškega materiala
pridobiti pozitivno mnenje državne etične komisije, kar pa je težavno.
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Mreženje telesa-življenja s svetom
Telo in življenje, ki nastopi v zadnjem desetletju v umetnosti, nista
preprosto zvedena na kodo, temveč telo spet postane otipljivo in življenje
materializirano. Vendar prihaja do bistvene razlike glede na prejšnjo taktilnost
telesa – to ni več nostalgično oziranje za nekoč živim, fascinacija s smrtjo in
materialnostjo, ki ostaja, temveč se telo tipa, se ga secira, že živega razstavlja
v fragmente. Ti se in vitro delijo in množijo.
~
Obiskovalec, ki vstopa v instalacijski prostor, urejen s posebnimi pogoji za
omogočanje življenjskega organizma v sedanjem času, ki vsebuje žive komponente,
vstopa v moteče okolje; še zlasti, če elementi izvirajo s človeškega telesa. Pri projektu
37 °C (Polona Tratnik, 2001) obiskovalec vstopa v temen in topel kultivacijski
prostor, ki je nasičen s prisotnostjo (umetno gojenega) človeškega življenja
– ne le z elementi s telesa in kipi v haptično ali optično posnemajočih izvedbah
(lateks oblačila s kožno teksturo, voščeni deli teles), z mikroskopskimi posnetki in
laboratorijskim okoljem za operiranje s tkivom, temveč tudi s pravimi gojišči kožnih
celic – ki je torej cel kot topla in vlažna maternica, v kateri so tudi centri z dejanskimi
skupki odprtega življenja. Takšna situacija nas sprašuje, kot ugotavlja Mojca Puncer,
»kaj lahko povemo o materialnosti telesa in v zvezi z njo, ko ravno zaradi nje telesa
nikoli ne moremo fiksirati v preprosti objekt mišljenja?«346 V projektih Polone Tratnik
je od leta 2001 v središču pozornosti človeško telo. Če bi te prakse navezali na linijo
performativne umetnosti in body arta, se tukaj telo vendar kaže kot necelovito,
»podvrženo je manipuliranju in razgrajevanju ali celo razpadanju z dvoumnim
in paradoksalnim momentom smrti in/ali življenja,«347 ugotavlja Maja Murnik. »V
ospredju je še vedno telo; vendar se razdrobljeno, osamosvojeno in transformirano
uprizarja sámo, brez avtoričine polne in celovite prisotnosti. Drobci ustvarjalkinega
telesa so odsvojeni od sebe in postavljeni v novo okolje, v katerem z uporabo
biotehnoloških orodij in znanj manipuliranja z živim materialom živijo dalje, vendar
spremenjeni in včasih skupaj z drobci teles obiskovalcev.«348
346
347
348
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Moderna galerija Ljubljana, Galerija Miklova hiša, 2005, str. 8.
Maja Murnik, »Body art prakse: nekaj misli«, v: Polona Tratnik (ur.), Art: Resistance,
Subversion, Madness, str. 180.
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Pri vlažnem delu, ki vsebuje človeške celice, se pojavi dodatno vprašanje,
namreč celice so iz notranjosti telesa prenesene v notranjost vlažnega
gojišča – gojišče torej nadomešča okolje kože ali drugega tkiva, v katerem
pa so razpršene celice brez pigmentnih celic, krvnih kapilar in maščobnega
tkiva – celice so bile namreč najprej izolirane iz izvornega konteksta. V in
vitro okoliščinah celice po doslej opravljenih raziskavah ne zmorejo formirati
tkiva, zato potrebujejo umetne nosilce. Takšen »kos kože« s prostim očesom
zato sploh ni videti kot koža, temveč je viden le nosilec ali gojišče – šele s
povečevalno optiko se razkrije prisotnost celic. Celoten kompleks takšnega
»umetnega telesa« ali »dela telesa« je torej vlažen in notranji, zunanja mu je
plast posode, kontejnerja, v katerem je shranjen. V notranjosti kožnega tkiva pri
človeku se nahajajo žive celice v varnem objemu, relativno daleč in zaščitene
pred zunanjim hladnim in suhim okoljem. Z deljenjem se celice stratificirajo,
kar v telesu pomeni, da opravljajo pot od notranjosti do zunanje plasti, kjer se
nahaja plast odmrlih kožnih celic, poslednja obramba notranjosti torej.
Ali bi lahko trdili, da obstaja intimni posameznikov prostor, pretežno
ločen od skupnega prostora-tkiva, če človeka ne razumemo kot tistega, ki
gleda na svet od daleč oziroma od zunaj, temveč kot substanco, ki je potopljena
v svet, podobno, kot je verjel Merleau-Ponty, da si stvari vzajemno pripadajo
in tako tvorijo isto tkivo, ki je tkivo sveta? Mikroorganizmi, kot so bakterije in
glive, ne le vstopajo v oziroma na človeški organizem, temveč tudi prehajajo
iz/z njega v okolje. Ta mikrosvet je svojevrstni notranji svet človeškega telesa.
Ne le zato, ker nekatere vrste dejansko živijo znotraj človeškega organizma,
temveč zlasti zato, ker lahko vse te vrste, ki živijo s telesom, najdemo
neposredno na oziroma v njem, to pa pomeni, da so del njega. So pomemben
sestavni del človeškega organizma, saj mu pomagajo ohranjati zdravo
ravnovesje – o kompleksnem odnosu med človekom in mikroorganizmi ter o
pomenu mikroorganizmov za razvoj našega planeta in bivanjskega okolja smo
pričeli razmišljati šele v zadnjih letih. Ko mikroorganizmi prehajajo s telesa v
okolje ali iz okolja na telo, telo s tem prehaja v okolje kot tudi okolje na/v telo.
Kje je ločnica telesa in ali obstaja kaj takšnega kot skorja/lupina/opna našega
organizma? Lupina bi pomenila zunanjo, mrtvo plast tkiva. A naše tkivo s
poroženelo plastjo kožnih celic še zdaleč ni mrtvo področje – ta plast je polna
življenja, ki pripada človeškemu organizmu, obenem pa se tu izvaja izmenjava
živeče snovi z okoljem. Tukaj se daje in jemlje, okolje telesu in telo okolju, v
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katerega je telo potopljeno. Notranjost se razprostira v zunanjost in obratno:
zunanje vstopa v notranje. Če bi podatkovno zapisali ta organski sklop, ki ga
razumemo kot telo, bi lahko genskemu zapisu človeškega organizma prišteli
tudi zapise vseh drugih organizmov, ki konstituirajo to odprto »celoto«, pri
čemer pa nimamo več osnove misliti zaključene celote telesa, saj se telo mreži
v prostor in prepreda z mnoštvom živega. Ob izgubi meje telesa, njegove
površine, do katere pride pri tako odprtem, razširjajočem se in izmenjujočem
telesu, koncept celote povsem izgubi smisel – ustreznejši je koncept rizoma.
Telo nima površine ali pa je ta preluknjana, je »telo-cedilo«, kot se izrazi
Deleuze, ki koncept prepozna pri Artaudu oziroma kot za vsakega shizofrenika
ni površine, temveč dojema površino in kožo kot prebodeno z nešteto
luknjami (kar poudarja Freud za shizofrenega bolnika). »Posledica tega je,
da je sedaj celotno telo ena sama globina, ki odnaša, grabi vse reči v svojo
zevajočo globino in tako predstavlja nek temeljni zasuk vase. Vse je samo še
telo in telesnost. Vse je telesna zmes in vse je v telesu, drugo v drugem, ki
se medsebojno predirata. /…/ Skozi telo poganjajo drevo, steber, cvetlica,
palica, vselej neko drugo telo predira naše in soobstaja z njegovimi deli. Vse
je neposredno škatla, hrana v škatli in izloček. Ker ni več površine, notranjost
in zunanjost, vsebujoče in vsebina nimajo več točnih meja in se pogrezajo
v neko univerzalno globino ali pa krožijo okoli neke sedanjosti, ki je čedalje
bolj skrčena, saj je čedalje bolj natlačena.«349 Sodobno telo oziroma telo, kot
se prikazuje danes, kot ga vidi sodobnost in predstavlja transumetnost, je
zato shizofreno telo: »Telo-cedilo, razkosano telo in razgrajeno telo so prve
tri dimenzije shizofrenega telesa.«350 Takšno razstavljanje in rizomiranje telesa
nima dosti opraviti s hladno racionalizacijo, kot se morda na prvi pogled kaže,
npr. v samem okoljskem oblikovanju laboratorijev, pa tudi v tehnoznanstveni
kulturi, metodah dela, namenskih tehnoloških pripomočkih, orodjih itd.,
temveč razpira družbo kot shizofreno, v kateri subjekt-shizofrenik živi
protislovje, kot ga opiše Deleuze: »bodisi v globoki razpoki, ki prečka telo,
bodisi v razkosanih delih, ki se vstavljajo drug v drugega in se vrtinčijo.«351
Prisotnost v takšnem okolju-organizmu, znotraj telesa, je zato izkušnja,
podobna tisti, kot si jo zamišlja Artaud z gledališčem krutosti – morda je ta
349
350
351
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Gilles Deleuze, Logika smisla, Ljubljana: Krtina (zbirka Temeljna dela), 1998, str. 90.
Prav tam.
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afektirani moment za udeleženca priložnost za čustveno-psihološko vrnitev,
rekonstrukcijo samega sebe skozi lastno-skupno, rizomatsko telo-tkivo.
~
Z vzpostavljanjem ustreznih okoliščin in pogojev je omogočena osnova
za neodvisno nadaljnje življenje od kompleksnih živih organizmov ločenih
živečih skupkov. Odsvojeni od človeškega telesa so ti preneseni v »zunanje«
okolje, kjer živijo naprej kot del novonastalega, umetno formiranega
odprtega organizma. Vzpostavljen je od običajnega drugačen vidik telesa,
kar darovalcu omogoča, da se opazuje z zunanje pozicije, kot drugo, ki pa je
vendar še vedno on sam.352 Na nek način se udejanji druga izkušnja zrcalnega
stadija, o kateri pišeta Merleau-Ponty in Jacques Lacan, s tem ko pride do
razlastitve in konflikta med notranjim in zunanjim občutjem jaza, kar lahko
povzroči narcistični užitek, lahko pa tudi agresivna čustva.353 Ta izkušnja ne
rezultira več v pomiritvi, v najdenju pravega mesta telesa-sebe, saj je telo
nepovratno razpršeno in iz shizofrenosti ne omogoča izhoda. Tudi izkustvo
sramu, ki ga opazi Sartre,354 ob spoznanju, da je razstavljeni obenem razodet
drugim in izpostavljen njihovemu opazovanju, je v tej situaciji kompleksno
prepleteno z izkustvom razcepljenosti, saj lastno telo v rizomatski tkivni mreži
naenkrat vključuje tudi telesa drugih.
Izpostaviti je potrebno še biopolitični vidik dejanja prenosa živih
komponent s človeškega telesa in omogočanja, da lahko živijo ločeno od telesa
v nadomestnem »organizmu«. Operatorju tega okolja kot zastopniku družbe
je s tem namreč omogočeno, da pridobi popolni nadzor oziroma oblast nad
živim materialom. Pri tem je živost in kompleksnost živega organizma podobno
kot pri razumevanju življenja kot kode strašljivo zvedena na obstoj ene same
žive celice, ki jo ima v oblasti upravljavec umetnega življenjskega okolja352
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Za projekt Unikum (Tratnik, 2006) obiskovalci darujejo vzorce mikroorganizmov s svojih
teles – mikrokulture so potem procesualno gojene v ustrezno urejenem instalacijskem
okolju (v prostoru so zagotovljeni primerna vlažnost, temperatura in čistost okolja), tako
da darovani mikroorganizmi rastejo v kolonije in na ta način postanejo jasno vidni s prostim očesom. <www.ars-tratnik.si> 3. 8. 2010
Maurice Merleau-Ponty, »The Child’s Relations with Others«, v: The Primacy of Perception,
Cambridge: Cambridge University Press, 1987, str. 125. Jacques Lacan, »The mirror stage
as Formative of the Function of the I as Revealed in Psychoanalytic Experience«, v: Écrits.
A Selection, New York: W. W. Norton & Co., 1977, str. 6.
Jean-Paul Sartre, Being and Nothingness, New York: Washington Square Press, 1966, str. 320.

145

In vitro

mehanizma, ki omogoča življenje celici oziroma skupku celic. Z napredovanjem
v naravoslovnoznanstveni vednosti ter z napredkom sofisticiranih tehnologij
upravljavec in z njim človeštvo pridobiva vse več moči (nad živim svetom na
splošno), pa tudi doseg manipulacije se specializira in tehnologija postaja vse
bolj precizna. Na ta način se razkriva temeljna človekova težnja po uporabi
biotehnologije, ki je pridobiti popolno moč in oblast nad seboj, okoljem,
naravnimi procesi, živim svetom in celotnim svetom oziroma nad vsem. Zdi
se, da človek neprestano poskuša biti tisti, ki vodi igro, in ne tisti, ki je v njej
le figura. Prepoznamo lahko že znano težnjo naše civilizacije k totaliteti in
absolutnosti, za katero smo s prelomom med modernostjo in postmodernostjo
morda za trenutek verjeli, da smo se ji kot nemogoči odrekli. Ni se dosti
spremenilo, saj v sodobnosti še vedno hočemo pridobiti svobodo z absolutno
vednostjo in (tehnološkim) napredkom, s katerima se borimo zoper lastni
strah pred šibkostjo in nemočnostjo, in s seganjem, h katerima po drugi strani
pridobivamo še večjo odgovornost in odpiramo še več vprašanj. Prav lahko
bi spet odprli stara vprašanja o poskusih racionalizacije sveta, stremljenju k
totaliteti in absolutnosti, napredku in k s tem povezanemu telosu, ki je svoboda.
Umetniške situacije, ki gesto obvladovanja in nadzorovanja življenja ponavljajo,
s tem ne ponavljajo tudi same družbene težnje po sistematičnem doseganju
absolutnosti, temveč prej nasprotno: razprejo družbeno telo v njegovem jedru,
z vzpostavljanjem rizomatičnega telesa potopitveno (tukaj in zdaj, znotraj in
zunaj) subjekt postavijo v brezorientacijsko okolje-telo, v katerem postane
shizofrena celica, ki se shizofrenosti sebe-družbe v afektivnem soočenju tudi
zave. To izkustvo je pravzaprav izkustvo shizofrene situacije na globalnejšem
nivoju. V tem namreč, ko družba ravno na podlagi želje po oblasti razvija vse
bolj izpopolnjeni sistem nadzora nad posameznikom, se v zanko ne ujame
le drugi, temveč tudi jaz. Če je svet rizomatski in ne obstaja zunanja situacija,
nadzorovanje ne more pokriti zgolj tistega tam čez, onstran mene, saj sem
tam tudi že jaz in tukaj ono drugo, vse v istem rizomu, ki je opazovan, in
sicer ne s strani nekoga drugega, ker je tisto čez že to tukaj, temveč s strani
samega sebe. To ni več samo postpanoptikon, kjer odgovorni sicer ni več kot
v panopktikonu »tam«, v bližini, temveč lahko vselej zbeži v nedostopnost
(Bauman po Foucaultu),355 temveč ima vsak subjekt v tem sistemu dvojno vlogo:
355
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(7) Polona Tratnik, Unikum, U3, Moderna galerija, Ljubljana, 2006; In Vivo — In Vitro, Atene.
Fotografija: Damjan Švarc (fotodokumentacija: Galerija Kapelica), Polona Tratnik (spodnja).

147

In vitro

je odgovorni in igrani. To je rizom, ki sam sebe opazuje in nadzoruje iz samega
sebe, v stalnem stremljenju k totalizaciji in sočasnem neprestanem zdrsevanju
v razpršitev, ki je ni moč totalno nadzorovati.

Let’s open the body to preserve life.
Toward translife and transbody
Throughout history western civilization aims to reach total control over
life and body. Medicine of the invisible visibility has been developed with clinical
anatomy however contemporary anatomy has actually managed to overcome the
obstacles of materiality and decomposition of the body with digital technology.
Additionally, the raise of biotechnology in the last two decades certifies the extent
of biopolitics beyond compare to biological modernity. Enthusiastic vision beholds
a body that exceeds mortality and has gained endless options of reproducibility.
The body ceases to be whole, it is fragmented; nevertheless control over life and
body even strengthens with manipulating not the body as a whole, but the body
in a cell. The author analyses contemporary biopolitics of the body, discusses the
phenomena of androids and cyborgs, and presents a continuous interest of art to
perform and transpose life, to exceed the body and to deconstruct the logic of the
total control and domination.

str. 138. <http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=78> 05. 08. 2010. Glej tudi: Zygmunt
Bauman, Tekoča moderna, Ljubljana: Založba /*cf. (Rdeča zbirka), 2002, str. 15–17.
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Bios-techné: umetelnost
tehnologije življenja

»[K]onsistenca konkretno poveže skupaj heterogene, raznolike elemente
kot take: zagotavlja konsolidacijo nerazločnih skupkov, z drugimi besedami,
mnoštev rizomatskega tipa.«356
Gilles Deleuze, Félix Guattari, 1980
Pomemben aspekt umetnosti v modernosti je bila njena težnja k
inovativnosti, ki je predstavljala izmik ali odpor proti vse bolj industrializiranemu
in standardiziranemu svetu in kulturi. Moderna umetnost je bila poleg tega
vezana na proizvajanje umetniških del kot ročno izdelanih proizvodov ali
artefaktov357 in je posebej cenila unikatnost proizvoda. V drugi polovici
dvajsetega stoletja so bili številni tehnološko podprti mediji v polnem razmahu
in so bili uporabljeni tudi v umetnosti – tako imenovana digitalna revolucija
v kulturi se je zgodila praktično sočasno s t. i. koncem umetnosti. Z vzponom
356
357

Gilles Deleuze, Félix Guattari, A Thousand Plateaus. Capitalism and Schizophrenia, New
York: Continuum, 2004, str. 558.
Premik od zaprte strukture dela, od artefakta k procesu sem obsežno obravnavala v: Polona
Tratnik, Transumetnost. Kultura in umetnost v sodobnih globalnih pogojih, zlasti v poglavju
»Odpiranje: k transumetnosti«, str. 19–69.
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tehnoznanosti o življenju se je odprlo vprašanje biotehnološke revolucije. Če
v bodočnosti že ne bomo govorili o biotehnološki dobi, bo biotehnologija vsaj
zelo pomemben segment računalniške oziroma digitalne dobe. Biotehnologija
zaznamuje številna področja sodobne poznokapitalistične družbe in kulture
– uporabljena je v ekonomiji (kloniranje in genski inženiring v agronomiji in
kmetijstvu), v medicini (od polj genetike, regenerativne medicine, tkivnega
inženiringa), za kirurgijo in kozmetiko (telesne manipulacije), v farmacevtski
industriji, v imunologiji (genska terapija, reprodukcijske tehnologije) itd.
Okolje, človeštvo in kultura se bodo v prihodnosti le še bolj spreminjali s
posredovanjem biotehnologije. Sodobna umetnost je našla svoje poslanstvo
v odgovarjanju na te aspekte družbene realnosti.
T. i. bioumetnost, ki se je pojavila v devetdesetih letih dvajsetega
stoletja in se še zlasti razmahnila po letu 2000, ni le, če zanjo sploh še lahko
uporabimo semiološko terminologijo, posebna na nivoju pomenov, temveč
tudi na nivoju izraza, torej glede na to, kako se pojavlja, a tudi glede na svoje
kodifikacijske načine, tj. glede na postopke, tehnike, tehnologije, veščine in
znanja, ki jih uporablja. Semiološki okvir razprave postane namreč vprašljiv,
ker diskurz, ki ga vzpostavljajo ti zelo sodobni projekti, ne gradi več medija
v modernem smislu, posredovalna ravnina se razkraja, kar se vzpostavlja, je
prej ravnina konsistence, telo brez organov, ki ni več podvrženo konceptoma
substance in forme, postopkom unifikacije in totalizacije. V takšni ravnini
konsistence se odpira število povezav, saj je sama kot »niz vrat«.358 Vzpostavlja
se karta in ne posnetek, kalk, ki prispeva k združitvi polj, maksimalni odprtosti
teles brez organov na ravnini konsistence, ki je sama del rizoma.359
Metodološki pristopi takšne transumetnosti so lahko znanstveni ali
biotehnološki, zato umetniške prakse uporabljajo ista ali enaka (posebej
vzpostavljena) delovna okolja, tehnike, postopke, veščine in znanja kot
biotehnologija. Polja in discipline prehajajo druga v drugo in se pojavljajo
v transstrukturah. Biotehnološka umetnost aktivno vstopa v biotehnološki
diskurz; bioumetnik je postal v njem pomemben agens. Vendar pa imata
umetnost in humanistika drugačne družbene funkcije kot biotehnologija,
saj nista usmerjeni v praktične in ekonomske cilje, temveč se pojavljata kot
refleksivni praksi.
358
359
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Krasni novi svet genskega inženiringa
Herbert Gottweiss (1999) je za simpozij o življenju na festivalu Ars
Electronica opravil kronološki pregled znanosti o življenju in jih v grobem
razdelil na tri faze: 1. sedemdeseta so predstavljala fazo upov in strahov, 2.
osemdeseta fazo pretiravanj in 3. devetdeseta fantaziranje, ki so ga prevzele
protislovne realnosti.360 V šestdesetih je nova biologija in posebno razvoj v
molekularni biologiji obljubljal, da bo človeštvo kmalu postalo »gospodar
evolucije«. Področje znanosti o življenju se je zelo profesionaliziralo in začrtale
so se meje med eksperti in laiki, širšo javnostjo in znanostjo. Poročilo OECD
o genetskem inženiringu (Biotehnologija. Mednarodni trendi in perspektive)
je povzelo prvotno sprejetje polja: »V zgodnjih sedemdesetih, ko je bila
tehnologija genetike prvič dosežena, so predvidevanja znanstvenikov segala
od panaceje do pandemije. Sledila je javna nevihta in ni bilo presenetljivo, da
so se državne avtoritete v številnih državah, po tem, ko je bilo najavljeno, da je
ta tehnologija zmožna ustvarjati nove oblike umetnosti in da so znanstveniki
sami zahtevali moratorij nad novimi tipi raziskav, odzvale s tvorjenjem
skupin in komitejev, ki naj premislijo družbeno sprejemljivost tveganja.
Razširil se je javni občutek notranjega nezaupanja do znanstvenikov,
ki promovirajo genski inženiring. Vendar pa so naposled po precejšnji
javni diskusiji in nasvetih znanstvenikov, medicinskih in epidemioloških
ekspertov dosegli splošni sklep, da z zagotavljanjem ustrezne previdnosti
ugodnosti ta tehnologija daleč odtehta kakršnakoli domnevna tveganja.«361
V osemdesetih letih so verjeli, da novo polje zares prinaša revolucijo, ki je
primerljiva tisti na področju mikroeektrike in računalništva. »Dih jemajoče
napovedi glede prihodnosti biotehnologije so razširile sporočilo o bodočem
svetu, v katerem nič ne ostaja takšno, kot je nekoč bilo – agrokultura bo
popolnoma rekonstruirana, zdravstveni sistem povsem prenovljen, poleg
tega pa se bo ustvarilo na milijone novih služb v biotehnološki industriji.
V teh scenarijih je postalo manipuliranje z genetskim materialom osrednji
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Herbert Gottweis, »Genetic Engineering, Scientific-Industrial Revolution and Democratic
Imagination«, v: Gerfried Stocker, Christine Shöpf (ur.), Ars Electronica 99. Life Sciences, str.
122–134.
Navedeno po: isto, str. 125–126.
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projekt pozne moderne družbe.362 Posledice takšne slike »krasnega novega
sveta genskega inženiringa« so prinesle upanje in številne segmente družbe
zapolnile s strahovi. V osemdesetih so bili zagovorniki biotehnološke
paradigme soočeni s serijo kritik in nasprotovanj genetskega inženiringa,
ki so jo vpeljale predvsem zelene stranke (prvotno v Nemčiji in Avstriji). V
tistem času so postale močna družbena sila, ki se je upirala zamisli družbe,
da bi bila temeljno preblikovana z genskim inženiringom. V svoji skrajni
zahtevi so hotele doseči moratorij nad izpustitvijo genetsko spremenjenih
organizmov. Gottweis piše, da je bilo že v devetdesetih letih dokazano, da
so bila dotedanja poudarjanja in revolucionarne napovedi pretirani, kajti
genski inženiring ni prinesel, kar je bilo izvorno obljubljeno, tj. neke vrste
revolucije na številnih področjih, od farmacevtske industrije do agrokulture
in ustvarjanja milijonov služb v ekonomskem sektorju.363 V devetdesetih je
sledila faza protislovij, ko je naraščala pesimistična ocena biotehnologije za
uporabo v industriji (v primerjavi z osemdesetimi, ko bi takšno pojmovanje
pomenilo herezijo). Poudariti moram, da je Gottweis predstavljal te poglede
v letu 1999, to je leto dni pred razkritjem rezultatov projekta Človeški genom
(Human Genome Project), velikega upa, za katerega so porabili več kot 3
bilijone dolarjev.
~
Jeremy Rifkin, prvo ime gibanja proti nekritičnemu sprejemanju
genske tehnologije, je že v sedemdesetih letih (1998 pa v knjigi Stoletje
biotehnologije)364 opazil, da se je končala industrijska doba in vstopamo v
362
363
364
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Isto, str. 126. Glej tudi: Herbert Gottweis, Governing Molecules: The Discursive Politics of
Genetic Engineering in Europe and in the United States, Cambridge, Mass.: MIT, 1998.
Herbert Gottweis, »Genetic Enineering, Scientific-Industrial Revolution and Democratic
Imagination«, str. 127.
Jeremy Rifkin, Stoletje biotehnologije: kako bo trgovina z geni spremenila svet, Ljubljana:
Krtina, 2001.
Biotehnologija (genetika in tkivni inženiring oziroma regenerativna medicina) odpira
veliko možnosti: manipulacijo s celicami (kožnimi, hrustančnimi, matičnimi) za
poškodovana tkiva, obolele organizme (tudi genska obolenja), plastično kirurgijo itd.;
potencialno proizvodnjo človeških organov; transvrste oz. hibride – okolju prilagojene
vrste (glede na potrebe); otroke iz epruvete; preprečevanje genskih bolezni z genskim
inženiringom, gensko spreminjanje vrst za prehrano, bolj odporne vrste (za zaščito
gospodarskih interesov). Prinaša pa tudi vrsto strahov, npr.: pred evgeniko (metode za
dosego telesnega in duševnega zdravega potomstva lahko vodijo do selektivnega gojenja
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novo dobo, ki je izrazito zaznamovana z biotehnologijo. »Dvajseto stoletje
je bilo zaznamovano s spektakularnimi prelomi v fiziki in kemiji, zvezde
enaindvajsetega stoletja pa bodo biološke znanosti in tiste, ki dešifrirajo
genetsko kodo življenja. Po tisočerih letih taljenja, topljenja, varjenja in
kovanja zdaj spajamo, rekombiniramo, vstavljamo in šivamo živeč material.«365
Konec devetdesetih let je bila najbolj vroča klica molekularne
biotehnologije, kjer je bilo raziskovanje močno pospešeno in ki naj bi zares
zagotovila industrijsko aplikativnost, področje bioinformatike. Zdelo se je, da
je genomika kot veja, ki prispeva h kartografiji in interpretaciji genov, tista, ki
potrjuje biotehnološko revolucijo. Zdaj je biologija dobila značaj informacijske
znanosti in je temeljito preorganizirala svoja znanja – v središče življenjskih
znanosti je stopila bioinformatika z genetsko kodo v svojem centru. Genska
koda je postala center in tempelj gensko-osrediščenega sveta genskega
determinizma.
V začetku petdesetih let prejšnjega stoletja sta bila molekularna
biologija in genski inženiring tisti veji znanosti o življenju, od katerih se
je pričakovalo revolucijo. Razvoj discipline je bil izreden: dvojna spiralna
struktura DNK je bila prepoznana leta 1953, leta 1997 je bila ustvarjena Dolly,
prva t. i. klonirana ovca, in junija 2000 (5 let pred napovedmi) je bila zapisana
groba skica človeškega genoma. Kljub nezaslišanemu vzponu biotehnologije
je ta sproti prinašala tudi globoka razočaranja: ovca Dolly je poginila

365

človeške vrste), gensko načrtovanimi otroci, prilagojenimi željam staršev, oblikovanje
»popolnejših« človeških bitij; pri kloniranju imamo premalo izkušenj in ne poznamo
posledic manipuliranja z umetnimi embrii, kar prinaša strah pred nepredvidljivimi
obolenji in smrtjo; pri možnosti umetnega proizvajanja živih bitij (še zlasti človeka) se
sprožajo vprašanja o temeljnih vrednotah družbe: družina (starševstvo, skrb, odgovornost)
in s tem povezana družbeno-ekonomska vprašanja. Rifkin zastavlja več z biotehnologijo
povezanih vprašanj: ali umetno ustvarjanje živih bitij ne pomeni konca naravnega sveta; ali z
reprogramiranjem genskega koda živih bitij ne tvegamo, da bomo usodno posegli v milijone
let evolucijskega razvoja. Ali bomo v svetu transgenih bitij postali tujci; ali ne bodo stvaritev,
množična proizvodnja in obilno izpuščanje tisočerih gensko spremenjenih oblik življenja
v okolje nepopravljivo prizadeli biosfero in povzročili, da bo gensko onesnaženja ogrozilo
planet še bolj kot jedrsko in petrokemično; kakšen čustveni in intelektualni vpliv bo imelo
odraščanje v svetu, v katerem bo vsako bitje obravnavano kot »iznajdba« in »tržna lastnina«?
Srečamo se s problemom stereotipizacije in diskriminacije na osnovi genotipa itd.
Jeremy Rifkin, »The Biotech Century. Genetic Commerce and the Dawn of New Era«,
v: Gerfried Stocker, Christine Shöpf (ur.), Ars Electronica 99. Life Sciences, str. 47.
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prekmalu in vednost o manipuliranju kompleksnih vrst je še vedno prešibka,
da bi človeška vrsta dejansko pridobila popolni nadzor nad živečim svetom in
osvojila naslov »gospodarice revolucije«.
Še preden so objavili rezultate raziskave človeškega genoma, so vedeli,
da imajo ljudje 99,9 % genske informacije skupne in da je je 99 % identične
šimpanzovi, kar je informiralo, da 0,1 % variacij genske informacije pomeni
ogromno. Eden od kontroverznejših aspektov projekta HGP je bilo vprašanje,
čigavi genom točno je bil opazovan. Rezultati te izjemno drage raziskave o
zapisani sekvenci človeškega genoma, ki so bili objavljeni v začetku leta 2001 v
dveh uglednih revijah, Nature in Science,366 so bili pretresljivi – izkazalo se je, da
ima človek le 30.000 do 40.000 genov in ne 120.000 do 140.000, kot so mislili
prej. Človek ima tako komaj kaj več genov kot mikroskopsko majhna glista,
ki ima le 1.000 celic in nič možganov (ta ima 19.000 genov), in le trikrat več
genov kot vinska mušica. Časopisje je ob odkritju po vsem svetu komentiralo:
malo več kot črv, ponižana krona stvarstva, žalitev in podobno. Visoko kotirane
delnice biotehnoloških podjetij so na borzi strmo padle. Z razkritjem sekvence
človeškega genoma so padla upanja, da bo genetika prinesla odrešujoče
rezultate. Genski inženiring ni zagotovil odgovorov na vprašanje, kdo smo in
kako lahko uravnavamo in nadziramo človeško vrsto tako, da bodo naši otroci
lahko živeli neskončno, zdravo in srečno življenje in da bo imela družba manj
stroškov z zdravstveno oskrbo. Genetika torej ni prinesla absolutne vednosti,
čeprav smo si to morda obetali. Nasprotno – z zapisom genoma smo lahko
spoznali, da je ta projekt vprašljiv. Zavedli smo se, da se vprašanja, povezana
z biologijo, z zapisom genoma ne končajo, temveč se šele začnejo odpirati.
Zgodilo se je nekako tako, kot piše Mladen Dolar o točki absolutne vednosti v
zvezi s Heglom: »Teleološki cilj, kamor naj bi se stekla ta velika [Heglova] zgodba,
se namreč izkaže za prazno točko«.367 Z drugimi besedami, lahko bi rekli, da je
vednosti naposled spodletelo pri vzpenjanju k absolutnosti – v točki, ko naj bi
dosegla stopnjo absolutnosti, vendarle spozna, da je ta točka prazna. Morda
je napotena nazaj k ponovnemu vzpenjanju (kot predlaga Dolar) ali pa se je
366

367
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Revija Nature je objavila izsledke javno financirane skupine znanstvenikov, ki so se zbrali pod
imenom International Human Genome Sequencing Consortium oziroma Human Genome Project; revija Science pa je objavila rezultate zasebnega biotehnološkega projekta Celera.
Mladen Dolar, Heglova fenomenologija duha I, Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 1990, str. 9.
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(8) Gojenje človeškega ušesa na miši, uspešna ponovitev eksperimenta v letu 1997.
Fotografija: AP Photo/Xinhua. <http://www.sciencemuseum.org.uk/broughttolife/
techniques/animalhumantransplants.aspx> 9. 9. 2010.

epistemologija z novimi spoznanji v fiziki in filozofiji, predvsem glede napredka
in racionalizacije, povsem spremenila.
Z zapisano sekvenco genoma biotehnologija ni prinesla težko
pričakovanih revolucionarnih rezultatov, ki bi dokončno potrdili uspeh
projekta razčaranja sveta – kot ta proces zahodna civilizacija z verjetjem v
znanost in tehnologije misli vsaj od dobe renesanse –, pri čemer pa veliko
razočaranje ni pomenilo, da se je biotehnologija umaknila iz sodobne družbe
ali da se je njen pomen in vpliv bistveno zmanjšal, nasprotno, prisotna je na vse
več področjih, odpira nove obete in z njo je naša kultura postala nepovratno
zaznamovana. Razočaranje moramo povezovati: 1) s preveč ambicioznimi
napovedmi in upanji in 2) s specifično vejo znanosti o življenju, to je z genskim
inženiringom. Ta je ustvarjal up in strah, da bo razkril kodifikacijo življenja in s
tem vse njegove skrivnosti, potem pa je s svojimi rezultati globoko razočaral.
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Številni momenti, ki se tičejo genskega manipuliranja telesa, sodobnih
oblik »kolonizacije«, etike oziroma transgenske moralnosti, komercializacije
genskih raziskav (komercialna proizvodnja klonov, Travor Batten) idr., so, kot
so ugotovili razpravljavci na simpoziju o znanostih o življenju na Ars Electronici
1999, zanimivi za umetnost.368 Birgit Richard zapiše, da je cilj genskih izboljšav
genskega materiala in genske terapije standardizacija telesa.369 Genski
inženiring namreč predstavlja novo obliko ukvarjanja s človeškim telesom,
in to od znotraj. Manipulacija genskega materiala pa prinaša različne oblike
prisvojitve življenja in s tem povezane probleme sodobnih oblik »kolonizacije«
– človeškega telesa, transgenskih organizmov, živali in rastlin, registriranih
kot patente. Telesne manipulacije so po mnenju Melinda Rackham lahko
še posebej zanimive za umetnost, saj umetniške prakse, ki so povezane z
vzpenjajočimi se biotehnološkimi zadevami, lahko realizirajo križanje vrst,
izvajajo hibridizacijo, premike genskih sklopov oziroma zagotavljajo oblike
»fleksibilnega telesa« (Thackerjev termin).370
Eden prvih umetnikov, ki je sledil takšnim strategijam za umetniške
namene, je bil George Gessert, ki dela na področju manipuliranja z rastlinami
(od 1994 do sodobnosti). Kot umetniške oblike proizvaja hibridne rože vrste
iris. Ob tem izjavlja: »Najbolj zanimivo vprašanje, ki ga zame zastavlja gojenje
rastlin, je, zakaj so nekateri hibridi estetsko bolj privlačni kot drugi?«371 Z
odločanjem o tem, kateri proizvod bo obdržal in poimenoval, katerega pa
bo zavrgel zaradi neosnovanih estetskih kriterijev, se gojilec na osnovi lepote
odloča o življenju in smrti živega bitja, še več, o preživetju neke vrste.
A zgodnje iniciative za bio- oziroma biotehnološke umetniške prakse so
nastopile že konec osemdesetih let dvajsetega stoletja. Tedaj je komunikolog
Vilém Flusser napisal serijo esejev o odkritju in znanosti (ki jih je objavljal v
reviji Artforum od septembra 1987 do oktobra 1988), v katerih je obravnaval
življenje, gensko informacijo, ustvarjanje novih form, evolucijo in podobno.
368

369
370
371

156

Glej: Birgit Richard, »I-Biology and Fake Life Construction. Communication Fragments
from the LifeSciences Internet Symposium«, v: Gerfried Stocker, Christine Shöpf (ur.),
Ars Electronica 99. Life Sciences, str. 30–38.
Isto, str. 32.
Isto, str. 34.
George Gessert, »To Heaven But Not with Them«, v: Aminima, <http://aminima.net/
wp/?p=56&language=en> 11. 10. 2009.
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S temi spisi je Flusser uvedel biotehnološki diskurz v svet umetnosti in
predlagal, da se umetnost neposredno loti manipuliranja z živim materialom.
Zadnji esej iz te serije, ki je bil prvotno naslovljen »O znanosti« in je pozneje
pridobil naslov »Modri psi«, je postal neke vrste manifest za bioumetnost.
Flusser je zapisal: »Zakaj psi še niso modri z rdečimi pikami in konji še ne
žarijo v fosforescentnih barvah prek nočnih podeželskih travnikov? Zakaj se
razmnoževanje živali, v osnovi še vedno ekonomska zadeva, ni premaknilo
na polje estetike? Tako je, kot da se v odnosu med človeštvom in biološkim
okoljem ne bi nič spremenilo od revolucij življenjskega sloga v dobi neolitika.
Kmetije Severne Amerike in zahodne Evrope pa danes vendarle obenem
pridelujejo več hrane, kot je lahko užijemo; pa tudi ni naključje, da smo se
naučili tehnik, ki so nam končno omogočile ustvarjanje rastlinskih in živalskih
vrst po našem lastnem programu. Nimamo le gora masla in šunke, rek mleka
in vina, pač pa lahko zdaj delamo umetna živa bitja, žive umetnine. Če bi
hoteli, bi lahko ta razvijanja zbližali in kmetovanje bi se lahko preneslo od
kmetov, razreda, ki je tako ali tako že skoraj mrtev, k umetnikom, ki se množijo
kot zajci in ne dobijo dovolj za jesti«.372
V devetdesetih letih nekaj umetnikov prične s prakso t. i. transgenetske
umetnosti, ki temelji na uporabi genskega inženiringa. Eduardo Kac leta 2000
realizira projekt GFP Bunny (ZFP zajec ali zajec z zelenim fluorescenčnim
proteinom), ki je bil najprej predstavljen javnosti istega leta v Avignonu
v Franciji. Zajklja, poimenovana Alba, je brez kožnega barvila, zato je v
navadni dnevni svetlobi povsem bele barve z roza očmi, ponoči pa sveti
zeleno, če je osvetljena z ustrezno modro svetlobo. Ustvarjena je bila z EGFP,
povečano verzijo izvornega zelenega proteina, pridobljenega iz meduze
Aequorea Victoria. V sodelovanju z genskimi tehniki ima Kac ambicijo
ustvarjati transgenetske živali in jih integrirati v domače in družbeno okolje.
Kot pravi Kac, je transgenetska umetnost nova vrsta umetnosti, ki prenaša
umetne gene v organizem oziroma naravni genetski material iz ene vrste v
drugo. S sredstvi molekularne genetike lahko gene rastlin in živali mešamo
in ustvarjamo unikatna živa bitja. Na festivalu Ars Electronica (2009) je Kac
predstavil rezultate svojega zadnjega projekta, Naravna zgodovina zagonetke,
katerega rezultat je proizvod-roža Edunia, unikaten hibrid med umetnikom in
372

Vilém Flusser, »On Science«, v: Artforum, oktober 1988, New York, str. 9.
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rožo, tj. roža vrste petunija z izoliranimi geni iz umetnikove krvi, ki proizvajajo
določen protein, ki je prisoten v roži Edunia.
Skoraj trideset let prej so računalniki vpeljali mišljenje o logični
strukturi organizma in so spremenili našo percepcijo življenja. Na osnovi
samoproizvajalnih celic (v osemdesetih letih je raziskovalec Christopher
Lengton razvil »celične avtomatske zanke« (angl. cellular automation loops),
ki so se lahko razmnoževale na podoben način kot žive strukture, kot molekule
DNK, so lahko znanstveniki na računalnikih generirali »žive sisteme«, ki so
lahko rasli, se razmnoževali, razvijali in prilagajali okolju (digitalne mravlje,
ptice in druga virtualna bitja oziroma organizmi). Leta 1993 je bil festival Ars
Electronica posvečen vprašanju umetnega življenja in genetski umetnosti in
kustos, Peter Weibel, se je spraševal, kaj je življenje. Znanstveniki so razvili
tipe umetnega življenja, katerih zunanja pojavnost je posnemala človeško in
živalsko: pojavili so se roboti in visokorazviti avtomati, razlaga Weibel.
Devetdeseta so bila čas računalniške kulture. »Življenje, smrt,
nesmrtnost, reprodukcija, dednost, razvoj, evolucija, rast, prilagoditev –
vsem tem konceptom je bila z računalniško kulturo dodana nova dimenzija.
Računalniška kultura je privedla do premestitve paradigme, od definiranja
življenja kot substance, materialnega `hardware` ali mehanizma do
razumevanja življenja kot kode, jezika, kot breztelesni `software`, dinamični
sistem. Rokovanje z računalniki nas je naučilo, da je lahko `logična struktura`
organizma ločena od svoje materialne osnove in da je življenje lastnost
logične strukture in ne materialne osnove«.373 O mehanizmih življenja se je
zato mislilo kot o opcijah programskosti in »umetno življenje ni moglo biti
razumljeno kot simulacija, temveč kot predhodna stopnja `hardware` verzij«.374
V sodobnejših vejah biologije, kot opazi tudi Donna Haraway, lahko konec
tisočletja, kulturno zaznamovanega z računalniško paradigmo, »prevajanje
sveta v problem kodiranja prikažemo na primeru molekularne genetike,
ekologije, sociobiološke evolucijske teorije in imunobiologije. Organizem je
373
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Peter Weibel, »Life – The Unfinished Project«, v: Karl Gerbel, Peter Weibel (ur.), Ars
Electronica 93: Genetische Kunst – Künstliches Leben/Genetic Art – Artificial Life, Dunaj: PVS
Verleger, 1993, str. 10.
Jens Hauser, »Bio Art – Taxonomy of an Etymological Monster«, v: Gerfried Stocker,
Christine Schöpf (ur.), Catalog Ars Electronica 2005: Hybrid – Living in Paradox, OstfildernRuit: Hatje Cantz Verlag, 2005, str. 184.
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tu preveden v problem genetičnega kodiranja in branja koda.«375
Še en pionir biotehnološke umetnosti, ki ustreza paradigmi
bioumetnosti na prehodu od programskosti k materialnosti, je Joe Davis.
Fascinacija s »kodo življenja« je v njegovem delu očitna. V Microvenus
(1986) se ukvarja z DNA kodifikacijo: Microvenus je umetniško delo, ki je
konstruirano iz sintetičnih molekul DNK (prva od teh molekul, Microvenus,
vsebuje zakodirano vizualno ikono, ki predstavlja zunanje ženske genitalije
in po naključju staro germansko runo, ki predstavlja žensko Zemljo. Delo
je bilo izvedeno z molekularno genetičarko Dano Boyd v laboratoriju Jona
Beckwitha na medicinski šoli v Harvardu in v Hatch Echol laboratoriju na
Univerzi v Kaliforniji v Berkeleyu).

Moč regenerativnosti
Na prelomu tisočletja, z razočaranji v zvezi s sekvenco genoma, se je
biotehnološka paradigma premaknila od genske na paradigmo regenerativne
medicine. Opcije tkivnega inženiringa z manipuliranjem kožnih in hrustančnih
celic so stopile v ospredje. Ena od prelomnih točk je bil dosežek znanstvenikov
(v Massachusettsu), da vzgojijo uho s človeškimi celicami na laboratorijski
miši (rezultati so bili objavljeni oktobra 1995) – prototipno človeško uho iz
poliestrskih vlaken in človeških hrustančnih celic je bilo presajeno na hrbet gole
miši. Mišje tkivo je gojilo uho, medtem ko je hrustanec rasel, da bi naposled
nadomestil umetna vlakna. Upali so, da bo ta tehnologija nekoč omogočala
rutinsko ponovno gojiti ušesa, nosove, kožo in kosti, v skrajnem dometu celo
notranje organe. Leta 1998 je bil proizvod »Apligraf« iz umetno gojene kože
potrjen kot projektiran del telesa, ki je selektivno izvajan v medicinskih centrih
za zdravljenje razjed na nogah in kožnih opeklin vseh vrst. Tudi če tkivni
inženiring še vedno ne zmore proizvesti bolj kompleksnih telesnih delov,
obljublja zmožnost, da bi se proizvajali celotni organi ali celo udi. Podobno kot
pri genetiki se je tudi tu kmalu pokazalo, da veliki upi ne bodo uresničljivi čez
noč, saj manipuliranje s tkivom še danes ni uspešno do te mere, da bi lahko
in vitro iz celic tvorili kompleksna kompaktna tkiva, kot npr. mišice. Prav tako
ostajajo še nerešene težave pri ksenotransplantacijah (iz gr. xeno – tuje), tj.
375
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presaditvah živih celic, tkiva in organov iz ene biološke vrste v drugo (s tem tudi
iz človeka v človeka, ki mu ni biološko identičen ali vsaj zelo podoben).
Presaditev in vitro vzgojenega ušesa v človeka je bila realizirana
v umetnosti s Stelarcovim projektom Uho na roki. Čeprav je Symbiotica
v sodelovanju z Zavodom za transfuzijsko medicino iz Ljubljane najprej
projektirala manjšo verzijo ušesa (v četrtinski velikosti glede na naravno;
projekt Dodatno uho za Stelarca, Galerija Kapelica, Ljubljana, 2007), je bil
naposled za uho, ki je bilo vstavljeno v Stelarcovo telo, uporabljen umetni
material, in sicer ravno zaradi dolgotrajno še slabo dosežene rešitve z in
vitro izdelanim modelom iz hrustančnih celic, ki čez čas izgubi kompaktnost.
Vzpon področja tkivnega inženiringa je bil reflektiran v umetnosti in seznam
umetnikov, ki prakticirajo tkivni inženiring v umetnosti, se danes še daljša.
Aktualna biotehnološka paradigma je usmerjena v umetno
manipuliranje s telesu lastnimi celicami za umetno tvorjenje oziroma
regeneracijo tkiv in drugih telesnih delov, s posebnim, vse močnejšim
interesom za matične celice. Aktualno raziskovanje v imunologiji z
osredotočanjem na raziskovanje matičnih celic predstavlja vrhunec
biotehnoloških stremljenj v navezavi na telo. Znanosti o človeku so tako
dobile novo središče – tkivni inženiring oziroma regenerativno medicino.
Thacker kot eden prvih in še vedno eden najbolj poglobljenih in izvirnih
humanističnih kritikov v tem zelo svežem polju se osredotoča na regenerativni
aspekt te vrste biotehnologije. Poudarja novo predstavo o telesu, ki je bila
vpeljana, namreč »tkivni inženiring lahko proizvede vizijo regenerativnega
telesa, telesa, ki je vselej potencialno v preseganju samega sebe.«376 Tkivni
inženiring se je izvorno pojavil kot odziv na težave pri presaditvah, predvsem
v zvezi z odzivom imunskega sistema, ki so pomenile zavrnitev tujega tkiva.
Z inženiringom in gojenjem potrebnih biomaterialov v laboratoriju za
namene presaditve se je uveljavil izraz regenerativna medicina. »Ekonomija
telesnih delov (transplantacij, ksenotransplantacij) je tako [zaradi ideje
regenerativnosti] nadomeščena z ekonomijo avtoregeneracije (regeneracije
tkiv iz nekomu lastnih celic), ki je ciklična in proliferativna [proizvajajoča
mnoštvo delov z delitvijo celic].«377
376
377
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Če je bilo področje bioinformatike, ki je pripadalo prejšnji paradigmi, v
slengu poimenovano »vlažno preračunavanje« (angl. wet computing), pa zdaj
računalniška komponenta v znanostih o življenju izginja in v bioumetnosti se
pojavljajo vlažna dela, ki ne manipulirajo le s »softwarom«, temveč uporabljajo
dejanski živi material v sedanjem času. Kot biotehnologija preide od genske
k paradigmi regenerativne medicine oziroma tkivnega inženiringa, umetnost
sočasno preide od digitalnega razumevanja živega k strategijam dejanskega
manipuliranja s tkivom in drugim živim materialom – predvsem in vitro (iz lat.,
pomeni v steklu), tj. s procesi in poskusi v nadzorovanem okolju. S tem povezan
je porast umetniških projektov z vlažnimi deli, ki vključujejo tkivni inženiring.
Še bolj nedavna je usmerjenost biotehnologije k tvorjenju transvrst, hibridov
med človekom in živaljo, ki se tudi že kaže v umetnosti. V Veliki Britaniji je
nedavno (2008) postalo dovoljeno kloniranje med človekom in živaljo, kar
pomeni, da je dovoljena manipulacija z umetnimi embrii, ki bodo vsebovali
človeške embrionalne matične celice. Biotehnologija ponovno odpira širok
spekter novih možnosti.
Glede na sodobno usmerjenost biotehnologije je prišlo s premikom
od genske paradigme k paradigmi regenerativne medicine tudi do premika
od široke palete biotehnoloških opcij v številnih družbenih poljih, ki
zadevajo manipulacijo z rastlinami in živalmi (za katere so mislili, da imajo
izjemen vpliv na okolje in ekonomijo, in kot jih predstavlja npr. Jeremy
Rifkin v opisu biotehnološkega stoletja) do zožitve možnosti predvsem na
manipuliranje s človeškim materialom, posebno na raziskovanje možnosti
telesne samoregeneracije. Rastoče zanimanje za telo novih vrst, za njegovo
materialnost, vlažnost in možnosti razstavljanja, ponovnega sestavljanja
in kombiniranja, z in vitro avtonomizacijo človeškega biomateriala z
zmožnostjo samoregeneracije in izboljševanja, se pojavlja tudi v umetnosti.
Iz galerijskega kreda Jurija Krpana, kustosa razstave Featured Art Scene.
Kapelica Gallery za Ars Electronica festival leta 2008 je razviden interes
za novejše aspekte telesa, ki jih lahko najdemo v simbiozi organskega z
mehanskim in digitalnim oziroma za še bolj nedavne projekte s tkivnim
inženiringom: »Posebno pozornost posvečamo projektom, ki z neposredno
aplikacijo tehnologij in biotehnologij na človeško telo tematizirajo tehnološki
`reverse engineering` narave. Zanima nas torej čim bolj ekspliciten spoj
biološkega organizma in anorganske mehanike (v razmerju človek – stroj) in
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elektronike. V te projekte se nazorno stekajo tudi tista umetniška dela, ki na
način popolne nesprejemljivosti za tehnološko pospešeno in amplificirano
družbo zastavljajo svoje človeško telo v pravem pomenu besede. Imenujemo
jih `body related works` oziroma `v telo usmerjena dela`, v katerih se telo
umetnika nastavi z vso `wetware` fragilnostjo in sublimnostjo ultimativne
izkustvene meje.«378
~
Večina biotehnoloških umetniških projektov je tehnološko in
organizacijsko zelo zahtevnih (in nastajajo v sodelovanju z nekaterimi
biotehnološkimi ustanovami; nekateri programi umetniških rezidenc so se
razvili v tej smeri – npr. Symbiotica center na Univerzi Zahodne Avstralije,
ki se zanaša na sodelovanje s Fakulteto za agrikulturo, ponuja umetnikom
rezidenco, kjer lahko delujejo na področju bioumetnosti). A v zvezi z eno od
potez bioumetnosti se pojavljajo kritike, namreč v tem, da tovrstni projekti
prevzemajo predvsem didaktično vlogo v odnosu med biotehnologijo
in javnostjo, kjer umetnost zgolj predstavlja ali ponovno predstavlja
(torej ponavlja ali celo poenostavlja) tisto, kar je bilo že narejeno v polju
biotehnologije, pri čemer naredi zgolj to, da prinese nekatere (enostavne
ali zelo običajne biotehnološke) dosežke v drugi kontekst, ki je umetniški.
Takšno kritiko je nedavno predstavila Joanna Zylinska: »Takšen dnevni red za
promoviranje 'javnega razumevanja biotehnologije', h kateremu se eksplicitno
zavezujejo številni bioumetniški projekti, lahko povzroči, da umetniki
prevzamejo nekako servilno vlogo do biotehnologij in bioloških znanosti, pri
čemer umetnost postane priročna pomočnica znanosti. Kljub kritičnim tonom
številnih umetniških izjavljanj projekti te vrste, ki so pogosto legitimirani kot
'programi povezovanja umetnost-znanost' in je s tem bioumetniku dovoljen
vstop v laboratorij za kratko ali dolgoročno rezidenco, lahko dejansko končajo
tako v ponovnem potrjevanju avtoritete biotehnologije kot tudi disciplinarne
hierarhije.«379
378

379
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Projekti te vrste, kot pokaže ta kritika tudi z opazko glede disciplinarne
hierarhije, dejansko niso pravi »programi sodelovanja umetnost-znanost«,
discipline namreč niso enakovredne, temveč so to prej umetniški projekti,
ki se naslanjajo na dosežke, postopke in okolja biotehnoloških institucij,
pri čemer prevzemajo predvsem vlogo popularizacije biotehnologije. S to
vlogo poleg tega pogosto ne uspejo doseči prave resnosti biotehnološkega
segmenta projekta. Nekateri rigorozni kritiki se celo sprašujejo, kot Krzysztof
Ziarek, »ali je umetnost dejansko potrebna zato, da bi se proizvedla takšne
vrste diskusija, sicer brez dvoma odločila in imperativna, kot se je odvijala
okoli Kacovega dela, ali pa ta vprašanja pravzaprav ne izhajajo že iz samih
premis, objektivnosti in zmožnosti genske tehnologije.«380
V skladu s kritikami bioumetnosti številni bioumetniški projekti tako
poskušajo prevzeti vlogo kritičnega agensa v diskusiji, vendar pa številni
pristopi prej izpadejo kot zgolj popularizacija biotehnologije. Četudi bi kdo
tukaj zagovarjal umetnost kot tisto, ki ima vlogo sprožila in tako kot ključnega
agenta v potrebni širše-javni debati, lahko kljub temu sklenemo, da bi
umetnost lahko stremela k bolj pomembni družbeni vlogi. Da bi to uresničila,
mora opustiti številna moderna razlikovanja (predvsem med disciplinami in
polji), dualizmi in definicijami. Kritizirani bioumetniški projekti so do neke
mere utemeljeni interdisciplinarno, vendar pa ne tudi transdisciplinarno. V
transdisciplinarnem projektu ne bi bilo hierarhije disciplin, pri tem pa bi bila
dejanska biotehnološka vrednost projekta višja oziroma enako pomembna
kot druge vrednosti projekta – umetniška, humanistična idr. Takšen projekt
ne bi bil zgolj ponovitev nekaterih preprostih tehnik oziroma ne bi doživel
neuspeha, kot ga Ziarek pripisuje kritiziranim bioumetniškim projektom, ki
ne uspejo »odigrati tega transformativnega dogodka: [namreč Kacova ZFP
zajklja] ne naredi ničesar, česar znanosti ne bi prej dosegle že same.«381
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Planomenon
Belting piše o srednjeveškem nagrobniku, kjer je podoba kot vidno
nadomestila tisto, kar je bilo skrito – sámo telo, truplo. Telo je reprezentacijo
prepustilo telesu podobe, ki je zakrila resnico o telesni smrti. Da bi se ta
resnica vendar prikazala, »je v poznem srednjem veku prišlo do hibridnega
tipa dvojnega groba, ki je kot drugo figuro podobe vpeljal truplo v stanju
razkroja (transi).«382 Na ogled ni bila postavljena zgolj podoba mrtvega (z
oznakami njegovega družbenega položaja), temveč spodaj tudi podoba
trupla v kamnu kot memento mori, ki je razkrivala resnico o umrljivem telesu v
istem upodabljajočem mediju – to figuro Belting imenuje transi in zanjo pravi:
»Transi figura trupla je hkrati antipodoba.«383
V sodobnih transumetniških projektih se skuša pot do resnice smrti
in življenja odpreti, in sicer tako, da se ne cilja na prikazovanje smrti in/
ali življenja v upodabljajočem mediju, temveč se skuša medij in nasploh
posredovanje preseči, odpraviti. Četudi se še uporabijo mediji (video,
fotografija ipd.) za prikazovanje in načine uprizarjanja (performiranja), bodo
vzpostavljene situacije vendar hotele v prvi vrsti funkcionirati kot pripiranje
vrat, skozi katera se bo dalo pokukati oziroma vstopiti v kompleksno tkivo
projekta. Realno naj čim bolj neposredno vdre v situacijo. Kljub temu pa
to ne pomeni, da smrt in življenje nastopita kot taki, naravni, kot gola smrt
in življenje na sebi, temveč sta obe bistveno posredovani. Resnica smrti in
življenja tukaj ni naravna resnica per se, temveč je to prej resnica postajanja,
ki tudi ni preprosto, spontano, naravno postajanje, temveč je posredovano
in nadzorovano postajanje, je kultiviranje, ki je protislovje – je nadzorovanje,
oblast in hkrati nenadzorljivo, shizofreno.
~
Las in vitro predstavlja del večletnega transdisciplinarnega raziskovalnega projekta Bios (2010–13). Za Las in vitro skupina sodelavcev384 goji lase v
382
383
384
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in vitro pogojih (v mrtvem mediju v nadzorovanem okolju), za kar po pridobitvi
človeškega vzorca tkiva z lasmi izvede vrsto eksperimentov, s katerimi raziskuje
ugodnosti gojišč in pogojev za takšno rast, stremi k dosegu čim daljše življenjske
dobe las v nadzorovanem, od telesa ločenem okolju, in dokazuje živost gojenega
tkiva, tako da rast vizualizira. Za ta namen realizira sekvenčno slikanje gojenih las,
ki prek fotografiranja rastočega materiala v času pokaže, kako se celice delijo in
tvorijo lasno formo. Eksperimenti vključujejo eliminacijo matičnih celic iz vzorcev
in preverjanje vpliva matičnih celic na gojišče z lasmi in pripadajočimi kožnimi
celicami. V nadaljevanju so v sklopu projekta Bios načrtovane ksenotransplantacije
biološkega materiala (las, kože in matičnih celic) iz ene biološke vrste v drugo. V
tem sklopu so predvideni predklinični eksperimenti, tj. transplantacija človeškega
biološkega materiala v golo miš kot živ medij, s čimer se ustvari hibrid, transvrsta
med človekom in živaljo; in končno klinično eksperimentiranje s transplantacijo
organskega materiala s človeka na človeka.
S stališča biotehnologije je posebej zanimiv tisti segment projekta, v
katerem bo raziskovanje zagotovilo informacije v zvezi z odzivom in možnostmi
za rabo matičnih celic pri ksenotransplantacijah. Matične celice imajo specifični
potencial oziroma prinašajo veliko obljubo, namreč »z raziskavo matičnih
celic celice telesa postanejo 'pluripotentne', zmožne lastne transformacije v
katerokoli vrsto telesnih celičnih tipov (mišične, živčne, epitelne)«.385 Matične
celice naj bi tako dale veliko več, kot se je mislilo najprej – ne bi le pomagale
pri ksenotransplantacijah, temveč dejansko razširjajo možnosti polja
imunologije, telesu naj bi pomagale pri zdravljenju dednih bolezni in druge
vrste boleznih tkiv oziroma telesnih delov (organov). S tem matične celice
pomagajo uresničiti tendenco človeka k popolnosti, stalnemu zdravju in večni
mladosti, ki je sicer vse močneje prisotna na vseh ravneh sodobne družbe, še
posebej v popularni kulturi (njena neposredna reprezentacija je očitna v vse
bolj razširjenih televizijskih oddajah, ki predstavljajo popolno transformacijo
posameznika). Biotehnologija tej ideologiji daje glavno tehnološko podporo.
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Z umetniškega stališča je imunološko eksperimentiranje, za katerega
se načrtuje izolacija matičnih celic iz človeškega maščobnega tkiva, zanimivo,
saj odpira nekatera nenavadna vprašanja. V eksperimentih s človeškimi
matičnimi celicami, pridobljenimi iz maščobnega tkiva, slednje vprašanje
dobiva nove dimenzije. Sodobni človek odstranjuje maščobno tkivo iz
svojega telesa zaradi kozmetičnih, lepotnih razlogov, pri čemer se ta organski
material razume kot odpadek. Če uporabimo matične celice iz tega materiala
za ksenotransplantacije, je eno od vprašanj, ki se zastavljajo, ali lahko človek
reši življenje drugega živega bitja s svojimi organskimi odpadki in ali lahko
človek medicinsko pomaga sam sebi z lastnimi organskimi odpadki. Poleg
številnih drugih vprašanj, ki zadevajo potencial človeškega »odpadnega«
materiala, takšno spraševanje stimulira ponovni razmislek o super vrednosti
človeške vrste v primerjavi z drugimi živimi bitji.
S tehničnega stališča je las kot manipulirani biomaterial posebej
zanimiv, ker omogoča izjemno opazovanje. Nekatere celice nimajo potenciala
za umetno regeneracijo, saj se ne delijo (kot npr. krvne celice, zaradi česar
je človeško telo še vedno nujni proizvodni mehanizem za kri), tiste, ki pa
ta potencial imajo (npr. kožne in hrustančne celice), pa same ne formirajo
kompleksnih tkiv v in vitro pogojih (npr. kože ali mišice). Tkiva zato zaenkrat
še ne moremo in vitro generirati, čeprav imajo same celice, ki ga tvorijo,
zmožnost (re)generacije. Potrebujejo namreč umetni nosilec, na katerem
rastejo. Las je s tega stališča poseben fenomen, ker se lasne celice delijo in
same formirajo kompaktni celični sestav, tj. las, ki ima zmožnost, da se v formi
širi v prostoru (tako v telesu kot v in vitro pogojih).
Vizualni aspekt je v transumetniških projektih velikega pomena, saj
ravno prek načinov vizualiziranja situacija udeleženca (to ni več gledalec
kot kartezijanski opazovalec) zgrabi in z njim skomunicira. Na ta način te
projekte vendar še lahko razumemo kot vizualno-umetniške; ne nazadnje se
tudi orientirajo k razstavnim manifestacijam. Vendar pa je postalo vizualno
komuniciranje v prepletu umetnosti z biotehnologijo, še posebej v primeru
manipuliranja s človeškim materialom, zelo kompleksno, saj metode znanosti
o življenju modificirajo telo na suspendiranih nivojih, torej poseg v telo ne
pomeni neposredne, takojšnje spremembe. Vizualni izid je diferenciran. Tako
so npr. velike morfološke spremembe z genskimi posegi v predčloveško,
celično fazo v času odstavljene. Umetnost v takšni situaciji išče različne načine
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(9) Polona Tratnik s sodelavci, Las in vitro, 2010. Fotografija: Damjan Švarc (fotodokumentacija: Horizonti, zavod za umetnost, kulturo, znanost in izobraževanje, www.horizonti.net).
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za vizualiziranje, zato se poslužuje tako utopističnih prikazovanj (lahko tudi v
upodabljajočih medijih) kot performativnosti in tudi skuša preseči medijsko
posredovanje. Opazovanje rasti lasu v projektu Las in vitro je posebej zanimivo,
ker vizualizacija sovpada z dokazovanjem živosti.
Medij, ki se uporablja v situaciji, kjer se v realnem času izvaja
manipulacija z živim materialom in vitro, ni več medij, ki bi posredoval
podobo, niti ni več medij, v katerem bi se življenje utelesilo, temveč je medij
kot nadomestek telesnega okolja z vso njegovo vlažnostno, temperaturno
in drugačno fragilnostjo, ki pogojno, če je eksperiment uspešen, omogoča
celično preživetje za določen čas. Življenje, ki ga stalno ogroža smrt, je tu
prisotno v izjemni občutljivosti in lahko vsak hip ugasne, pri tem pa njegovo
prenehanje navzven ne bo prisotno kot meja, črta, lom, temveč je v njem že
ves čas vsebovano kot odstavljeno za nedoločen čas vnaprej, a tudi za nazaj;
prav tako pa je v prenehanju življenje prisotno kot možnost, s katero upravlja
človek ob pomoči biotehnologije.
~
Projekt Bios je rizomatsko strukturiran na več nivojih in spaja
tehnoznanost z različnimi umetniškimi strategijami ter s humanističnim
raziskovanjem tkivnega inženiringa in imunologije kot družbeno posebej
aktualnih področij biotehnologije, ki obetata revolucionarne posledice še
zlasti v medicini in estetski kirurgiji ter refleksijo o hibridizaciji umetnosti,
humanistike in tehnoznanosti, ki je v zadnjih letih na vzponu. Avtorskoizvajalska skupina je na različnih segmentih osredotočena na raziskovalni
proces in spajanje področij ob usklajevanju heterogenih interesov. Pri tem
delovanje ni usmerjeno v proizvajanje zaključenih proizvodov, artefaktov,
namenjenih kontemplaciji, temveč v odpiranje raziskovalnega procesa in
celotnega diskurza priložnostni javnosti. Namen projekta je komuniciranje
biotehnoloških možnosti s širšo javnostjo, uresničevanje specifičnih ciljev,
ki so zanimivi tako z biotehnološkega kot kiparskega in drugih aspektov,
ter odpiranje povezanih vprašanj, ki so izrednega pomena za sodobnega
posameznika in družbo.
V planomenonih, planih oziroma ravneh konsistence ali kompozicije
takšnega transdisciplinarnega hibrida, ki niso več hierarhično organizirane,
se zgoščajo enkrat pretežneje biotehnološke, drugič umetniške, tretjič
humanistične, četrtič še katere druge kolonije, ki pa nikoli niso očiščene drugih,
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elementi ene so postali sateliti druge. Takšne kolonije je postalo nemogoče
ločevati med seboj, saj so med seboj prepredene in delujejo sočasno ter v
medsebojnem usklajevanju. Če je ena od nalog umetnosti danes še vedno
lahko ta, da dekonstruira dominantne ideologije in pokaže alternativne
perspektive, ima umetnost v takšnem sestavu zahtevno vlogo – še posebej ob
križanju konceptualnih usmeritev, ko se razkrivajo različni principi kodifikacij,
ki vladajo diskurzom različnih vrst, in je s tem omogočeno opazovanje
spodaj ležečih vrednot in pomenov, ki usmerjajo odločitve. Umetnost v
takšnih oblikah sodelovanja dobiva nove, pomembne družbene funkcije,
ki niso več usmerjene v ilustrativno prikazovanje in metaforično izražanje.
Oblike sodelovanja z drugimi polji in disciplinami so vse manj provizorične in
enostavne, zato tudi umetnik ne more biti več zgolj umetnik. Obenem pa se
ne sme pozabiti, da šele z relevantnim biotehnološkim raziskovanjem znotraj
takšnega hibridnega (transumetniškega) projekta, ki ga lahko koordinira
umetnik, sočasno raste družbena funkcija umetnosti kot resnega agensa v
diskurzu o biotehnologiji.

Bios-techné: the art of life technology
A short genealogy of the field of biotechnology shows a turn from genetic
paradigm accordant to computer paradigm in culture to the paradigm of
regenerative medicine with the branches of tissue engineering and immunology
in the foreground. Projects that are grounded in the intersection of art and
biotechnology with a purpose to communicate the biotechnological potentials
with a wider public are becoming increasingly transdisciplinary based and
rhizomatically structured to effectively link technoscience with heterogeneous
artistic disciplines and with humanities, especially philosophy.
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Abstract

In the monograph In Vitro. Alive Beyond Body and Art the author focuses
on the theme of life and the relation of art to life with an important emphasis
– she does not discuss the media and works where life is represented but those
projects in which life is performed or the very contemporary transart projects that
manipulate with life on the basis of relating life sciences (genetics, neurosciences,
tissue engineering, regenerative medicine etc.) with art. In such a manner they
transmit the methods, techniques, know how, knowledge, technology and culture
from the field of technoscience into transdisciplinary programs that ground in
research, heterogeneity, openness and social reflexivity. In such compositions art
looks for modes of its interventions that are related to its functions – these are
above all socially based.
In the chapter “Representation – performativity – rhizome” the author
discusses the key concepts: representation, performativity and rhizome, that
serve her to introduce a theory on the transition of art from representational
media to performativity, and onward to rhizomatic composing. Writing, painting
and photography are media that communicate with differential signs, while with
performativity a medium tends to be exceeded with direct effect in the action of
communication. Medium as such dictates communication with signs, however,
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composing a rhizome, as in transart projects, means a tendency to exceed stable
organization, any kind of closeness, representation and even presentation – it is
a reality itself.
The chapter “Auratic potential of a copy: presence, death and reanimation
with photography” is devoted to photography as a medium where the effect of
the image could be exceeded in such a manner to bring the presence and produce
life and death as in the cultures that were familiar with the cult of the dead, where
the dead is embodied where he cannot be (in effigie). Through semiotic and
psychoanalytic analyses of photography the questions of the presence/absence,
death and life are comprehended in regard to the photographs of alive and dead
people.
The contemporary art projects using photography try to catch the
resistance and slithering of life towards death, and to playback the aliveness of
the dead. The chapter “Opening the diaphragm” presents some contemporary
approaches that technically and philosophically exceed the standard
configuration of photography with its basic restrains concerning time and
motion and even succeed to rhizomatically open the medium and thus manage
to transmit the tracing to the map of the world into which one, a body, is always
immersed.
Throughout history western civilization aims to reach total control over
life and body. Medicine of the invisible visibility has been developed with clinical
anatomy however contemporary anatomy has actually managed to overcome the
obstacles of materiality and decomposition of the body with digital technology.
Additionally, the raise of biotechnology in the last two decades certifies the extent
of biopolitics beyond compare to biological modernity. Enthusiastic vision beholds
a body that exceeds mortality and has gained endless options of reproducibility.
The body ceases to be whole, it is fragmented; nevertheless control over life and
body even strengthens with manipulating not the body as a whole, but the body
in a cell. In the chapter “Let’s open the body to preserve life. Toward translife and
transbody” the author analyses contemporary biopolitics of the body, discusses
the phenomena of androids and cyborgs, and presents a continuous interest of
art to perform and transpose life, to exceed the body and to deconstruct the logic
of the total control and domination.
A short genealogy of the field of biotechnology presented included in the
last chapter “Bios-techné: the art of life technology” shows a turn from genetic
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paradigm accordant to computer paradigm in culture to the paradigm of
regenerative medicine with the branches of tissue engineering and immunology
in the foreground. Projects that are grounded in the intersection of art and
biotechnology with a purpose to communicate the biotechnological potentials
with a wider public are becoming increasingly transdisciplinary based and
rhizomatically structured to effectively link technoscience with heterogeneous
artistic disciplines and with humanities, especially philosophy.
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