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Some ClueS 
How To 
experienCe, 
proTeCT And 
CommuniCATe 
immATeriAliTy  
in new mediA

Jei šiuolaikinis menas yra ateivis Lietuvos kultūroje 
ir visuomenėje, tai naujosios medijos (ir jomis 
kuriamas menas) yra ateivis, laukiantis savo eilės, 
kuri gali niekada ir neateiti. Paprasčiausiai dėl 
naujųjų medijų nenoro „nusileisti“  į materiją. 
Apsvarstykime keletą tokio nematerialumo aspektų.

Ateivis paprastai neturi realiai egzistuojančio 
kūno: jis yra tik idėja, įsivaizdavimų rinkinys 
ir jų „įkūnijimas“ įvairiais grafiniais ar 
erdviniais pavidalais. Taigi, ateivis yra 
nematerialus pats savaime. Čia galime 
rasti paralelę su naujųjų medijų menu. Jis 
taip pat yra nematerialus pats savaime, nes 
naujųjų medijų menas (kaip antai tinklo 
menas, generatyvinis menas ir pan.) yra visų 
pirma įvairių koncepcijų ir santykių tarp jų 
rinkinys, o tai, kaip mes jį matome galerijoje 
ar internete, yra tiesiog jo „materializacija“ 
įvairiomis technologijų formomis. 

Naujųjų medijų menas dažniausiai patiriamas 
per įvairius tarpininkus – sąsajas tarp 
menininko/komunikatoriaus-kūrinio-žiūrovo/
dalyvio. Turiu omenyje, kad toks menas pats 
nėra sąsaja, sąsaja tėra jo dalis, per kurią 
komunikuojama. Taigi paties kūrinio ir jo 
materialios išraiškos aš kaip žiūrovas negaliu 
patirti materialiai, t. y., negaliu pažinti 
jo kaip objekto. Naujųjų medijų menas 
patiriamas per sąsajas – ekranus, klaviatūras 
ir įvairius valdiklius, tačiau jis pats egzistuoja 
skaitmeninio kodo pavidalu, kurį nors ir 
galima atspausdinti ant popieriaus, bet tai jo 
patyrimo ir supratimo nepalengvintų. O juk 
tokia materiali išraiška ne tik mūsų neįtikintų 
esanti tokio meno esme, bet ir spausdinta 
simbolių seka nebūtų adekvati procesams, 
vykstantiems pačioje kūrinio šerdyje.

Naujųjų medijų menas būtent dėl savo 
nematerialios prigimties pravardžiuojamas 
„nukopijuotu konceptualizmu“. Tokia 
pravardė, viena vertus, suteikia jam 

privalumų, pavadindama konceptualiu1, 
tačiau, kita vertus, akivaizdžiai kritikuoja 
už 7-8 dešimtmečio konceptualaus meno 
kopijavimą. Bet juk pats kopijavimo 
procesas yra be galo artimas remiksavimui, 
o ir kopijavimas, ir remiksavimas yra 
natūralios naujųjų medijų kūrybos strategijos. 
Copy&paste, click&cut, insert&delete yra 
tokios pat natūralios kūrybos funkcijos, 
kokios buvo record&pause videomeno 
laikais.

Nematerialumas glūdi socialiniuose 
tinkluose lygiai taip, kaip ir tarp 
komentarų eilučių. Menas, produkuojamas 
tokiuose tinklaraščiuose (bloguose) kaip 
www.3xpozicija.lt, yra nematerialus savo 
prigimtimi, nes jo paprasčiausiai nėra, 
kol nesi prisijungęs, parašęs komentaro ar 
tiesiog prabėgęs įrašų archyvo eilutėmis. 
Daugialypiai ryšiai tarp vaizdų, tekstų, 
garsų ir erdvių sukuria kokybę/vertę ir 
būtent tas tinkliškumas ir sąsajiškumas gali 
būti pavadintas menu lygiai taip pat, kaip 
tinklinimas ir siejimas (networking and 
linking) – kūrybos strategijomis. Būtent patys 
ryšiai ir yra akivaizdžiausia, bet tuo pačiu ir 
neapčiuopiamiausia nematerialumo būsena.

Nemateriali tinklo ir kitokio panašaus meno 
prigimtis iškelia klausimą, kaip apibrėžti ir 
išmatuoti jo vertę2. Jei neįmanoma nustatyti 
vertės, tuomet neįmanoma ir parduoti, o jei 
neįmanoma parduoti, atsiranda keblumų ir 
institucionalizuoti. Būtent dėl to verkšlena ir 
skundžiasi tinklo menininkai, užuot džiaugęsi 
savo kūrybos specifika ir ieškoję alternatyvių 
kūrybos plėtojimo ir finansavimo šaltinių.

Nematerialumo sklaidos/apsaugos būdai

Darosi vis aiškiau, kad nematerialumą 
išsaugoti galima ne jį parduodant, o laisvai 
platinant. Tai jau daroma visais įmanomais 

sklaidos kanalais ir medijomis, nors neretai 
tinklo menininkai apologetiškai sekdami savo 
dievo – tinklo – ideologija nenori išleisti savo 
kūrybos už jo ribų. Komunikacijos kanalai 
daugiau mažiau yra atviri, belieka tik išspręsti 
teisines intelektinės nuosavybės apsaugos 
problemas ir visuotinai priimti Creative 
Commons3 (CC) siūlomas licencijas.
Būtent CC licencijos užtikrina laisvą kultūros 
(taip pat ir nematerialios kultūros materialiose 
formose) cirkuliavimą išsaugant tik tokias 
teises, kokių nori pats autorius: platinti 
kūrinius išlaikant arba/ir kūrinio autorystę – 

, arba/ir uždraudžiant išvestinius kūrinius 
– , arba/ir suteikiant tokiaspačias teises 
išvestiniam kūriniui (share alike) –

, arba/ir leidžiant tik nekomercinį kūrinių 
panaudojimą – . Jos remiasi įprastiniais 
teisės aktais, saugančiais autorines teises 
(copyright), tačiau jas paverčia mažiau 
ribotomis ir ne tokiomis griežtomis. Parašas 
po kūriniu iš „Visos teisės saugomos“ (All 
rights reserved) transformuojamas į „Dalis 
teisių saugoma“ (Some Rights Reserved).

Radikaliausias, tačiau labiausiai 
nematerialumo (šiuo atveju kūrinių) sklaidą 
užtikrinantis būdas yra suteikti savo kūriniui 
viešosios valdos (public domain) licenciją –  

. Tuomet kūrinys tampa vieša nuosavybe, 
bendru visų mūsų turtu, su kuriuo galima 
daryti bet ką, nesibaiminant jokių autorinių 
teisių apribojimų.

CC licencijos nematerialumui suteikia 
kūrybiškumo potencialą – menininkui 
atveriamos durys į medžiaga, iki šiol buvusia 
po autorinių teisių užraktu. Šios licencijos 
taip pat skatina ir kūrybiškumo sklaidą – 
kiekvienas naujas kūrinys gali būti laisvai ir 
nemokamai pasiekiamas kitam menininkui 
tam, kad būtų perskaitytas, perkurtas ar 
išplėtotas ir paskleistas toliau.
Nematerialumo estetika ir politika

Nematerialumo dimensija 
panaikina hierarchiją (suteikia 
lygiavertiškumą) meno kūriniams 
– jie egzistuoja vienoje plotmėje, 
menininkai rašo skaitmeninį 
kodą, kuris pakeitus vos vieną 
simbolį ar eilutę virsta kita 
medija. Nebėra hierarchijos ir 
vertikalios skirties tarp tapybos/
fotografijos/videomeno/garso/
medijų meno: visos medijos 
susitinka horizontalioje erdvėje. 
Todėl verta plėtoti nematerialumo 
kaip demokratiškos kūrybos 
strategijos temą. Be to, skaitmeninis 
kodas mus atveda į Rosalindos 
Krauss „post-mediumo būseną“4, 
o menas gali būti vertinamas 
taikant Levo Manovichiaus „post-
medijų estetikos“5 kriterijus. 
Priešdėlis „post“ nurodo į medijos 
kaip materialumo manifestacijos 
ir medijos materialių savybių 
atsisakymą – „post“ žymi dar vieną 
nematerialumo dimensiją.

Prieštaringa Stieve‘o Dietzo 
metafora „menas po naujųjų 
medijų“6 galiausiai perkelia mus 
į ateitiškumą (ateitį) kaip nuolat 
nesibaigiantį procesą, kadangi 
naujosios medijos visuomet yra 
naujumo sraute – vienas medijas 
keičia kitos, taigi menas niekuomet 
negali atsidurti būsenoje  „po 
naujųjų medijų“, nes pastarosios 
yra ir dabartyje, ir ateityje, bet ne 
praeityje.

užuominoS kAip pATirTi, ApSAugoTi ir pASkleiSTi nemATeriAlumą nAujoSioSe medijoSe 
Vytautas MichelkeVičius

1 Detaliau žr. Jacobo Lillemose straipsnį „Kon-
ceptualios meno transformacijos: nuo objekto 
dematerializacijos iki nematerialumo tinkluose“.
2 Plačiau šį klausimą nagrinėja Josephine Berry 
Slater straipsnyje „Unassignable Leakage: a Crisis 
of Measure and Judgement in Immaterial (Art) 
Production“ // Curating Immateriality. Data 
Brower 03. New York: Autonomedia, 2006.
3 Daugiau apie organizaciją ir jos siūlomas licen-
cijas skaitykite http://creativecommons.org/ 
4 Krauss, R. (2000). A Voyage on the North Sea: 
Art in the Age of the Post-Medium Condition. 
London: Thames & Hudson.
5 Manovich, L. (2001). „Post-media Aesthetics“. 
Parsisiųsta liepos 12, 2007, iš Levo tinklalapio: 
http://www.manovich.net/DOCS/Post_me-
dia_aesthetics1.doc    
6 Dietz S. (2004). „ Art after New Media“. Pre-
sentation at ISEA 2004. Parsisiųsta 2007 liepos 
30 d. iš http://www.yproductions.com/writing/
archives/art_after_new_media.html

kAip užfikSuoTi nemATomą
jurij dobriakoV

Galutinai supratau, kad mėgstu 
vaiduoklišką meną. Jaučiu jam 
beveik pasąmoninį potraukį. Kas 
gali būti įdomiau už tai, kas yra 
nematoma, bet egzistuoja (ir yra 
numanoma egzistuojant, jei vidinis 
„lokatorius“ veikia sklandžiai)? 
Aišku, žodis „vaiduokliškas“ čia 
reiškia visai ką kita, nei nuoroda 
į anapusybę ir gotikinę mistiką. 
Greičiau tai susiję su kažkokiu 
pamatiniu ir tikru, tačiau (tiesiogine 
prasme) neakivaizdžiu  tikrovės 
sluoksniu, kuris kažkodėl vis 
„prasiveržia” tai vieno, tai kito 
menininko kūriniuose, sukeldamas 
kažkokį keistai pažįstamą svaigulį. 
Sunku pasakyti, ar tai sąmoningas 
tų menininkų pastangų rezultatas. 
Turbūt ne. Esu netgi įsitikinęs, kad 
ne. Bet tai ir ne atsitiktinis dalykas, 
tuo labiau ne išorinis. 

Įsivaizduokime, kad tikrovė yra 
„Photoshop“ failas. Jame yra 
matomi („materialūs“) sluoksniai, 
bet yra ir vadinami mask (angl. 
kaukė) sluoksniai, kurie nėra 
matomi, tačiau juose saugoma 
svarbi informacija, turinti įtakos ir 
matomiems sluoksniams. Svarbu 
tai, kad pastarieji yra tokie pat tikri, 
kaip ir pirmieji. Klaidinga tapatinti 
tikrumą ir materialumą. Vienų ir 
kitų sluoksnių patyrimui tiesiog 
naudojamos visai skirtingos juslės. 
Bijau, kad nematerialių sluoksnių 
patyrimui naudojamos juslės dar 
neturi mokslinio pavadinimo. 
Bet žmogus juos vis dėlto 
patiria ir (retkarčiais) užfiksuoja 
šitas patirtis. Vėlgi, veikiau 
pasąmoningai, nei sąmoningai.

Tie, kas skaitė kai kuriuos 
ankstesnius mano tekstus, turbūt 
mano, kad esu šiek tiek apsėstas 
tos „nematomo tikrovės sluoksnio“ 

temos. Taip ir yra. Neseniai vienas ilgai 
nematytas draugas, su kuriuo kažkur tarp 
alaus plastikiniuose bokaluose ir džiazo garsų 
bandėm pasidalinti paskutiniaisiais atradimais 
įvairiose intelektualiosiose srityse, pasakė 
(turbūt remdamasis asmenine patirtimi), 
kad kvantų fizikos aprašomi reiškiniai gali 
visiems laikams atimti iš žmogaus ramybę. 
Reikia pasakyti, kad tą aš buvau supratęs jau 
daug anksčiau. Išties, kai kažkokia šeštąja 
ar trisdešimt šeštąja jusle įsitikini, kad už 
apibrėžtų materialių paviršių bei matmenų 
yra kažkas sunkiai suvokiamo ir įvardijamo, 
sunku tai pamiršti ar įsivaizduoti, kad to 
nežinai. Ypač kai tą tau nuolat primena 
panašios kitų žmonių patirtys, „užrašytos“ 
įvairiais būdais.

Manęs visai nedomina ir nejaudina menas, 
kuris vaizduoja objektą (kalbu ne vien 
apie figūratyvųjį meną). Manyje rezonuoja 
kūriniai, kuriuose vaizduojama kažkas 
nematerialus tarp subjekto ir objekto, 
kažkas, kas įgyja sąlyginai materialią formą 
(sąlyginai, nes fiziškai tą formą išmatuoti ir 
apibrėžti vis tiek neįmanoma) tik pačiame 
kūrinyje. Kaip tas nematerialumas tampa 
„apčiuopiamas“ suvokėjo sąmonėje? 
Nežinau. Neveltui kvantų fizikai (ir ne 
tik jie) teigia, jog turime išrasti visiškai 
kitokios logikos kalbą, kad galėtume 
suvokti ir reflektuoti kai kuriuos reiškinius. 
Dar labiau situaciją apsunkina tai, kad ir 
patys meno kūriniai visada yra materialus 
pavidalas plius simbolinis nematerialus 
„antstatas“. Kaip tame nematerialiame 
simboliniame sluoksnyje (kuris ir sudaro 
meno kūrinio esmę bei unikalumą) atskirti 
materialaus ir nematerialaus tikrovės aspektų 
reprezentacijas?

Bet reikia prisiminti, kad ir pati materialumo 
kategorija nėra galutinė ir neginčijama. 
Dar nuo senų gerų pažįstamų Platono ir 
Sokrato laikų viena iš žinomiausių filosofijos 
problemų skamba taip: ar realybė egzistuoja 
už suvokėjo sąmonės ribų? Kitaip tariant, 
ar galima būti įsitikinusiam, kad objektai 

(žmonės, medžiai, baldai, materialūs meno 
kūrinių pavidalai ir t. t.) iš tikrųjų materialiai 
egzistuoja, kai į juos nėra žiūrima? Ar pats 
suvokėjas gali būti tikras, kad egzistuoja, kai 
į jį niekas nežiūri? Jei atsakymas yra „ne”, 
išeitų, kad regėjimas yra materializavimo 
instrumentas – akies regėjimas arba, kai 
kuriais atvejais, (pa)sąmonės ir atminties 
regėjimas.

Galbūt panašiai veikia ir meno kūrimui 
naudojami instrumentai? Man atrodo, kad 
dar negreit bus suprasti procesai, kurie iš 
tikrųjų vyksta tarp, tarkim, fotografo, jo 
fotokameros ir fotografuojamo objekto (net ir 
fiziniame lygmenyje). Jei, kaip teigia kvantų 
fizika, stebėjimo aktas pakeičia stebėjimo 
objektą, tai kaip vaizduojamą objektą veikia 
vaizdavimo/fiksavimo aktas? Pastaruoju metu 
man vis labiau atrodo, kad, esant palankioms 
sąlygoms (tai yra, atsiradus tam tikram 
energetiniam rezonansui tarp menininko, 
meninių priemonių ir objekto, kad ir kas 
tai būtų), meno kūrinys gali tapti tikrovės 
rentgenograma, kurioje instinktyviai atpažįsti 
tai, ko nematė, bet (taip pat instinktyviai) 
nujautė autorius. Kraštutiniu atveju meno 
kūrinys gali tapti mediumu, ištraukdamas 
į paviršių seniai pamirštus, vaiduokliškus 
realybės kontinentus. Šitam efektui paaiškinti 
tikriausiai prireiks kažkokio fizikos, 
metafizikos, psichoanalizės ir medijų teorijos 
hibrido. 

Virginia Woolf, kaip ir Marcelis Proustas, 
gerai žinojo, ką reiškia materializuoti 
atminties prieblandoje paskendusius 
prisiminimus. 

Jos kūriniuose aiškiai jaučiasi absoliutaus ir 
belaikio materialumo ilgesys, noras matyti 
jos aprašomus objektus nekintančius ir 
„patikimai“, „stabiliai“ egzistuojančius ne 
tik jos akivaizdoje, bet ir už jos ribų. Bet 
materialūs objektai (tarp jų ir žmogus), 
vos tik atsiradę, pradeda negrįžtamai irti, o 
labiausiai jie tai daro būtent tada, kai į juos 
nežiūrima (todėl labiausiai pasikeitimus 
objektuose pastebime po to, kai jų ilgą laiką 
nematome; ar galbūt, atvirkščiai, objektai 
dematerializuojasi žymiai intensyviau tada, 
kai yra nestebimi?). Woolf beveik apeina šią 
kliūtį, įamžindama tekste ne tiek materialius 
daiktus ir žmones, kiek kažkokį visai kitą 

jų matmenį – neapibrežiamą, apaugusį 
prisiminimais ir aliuzijomis, matomą iš 
nežinomo taško „koordinačių sistemoje“, 
iš esmės ant-materialų. Dėl to atskiros kai 
kurių jos tekstų („Jacob’s Room”, „To the 
Lighthouse“ ir kt.) ištraukos atrodo išties 
vaiduokliškos. Panašų efektą pasiekia Sofia 
Coppola savo „Virgin Suicides“, rodydama 
pačioje gražiausioje kadrų sekoje ištuštėjusį ir 
sustingusį namą, pavirtusį fantomu.

Stano Brakhage’o trumpametražis „The 
Stars Are Beautiful“ nėra vienas dažniausiai 
minimų jo filmų. Kai apie jį atsiliepiama 
teigiamai, tai dažnai grindžiama tuo, kad 
filmas yra „nuostabiai keistas“. Tačiau iš 
tikrųjų jame yra daug daugiau, nei tiesiog 
„keistumas“. Šalia „kasdieninės“ realybės 
egzistuoja dar „šešėlinė“ realybė, twilight 
zone (angl. prieblandos žona), kurioje 
daiktai paskęsta savo pačių šešėliuose ir 
praranda apibrėžtas formas, kurias galima 
stebėti iš saugios distancijos. Ją nujautė ir 
Bergmanas, ir Tarkovskis. Beveik niekur kitur 
ši išvirkščioji realybės pusė nėra pavaizduota 
taip įtikinamai ir atpažįstamai, kaip šioje 
juostoje. Kas yra šitų kintančių, susiliejančių 
šešėlių šaltinis? Neaišku, bet tai gali būti 
žvaigždės, juolab, kad pats Brakhage’o balsas 
pateikia keliolika versijų, kas iš tikrųjų yra 
žvaigždės. Panašu, kad Brakhage’as stengiasi 
prasiveržti už šitų vaiduokliškų formų ir rasti 
už jų dar tikresnius, negu regimoje realybėje, 
pavidalus. Tikresnius bent jau poetine 
prasme.

Regėjimas ir jo įvairiausios formos apskritai 
yra viena iš Brakhage’o juostų ašių; vienas 
iš svarbiausių jo darbų vadinasi „The Art 
of Vision“ (angl. „Regėjimo menas“). 
Nesunku susieti tai su jau minėta regėjimo 
kaip materializavimo instrumento idėja. 
Nematerialumo teorijos pradininkas 
George’as Berkeley išreiškė tai trimis 
žodžiais: esse est percipi (lot. „būti reiškia 
būti suvokiamam“). Tai reiškia, kad mes 
nepatiriame objektų tiesiogiai materialiai, 
mes tik suvokiame juos esant materialius, nes 
patiriame jų nematerialias savybes (filosofų 
ir mokslininku vadinamas qualia), kažką 
komunikuojančias apie pačius objektus ir 
sukuriančias materialumo iliuziją. Tai visada 
yra kontaktas „ištiestos rankos atstumu“, 
nes net ir qualia neįmanoma apibrėžti 

atskirai nuo jų poveikio juslėms 
(kitaip tariant, galima atsakyti 
tik į klausimą „koks jausmas yra 
matyti raudoną spalvą?“, bet ne į 
klausimą „kas yra raudonumas?“). 
Brakhage’as, kuriam kamera, 
atrodo, kartais tampa vidinio 
regėjimo tęsiniu, stengiasi įsibrauti 
į pamatinį visatos materialumą, 
egzistuojantį nepriklausomai nuo 
penkių „klasikinių“ žmogaus 
juslių ir patiriamą tiesiogiai. 
Rezultatas nevienareikšmis – nors 
jam pavyksta užfiksuoti „kažką 
daugiau“, nei suvokiama penkiomis 
juslėmis, vis dėlto jis negali 
atsisakyti visiškai „klasikinio“ 
jusliškumo, bent jau vizualumo. 
Taigi, jo juostose galima aptikti tik 
nematerialią užuominą į tai, kas 
nepriskirtina materialioms objektų 
savybėms. Kaip, beje, ir kitų 
menininkų kūriniuose.

Bet ar pati riba tarp materialumo ir 
nematerialumo yra materiali? Tiesą 
sakant, kartais apskritai pradedu 
abejoti tokios ribos egzistavimu. 
Visai įmanomas dalykas, kad 
egzistuoja ne dualistinė materialaus/
nematerialaus opozicija, bet 
tam tikras spektras, kurio 
kraštutiniai taškai ir yra „grynieji“ 
materialumas bei nematerialumas. 
Arba jie veikia kaip magneto poliai, 
sukurdami tarp savęs tam tikrą 
lauką, kuriame vyksta keisčiausi 
procesai. Galbūt nematerialumas 
yra atvirkščioji materialumo pusė, 
ir santykis tarp jų panašus į santykį 
tarp protonų ir elektronų atomuose, 
o regima tikrovė iš tikrųjų yra jų 
sąveikos kuriamas formų debesis 
– nuolatinio tapsmo pasaulis. (Vis 
dar) neturint adekvačių matavimo, 
suvokimo ir refleksijos „įrankių“ 
šioje srityje, tokios hipotezės lieka 
nuojautomis ar spekuliacijomis.

Ads by
Asteroido

balsas
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VIENOS DIENOS „KAS BūTų, JEI...?“ LAIKRAŠTIS, SKIRTAS SPEKuLIATYVuMuI IR NEMATERIALuMuI
A “WhAt-if?” neWSPAPeR of A SingLe dAy dediCAted to SPeCuLAtionS And immAteRiALity

- ŠMC / BALSAS.CC -

TurinyS / ConTenTS:
VyTAuTAS miCHelkeVičiuS
užuoMinos kaip patirti, apsaugoti ir paskleisti 
neMaterialuMą naujosiose Medijose
Some ClueS How To experienCe, proTeCT And CommuniCATe 
immATeriAliTy in new mediA

jurij dobriAkoV
kaip užfiksuoti neMatoMą
How To CApTure THe inviSible

VAlenTinAS klimAšAuSkAS
yVes klein, spekuliacijos, neMaterialuMas ir „kas, jei“ 
MechanizMas
yveS Klein, SpeCulATionS, immATeriAliTy And A wHAT-if 
mACHine 

AAron SCHuSTer
po penkiolikos Minučių Visi bus ateityje
in fifTeen minuTeS everyone will be in THe fuTure

rAimundAS mAlAšAuSkAS
51.01

kęSTuTiS šApokA
atsiMiniMai apie čiurlionį. Marso kronikos
flASHbACKS AbouT ČiurlioniS. THe mArTiAn CHroniCleS

gerArd byrne
proVinciehuis

jACob lillemoSe
konceptualios Meno transforMacijos: nuo objekto 
deMaterializacijos iki neMaterialuMo tinkluose
ConCepTuAl TrAnSformATionS of ArT: from 
demATeriAliSATion of THe objeCT To immATeriAliTy in 
neTworKS

ginTArAS didžiApeTriS
stebuklas
A mirACle

VAlenTinAS klimAšAuSkAS, VyTAuTAS miCHelkeVičiuS
spekuliatyVus žeMėlapis apie neMaterialuMą ir 
spekuliatyVuMą Mene, naujosiose Medijose ir kitur
SpeCulATive mApping of immATeriAliTy And SpeCulATionS in 
ArT, new mediA And beyond

geerT loVink
„Viską dar reikės padaryti. Visi nuotykiai dar tebelaukia“. 
pokalbis su kodwo eshunu
“everyTHing wAS To be done. All THe AdvenTureS Are STill 
THere.” A SpeCulATive diAlogue wiTH Kodwo eSHun

lAimA kAnopkienė
taMsybė, pasigleMžusi čiurlionį
THe dArKneSS wHiCH SwAllowed ČiurlioniS



Q: -So, what is the news on the 
asteroid?
A: -News? Who wants the news then 
you have what-if machine?

Q: -What-if machine?
A: - Asteroid voice is a what-if 
machine in the shape of the newspaper. 
Also, what-if machine appeared in 
futurama, an animated American 
sitcom created by Matt Groening, 
who also created the Simpsons. 
What-if machine answers its users’ 
hypothetical “what if” questions, by 
showing a possible scenario, “plausible 
to one-tenth of a plausibility unit”, on 
the screen, or on the paper.

Q: -Is this the first what-if 
newspaper? 
A: Well, not really. This was not 
the news already to Baudrillard that 
newspapers and news are fictional and 
speculative. Asteroid voice is a tribute 
to the Yves Klein and his newspaper of 
the single day dimanche – Le Journal 
d’un seul jour, self-created newspaper 
which appeared on newsstands 
throughout Paris on November 27, 
1960, to celebrate Klein’s “infamous 
Leap into the Void, a dare-devil 
performance of man’s desire to go 
beyond his physical limits”1. 

Q: -Yves Klein? The one who used to 
sell invisible pictures?
A: -Yes, the same one. Yves Klein’s 
dimanche comprised a collection of 
Klein’s texts, images, and theories, 
which he wanted to diffuse to a wide 
public so that they could participate 
in his one day theatre of the Void. In 
1958 Yves Klein did an exhibition in 
Paris called “Le Vide” (“The Void”) 
that consisted only of a completely 
empty gallery and became the primal 
inspiration for all the generation. The 
next show which was immaterial (had 
no objects except a 
catalog) took place in NY ten years 
later (in 1968) then Seth Siegelaub 
curated the “Xerox book” project, a 
“group show” in bookform in which 
participated Carl Andre, Robert Barry, 
Douglas Huebler, Joseph Kosuth, Sol 
LeWitt, Robert Morris and Lawrence 
Weiner. 

Q: In the economy of late capitalism 
or informational society, where 
information brings the profit, 
everything is reduced to information 
in the format of the news. Is it also 
the reason why you have chosen the 
format of the newspaper?
A: Maybe, but we wanted to see if the 
newspaper may also be the form of 
exhibition?
Q: What this newspaper has to do 
with an exhibition? 
A: Let’s ask what-if machine. What is 
YOuR concept of the exhibition YOu 
would like to make or experience? 
Isn’t it the one which goes beyond its 
physical limits? The one which thrills 
the imagination as it shows limits of 
imagination?2 The one which is less 
finished, more open-source, more verb 
than noun, more liquid than solid, 

more inspiring than just showing? Isn’t 
that would be the exhibition in a constant 
form of discussion with itself and with 
contradictory ideas it presents? The ideal 
exhibition would have to be the show of 
miracles, isn’t it? Making wine (or books) 
out of water, videos out of breadcrumbs 
and meaning out of nothing, out of 
immateriality. But that’s what good ideas 
(or books, or pictures, etc) do when they 
change your mind without your efforts, no? 

Q: Could you tell more about the behind 
scenes?
A: Sure. On 25 May 2007 the CAC 
became a channel, router, agency, receiver, 
broadcaster, etc. which had a real time 
connection with an exhibition taking place 
on the asteroid called 2420 Čiurlionis3. 
By using various conceptual, pseudo-
documentary or clearly fictional methods, 
young Lithuanian artists re-constructed the 
mythology of the Čiurlionis phenomenon, 
re-established the connections with the 
exhibition on asteroid and the asteroid 
itself. 
Q: Why asteroid?
A: “Since Sputnik, the Earth has been 
wrapped in a dome-like blanket or 
bubble. Nature ended. Art took over the 
ambidextrous universe.”4 

Q: How did you travel to asteroid?
A: By using Yves Klein’s techniques and 
What-if Machine. 

Q: And what is the finish line?
A: “There is no finish line” was the 
last sentence in Culture is our business 
by Marshall McLuhan. And join the 
speculative mapping!

1 http://www.coskunfineart.com/biography.asp?artistID=35

2 Here I have to remind the project by Darius Mikšys 
untitled „The Limits of imagination“ in which he showed his 
collection of found aliens, UFO and other products of pure 
human fantasy. The project was part of “Parallel progressions 
(existing and non-existing works)” at Vilnius CAC in 2000. 

3 Artists: Arturas Bumšteinas, Antanas Dombrovskis, 
Laura Garbštienė, Juozas Laivys, Titas Silovas and Rokas 
Tarabilda, Stasys Bonifacius Ieva, Kęstutis Šapoka, PB8, 
Donatas Jankauskas, Saulius Leonavičius and Jurga Juodytė, 
Robertas Narkus, Milda Zabarauskaitė, Grupė Prostitutė; 
Exhibition Architect: Viktorija Makauskaitė; Designers: 
Jurgis Griškevičius, Lina Ozerkina; Curator: Valentinas 
Klimašauskas

4 Marshall McLuhan, Culture is our business, McGraw-Hill 
Book Company, New York – Toronto, 1970. P.196

yVeS klein, SpeCulATionS, immATeriAliTy
And wHAT-if mACHine 51.01 

raiMundas Malašauskas

I was dreaming when I wrote this; forgive 
me if it goes astray. But when I woke up 
this morning, I realized there’s not enough 
time to experience future anymore. You’ve 
probably noticed this too. The future does 
not bring more time to explore it, yet it 
arrives in a state of immediate impasse 
and planned post-obsolescence. At the 
same time, the speed of its arrival is such 
that you do not even notice its onset. 
However many times this has happened, 
you don’t even think about it anymore. 
“Maybe it comes slower when you think 
rather than when you don’t think?” I 
wondered… 

“It definitely comes faster than you 
think,” I realized when all my questions 
remained unanswered. Again and again, I 
tuned into “1999” by Prince, released in 
1983. He was singing about the remains 
of a moment right before another big 
moment to come, i.e., the millennium. 
Technically, Prince was unfolding a 
seamless song: he was projecting himself 
into the future—the year 2000, much 
in the same way Stanley Kubrick did in 
2001: A Space odyssey (1968). They say 
two thousand zero zero, party over / Oops, 
out of time! He was turning back time 
to the last seconds of 1999, finding the 
locus of pleasure there—partying “like it’s 
1999”—while actually “dancing his life 
away” in 1983. Prince twisted and warped 
not only beats and identity but time itself. 

Recently, I decided to go back in time 
and revisit the moment when Prince 
wrote that song, and thus, the year 1983 
became my destination. Among period 
relics were the bronze medals of uSSR’ 
football championship won by Žalgiris, 
my favorite team at the time. There was 
also the video “Thriller” and a special 
issue of Artforum dedicated to the 
historiography of the future and other 
sciences of unpredictability. Flipping 
through the black-and-white pages of 
this relatively slim volume (compared to 
its current incarnation) and discovering 
some brilliant things, including an ad 
for a “collaborative experiment in cross-
cultural transfusion” (funk Lessons by 
Adrian Piper), I couldn’t help myself from 
sitting down and writing a new, retroactive 
preface for the issue. I tried to envisage 
it from multiple perspectives of time, 
abandoning points of “before,” “after” and 
“infinity” simultaneously. 

When Jorge Luis Borges doubled a series 
of detective stories by Edgar Allan Poe in 
1941, 100 years separated—or connected, 
as we prefer to claim now—their attempts. 
The doppelganger of Poe’s tales was 
born at the age of 100. It had the identical 
structure and subject of its original. In 
2006, when I decided to write the new 
Artforum preface dedicated to the future, 
there were only twenty-three years 
stretched in between, but that was not 
enough…I wanted less. 

A number of reasons made me think of 
writing this preface. Firstly, in the years in 
between 1983 and 2006, it became clear 
that in all sections of the culture industry, 
the distance separating nostalgia from its 
object was getting shorter and shorter, to 
the point where new gestures were based 
not on stories of the past but on gestures 
of the future. Since the future was already 

recorded, it had become the source of a 
number of multinational reenactments—
taking place from Lagos to Beijing, 
24/7—churned out as remixes prior to the 
release of the originals. We didn’t even 
call them originals anymore. But was this 
the future we’d imagined? 

unfortunately, yes: it was a future as we 
imagined it. And it was the main reason 
for our melancholy, because despite this, 
we still craved an unimaginable future. So 
when the new preface was published in 
2006, it did not change anything. We felt 
that by inhabiting the commentary sectors 
of old, forgotten articles on abandoned 
websites—leaving messages on their 
virtual walls—we might contribute to the 
rewriting of history. It was a comforting 
and slightly decadent social experience, 
but it really didn’t change a thing. Yet 
we still kept the word “change” in our 
vocabularies. 

However, while writing the unsolicited 
preface, I realized several things: I didn’t 
want to relive or reenact moments that 
have already happened, didn’t want to 
project anything into the future, didn’t 
want to suspend the present, didn’t want to 
make the arrival of the future any slower, 
didn’t want to rewrite history faster and 
didn’t want eternity to last forever. 

Then New Year’s Eve arrived. We 
celebrated it with friends at a party where 
everybody was asked to wear exactly 
what they wore one year before—a sort 
of conceptual costume party. I liked the 
idea of making a pastiche of something 
that had not yet become history but was 
delivered according to the standards of a 
New Year’s celebration. Some costumes 
were really funny, not because they 
were already dated but simply because 
they were funny. (Some people tried to 
project themselves on the dance floor to 
the year 1999 via the year 1983 …I am 
still searching for photos of the event.) 
Watching this carnival of possibilities 
of one’s position in time, I was thinking 
about the idea of not only creating a 
parallel alternative history but also parallel 
versions of the present—or, in other 
words, subscribing to the idea of remixing 
the present. A definition by Kodwo Eshun 
proved helpful: 

“Remixology doesn’t replace a track so 
much as proliferate it into parallel alter 
dimensions. Remixology is the science 
of continuation and the art of drastic 
remaking, total remaking, remodeling. 
Imagine if you replace “a track” in “the 
present?” Imagine if you replace THE 
track, “1999,” creating a parallel time 
warp?1

Subsequently, when Art Lies invited me 
to co-edit an issue during the summer of 
2007, I thought it could be called 1999 
or “3021”—the title of an upcoming 
album by Prince. But the most appropriate 
name, I decided, is probably 51.01, since 
Art Lies issue no. 51 was the issue out 
during the summer of 2006 when I first 
encountered the publication. I found the 
idea of producing a virtual retro-issue of 
Art Lies for its redesigned debut really 
interesting, based on the idea of temporal 
diversion and the retro-imagining of the 
future. To do so, technically speaking, 
you must depart from the “now,” go to 
2006 and come back to the future. From 
this point, the question becomes, how do 
you experience and navigate your present 
as future? We are used to writing and 
reading about the future and the rewriting 
of history, but it is a completely different 
story to write from the past about a present 
that became the future. That is why the 
subtitle of this issue is 51.01. Maybe 
it will create a parallel version of the 
present. 

I recently came across a set of playing 
cards by Ryan Gander. They were made 
with the idea of creating parallel realities 
in the present or seeing two realms at 
once. “Two games—yours and the verso 
game—an additional game waiting to 
be played in another time or space…a 
mirrored world, an unheralded parallel 
reality concurrent with the present reality 
that we know [...] What if scenarios are 
the perfect subjects for a well-fueled 
imagination, but what about a parallel 
reality in the present? Not just one that we 
can project in the future as arising from 
a catalyst in the present, but...what if you 

were to be looking in the mirror and your 
reflection began to laugh at you or simply 
walked away from you, leaving you 
standing, gazing into an abyss that was 
once the reflection of your being?” asked 
Ryan in his introduction to the project. I’m 
sure someone else is already writing a new 
preface for them from a parallel present. 

Several other artists and writers were 
invited to the expedition to the year 2007 
via 2006 or other possible entry points 
of their choice or destiny. As I expected, 
several members of the journey didn’t 
come back at all. A few reports reached 
us on time.2 Another dozen or so are still 
traveling between replicated presents and 
the abysmal folds of immortality. This 
collective glimpse of the present-as-future 
resulted in an orbitlike constellation 
of parallel presents, connected by time 
warps, inverted reflections, shadows of 
speed and a gallery of double characters 
who deny causal relations. It is not 
surprising, for instance, that the last report 
from Heman Chong came today.3 
The first one hasn’t arrived yet.

A project by Raimundas malašauskas for 
ArtLies magazine (www.artlies.org, issue 51.01) 
with goda Budvytytė, heman Chong, mariana 
Castillo deball, gintaras didžiapetris, Ryan 
gander, morten norbye halvorsen, Larissa 
harris, gabriel Lester, Benoit maire, david 
Reinfurt, Aaron Schuster.

1  A Time Warp Took Place Between June and July of 
2007: Prince distributes his new CD for free through an 
issue of the Daily Mail after readers of Art Lies are offered a 
remix of his track “1999.” 

Raimundas: Morten, maybe you would be interested in 
making a remix of the song “1999” by Prince from the 
perspective of 1981—something we could upload online 
for readers of Art Lies to listen to? 

Morten Norbye Halvorsen: I suppose you mean like in the 
eighties when you got cheap pocket radios with your pop 
mags and little floppy one-use 7” vinyl giveaways? This is, I 
guess, a 2007 version, only it lasts and changes during the 
whole issue. Whether or not people actually will do this is 
another thing, but I’ll give it a try. Also, once the issue is 
over, it will still exist on various p2p sites and on people’s 
hard drives. 

For the Remix of “1999” by Morten Norbye Halvorsen 
GO TO: http://www.opensourcesound.org/princecast/ 

2  Excerpt from an email from David Reinfurt to Raimun-
das Malašauskas: “I suppose I’m writing this email from 
June 2006, as that is probably the easiest way to describe 
what I’ve prepared for Art Lies’ “future” issue. I am sending 
a text that is too long—twice as long as need be. It’s some-
thing I have been writing regarding a speculative software 
project that I’m in the process of making. I am program-
ming a very simple screensaver, which will act as a coarse 
clock, specific to your location and time (same thing?). 
Anyway, the text traces the aesthetic lineage of the screensa-
ver form/aesthetic. I have liked screensavers for a while, 
for any number of reasons including their ambient nature: 
how they appear when you are doing nothing on your 
computer, the ways in which they act as de facto clocks 
for the negative time in which you are not doing anything 
specific on the computer. Anyway, a computer is nothing 
other than a rather complex, multifunctional clock. The 
first computer at Stonehenge did little more than tell time 
through a precise computational structure. Ok, I don’t 
have any connection to Stonehenge in particular…to get 
back on track, this is a text that I had originally begun to 
share with some friends when we were together on a farm 
near Stuttgart two months ago. The idea was to trace some 
formal prehistory of the screensaver form and to point 
to some things I like that seem to share that aesthetic. 
Anyhow, I worked frantically on the text before leaving, on 
the airplane, in the airport and on arrival. Finally, after I 
arrived at the farm and it still wasn’t finished, I decided to 
not worry about it right then. About a month later, a new 
editor at Modern Painters asked if I would finish the text 
for publication in that magazine. So that has given me the 
push to finish it up. It always helps to have a deadline, yes? 
Also, it may be nice to include a caption with that image 
that describes my SCREENSAVER software and include a 
link to download it. The caption should indicate that the 
software will be available to download about one year in 
the future—anytime after June 1, 2007. If this mail finds 
you on or after June 1, 2007, then you should also have a 
look at the completed software, which should be done by 
then and posted here for download: http://www.o-r-g.com/
view.html?project=115 (click on OS X Download and then 
double click SCREEN.saver to install on your computer).”

3  At http://www.boingboing.net/2007/07/08/william-
gibson-expla.html in interview with the College Crier 
Online William Gibson explains why science fiction is 
about the present.:
T. Virgil Parker: But having said that, isn‘t it a bit uncanny 
that all of the dystopian texts of science-fiction appear to 
be aiming at the present that we‘re experiencing right now? 

WG: Well, I would find that spookier if I had been 
believing all along that those sort of dystopian themes in 
science fiction were about some sort of vision of the future. 
I think they were actually like being perceived in the past 
when that stuff was being written. 1984 is a powerful book 
precisely because Orwell didn‘t have to make a lot of shit 
up. He had Nazi Germany and the Soviet Union under 
Stalin as models for what he was doing. He only had to 
dress it up a little bit, sort of pile it up in a certain way to 
say, „this is the future.“ But the reason it‘s powerful is that 
it resonates of history. It doesn‘t resonate back from the 
future, it resonates out of modern history. And the power 
with which it resonates is directly contingent on the sort 
of point-for-point mimesis, like sort of point-for-point 
realism, in terms of what we know happened.
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And even AnSwer

foto: Magic Theatre “DiArchy”, www.diarchy.lt



Esu nemirtingas ir trokštu mirti

Naujųjų laikų filosofija yra 
baigtinumo filosofija. Priešingai nei 
jos graikiškieji ar krikščioniškieji 
pirmtakai, modernybės filosofija 
baigtinumą iš trūkumo ar 
metafizinio netobulumo paverčia 
pozityvia žmogiško buvimo 
sąlyga. Visa subjekto santykių su 
savimi, pasauliu ir kitais gerovė ir 
tampa galima dėl šios baigtinės, 
mirtingos, ribotos prigimties. 
Būtent apie tai Edmundas Husserlis 
yra pasakęs (ir šiuo posakiu 
sausumu pagarsėjęs filosofas 
turbūt yra labiausiai priartėjęs 
prie ironijos), kad, jeigu Dievas 
gali matyti, jo ‚absoliuti‘ rega turi 
paklusti toms pačioms taisyklėms 
kaip ir žmogaus suvokimas: 
nėra tokios erdvės patirties, kuri 
atsirastų ne per daugybę vaizdų, 
kintančių laike priklausomai nuo 
perspektyvos. Jeigu ir yra kas nors 
panašaus į dieviškąjį matymą, vis 
tiek tai bus toks pat  ‚miopinis‘ 
(ribotas, dalinis) kaip ir žemiška 
patirtis: rega ir yra tai, kas yra, 
dėl savo netobulumo, savo spragų 
ir baltųjų dėmių. Šis posakis 
atskleidžia, kad fenomenologijai 
žmogaus patyrimas jau nebėra 
žemesnė kažkokio anapusinio 
pasaulinio žvilgsnio forma, bet 
dabar jis tampa mąstomas pagal 
savo paties baigtinę struktūrą. Šis 
išties modernus požiūris, kuris 
baigtinumą iškelia už begalybės, 
labiausiai pasireiškia pakitusiu 
santykiu su nemirtingumu. 
Paprastai kalbant, klasikinis 
mąstymas teigė amžinojo gyvenimo 
troškimą kaip aukščiausią mirtingo 
žmogaus siekį, o modernybė 
šį troškimą visiškai apsiverčia. 
Nemirtingumas tampa grynu 
siaubu, o mirtis - kažkuo ‚geru‘, 
pozityvus sugebėjimas numirti 
gelbėja nuo amžinos egzistencijos 
pragaro. Kitaip tariant, 
nemirtingumo troškimas įgauna 
ironišką atspalvį, panašiai kaip 
Žanai Seberg „Breathless“ epizode 
paklausus romantiškojo po saulės 
akiniais besislepiančio Parvulesko: 
„Koks tavo didžiausias siekis?“ – 
„Tapti nemirtingu ir tada numirti“.     

Vienintelė dalia, blogesnė už 
mirtį, yra niekada nemirti. Turbūt 
nėra geresnio kino komentaro 
šia tema nei Džono Boormano 
ekscentriškas mokslinės fantastikos 
šedevras „Zardozas“ (1974). 
2293-ieji metai ir nežinomos 
katastrofos nusiaubta žmonija. 
Išgyvenusieji yra suskirstomi į 
brutalus, gyvenančius nežinomuose 
užkampiuose, ir amžinuosius, 
atskirtus idiliškoje, save 
apsirūpinančioje bendruomenėje, 
vadinamoje Vortex 4. Pastarieji 
gyvena anapus pakilimo ir gedimo 
ciklo, jie nemiega ir nesiporuoja 
(nors jiems vis dar reikia valgyti 
ir kartais įsitraukti į jausmingą 
kolektyvinės minties skelbimą, 
žinomą kaip „antroji meditacijos 
pakopa“). Amžinieji iš tiesų 
saugo ir koordinuoja žmogaus 
civilizacijos liekanas, yra „praeities 
sergėtojai nežinomai ateičiai“: 
jie gyvena nuobodų muziejinį 
gyvenimą, ir vienu iškalbingu 
momentu parodoma, kaip Vortexo 
centrinėje patalpoje pasirodo 
užrašas „Tate Gallery”, kuris 
yra įspaustas ant vienos drobės 
blogosios pusės. Sekant nihilistine 
avangardo tradicija, palaipsnis 
amžinųjų išmirimas pareikalaus 

ir to modernaus balzamavimo fabriko – 
muziejaus – griuvimo. 

Amžinieji yra nepatenkinti. Ne visi iš 
jų, tačiau kai kurie, būtent nelaimingieji, 
yra patys įžvalgiausi ir ironiškiausi. Kaip 
Draugas sako: „Dievai miršta iš nuobodulio“, 
o paklaustas, ko jis norėtų, atsako: „Saldžios 
mirties, užmaršties. Žmogaus giminės galo“. 
Amžinųjų meno genijus yra Arturas Freinas, 
žinomas kaip Zardozas – žmogus, turintis 
teatro talentą. Tai jis sugalvoja įmantrų 
siužetą, kuris palaipsniui veda prie dievų 
saulėlydžio. Jo istorijos struktūra – ratas 
arba gyvatė, kandanti sau uodegą: Zedas 
(Seanas Connery), vienas iš brutalų, yra 
genetiškai išvedamas Arturo Freino tam, 
kad išgelbėtų Vortexo gyventojus – ir kartu 
jį patį – iš jų nemirtingojo nuobodulio. 
Jis yra „vergas, kuris išlaisvins savo 
šeimininkus“, nieko nenutuokiantis jų 
„iškrypusio ir gilaus“ mirties troškimo 
įgyvendinimo įrankis. Zardozas pasiskolina 
struktūrą, taip pat ir pavadinimą, iš Ozo 
šalies burtininko. Freinas yra žmogus už 
milžiniškos skraidančios „Zardozo“ galvos, 
socialinės kontrolės instrumento, kurį brutalai 
garbina kaip dievą. Freinas nėra paprastas 
mirtingasis, bet pabaigoje jis įtraukiamas 
į savo paties sugalvotą istoriją. Kai Zedas 
galiausiai sunaikina Tabernakulį – Vortexą 
kontroliuojantį kristalą – vėl atsiranda 
laikas: sugrįžta mirtis, seksualumas ir 
natūralus biologinis ratas. Jo bičiuliai brutalai 
atžygiuoja į Vortexą tik tam, kad rastų 
nuolankių aukų gaują. Mes stebime keistą 
amžinųjų spektaklį, kuriame jie maldauja 
mirties lyg kokie savižudiško kulto nariai. 
„Prašau mane nužudyti“. „Mane taip pat!“. 
„Noriu mirti…“ 

Laikas turi turėti sustojimą

1944 metais, trisdešimt metų prieš Zardozo 
pasirodymą, buvo išleistas Aldous Huxley 
romanas „Laikas turi turėti sustojimą“. Šis 
pavadinimas buvo paimtas iš Šekspyro 
„Henrio IV“ I dalies ištraukos:

Bet mintis – tai gyvenimo vergė, 
o gyvenimas – laiko kvailys,
Laikas, stebintis visą šį pasaulį,
turi turėti sustojimą.

Šias eilutes ištaria Nutrūktgalvis, 
Nortemberlendo grafo sūnus, kai jį mirtinai 
sužeidžia princas Henrikas; įveikdamas 
šį varžovą, Henrikas sau užsitikrina 
būsimojo Anglijos karaliaus sostą. Senas 
šios knygos leidimas raudonais kietais 
viršeliais mano tėvo bibliotekoje gulėjo 
šalia kitų klasikų veikalų, tokių kaip Iano 
Flemingo ar Winstono Churchillio raštai. 
Susižavėjęs pavadinimu, aš ją turbūt šimtus 
kartų esu išėmęs iš lentynos ir vartęs tuos 
sudėvėtus puslapius. Kažkaip niekad jos 
neperskaičiau. Vienu metu jos pavadinimas 
pradėjo sietis su viena fraze iš septintojo 
dešimtmečio miuziklo – „Sustabdykit pasaulį, 
man reikia išlipt“, – kurį išgirdau vieno 
draugo, kurio tėvams patiko tokie įrašai, 
namuose. Abu pavadinimai kėlė kažkokio 
neįmanomo pabėgimo troškimą, Huxley 
tragiško pabėgimo, o tas kitas – banalaus, 
lengvabūdiško. Laikas, pasaulis buvo lyg 
nekontroliuojamai besisukanti karuselė, 
pasikartojančiai būgnijanti tą pačią lėkštą 
melodiją. Kaip ją sustabdyti? Ir į kokią 
neįsivaizduojamą išorę pakliūtum iššokęs iš 
šio rato?       

Viename romano „Sakinys iš Šekspyro“ 
skyrių, atspausdintame atskiru leidiniu 
ir puikiai pavadintu „Huxley ir Dievas“, 
autorius išsamiai komentuoja tą aukščiau 
pateiktą ištrauką. Šios dvi su puse eilutės, 
Huxley rašo, „paprasčiausiai sutraukia visą 
epistemologiją, visą etiką, visą teologiją“. 
Pirmiausia, „Mintis yra gyvenimo vergė“ 
išreiškia vieną svarbiausių teorinių XIX – 
XX a. revoliucijų, kurios sumenkina protą ir 
sąmonę, iškeldamos pasąmoninius impulsus 

ir materialias galias. Ir vis dėlto, priduria 
Huxley, protas negali būti vien nuolankus 
gyvenimo vergas jau vien dėl to, kad jis 
sugeba apmąstyti ir atpažinti pačią šią tiesą.  
Antra, „Gyvenimas yra laiko kvailys“: jei 
protas sumenkinamas prieš gyvenimo galias, 
gyvenimas lygiai taip pat lenkiasi prieš 
laiką, t. y., nenuspėjamus lemties posūkius, 
kurie niekais paverčia ir geriausiai mūsų 
paruoštus planus. Trečia, ir svarbiausia, 
eilutė yra „Laikas turi turėti sustojimą“. 
Nutrūktgalvio lūpose ji atrodo lyg žmogaus 
marumo pareiškimas: taip ilgai gali trukti 
tiktai gyvenimo pokštai su mintimi ir laiko 
– su gyvenimu; mirtis galiausiai užbaigia 
veiksmą. Vis dėlto Huxley požiūris yra 
žymiai metafiziškesnis, gal net mistiškas. 
„Vasaroje po daugelio“ (1939), viename iš 
Bormano Zardozo šaltinių, Huxley pasakoja 
istoriją apie tamsiąją nemirtingumo pusę, 
pajuokdamas amerikietišką obsesiją dėl 
amžinosios jaunystės. Joje jis paliečia religinę 
nemirtingumo temą, mūsų nelaikinę esmę, 
kuri vienintelė gali „išlaisvinti mintį iš 
gyvenimo vergovės“. 

Ateityje daugiau ateities?

Be Andy Warholo žymiosios replikos apie 
seksą („Labiausiai jaudinantis dalykas yra 
juo neužsiiminėti“), be jokios abejonės, jo 
garsiausia frazė yra ši: 

Ateityje kiekvienas taps garsiu 
penkiolikai minučių.

Terminuotas nemirtingumas, išsipildęs 
Parvulesko troškimas. Šiais laikais, su 
youtube, realybės šou ir žvaigždžių 
kultūros vyravimu (pvz., įtraukiantis meta-
tv e-Channel), ši septintojo dešimtmečio 
pranašystė tapo efektinga banalybe. Žinoma, 
tai byloja šlovės nepastovumą ir priėjimo prie 
žiniasklaidos demokratizaciją, ir kartu mūsų 
neramų santykį su laiku. Tačiau tikroji viso 
to reikšmė mažiau susijusi su vienkartiniu 
žvaigždiškumu nei su faktu, kad ‚šlovė‘ 
dabar tapusi savaiminiu gyvenimo būdu: 
mes gyvename vis labiau eksponuodami 
savo egzistenciją, atskleisdami savo intymias 
mintis ir smulkiausias gyvenimo detales 
anonimiškai virtualiai auditorijai, elgdamiesi 
labai panašiai į mini-superžvaigždes ir 
tapdami savo pačių paparaciais. Net ir 
Warholo laikais ši eilutė buvo visiška klišė, 
pernelyg teisinga būti teisinga, taigi tas 
robotas menininkas pajungė ją įvairiausiems 
pašaipiems sukeitimams: „Ateityje penkiolika 
žmonių bus garsūs“ arba „Po penkiolikos 
minučių visi bus garsūs“. Vis dėlto jis 
niekada nepasiūlė šios variacijos:    

Po penkiolikos minučių visi bus 
ateityje

Ir štai šūkis, tinkamas dėl laiko paklaikusio 
mūsų amžiaus momentui, kuriame garsi yra 
ATEITIS, o ne žmonės. Galbūt dabartis yra 
nykstantis „dabar“, bet kiek gi ilgiau trunka 
ateitis? Ir iš kur mes žinome, kad ji jau atėjo? 
Tiksliai sunku pasakyti, bet atrodo, kad 
nors jos yra vis daugiau ir daugiau, ateitis 
trumpėja. Kai istorijos pabaigą ištinka ateities 
šokas, kai amžinasis grįžimas veda Piligrimo 
keliu1, kai gyvenimas tampa sekunde, o 
mirtis – programuojama savybe, su priešdėliu 
e- arba i-, tada mes esame penkiolikos 
minučių ateityje. Jei ji suktųsi greičiau, 
apimtų dabartį, o gal net pasivytų ir praeitį.  

Šis tekstas buvo parašytas prieš penkiolika 
minučių, 2006 metais.

Iš anglų kalbos vertė Ūla Tornau

Raimundo malašausko projekto Art lies žurnalui 
(nr. 55) dalis

1 „Piligrimo kelias“ - bendriniu posakiu virtusi krikščioniška 
alegorija, parašyta Johno Bunyano ir išleista 1678 metais, pasa-
kojanti apie kelionę iš Pražūtingojo į Dangiškąjį miestą.

po penkiolikoS minučių ViSi buS ATeiTyje ATSIMINIMAI APIE ČIuRLIONĮ.
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kęstutis šapoka

„2001 metai, birželis“
 
...NORS NAKTIS TOKIA ŠILTA

 [...]
Kapitonas linktelėjo.

– Papasakokite man apie tą jūsų 
čionykštę civilizaciją, – tarė jis, rodydamas 
ranka į kalnų miestus.

– Jie mokėjo sugyventi su gamta. Jie 
per daug nesistengė atskirti žmogaus nuo 
kitų gyvūnų. Štai kur mes padarėme klaidą, 
kai pasirodė Darvinas. Iš pradžių baisiai 
apsidžiaugėme ir apkabinome visus: ir 
Darviną, ir Hakslį, ir Froidą. Paskui staiga 
pastebėjome, kad Darvinas niekaip nesiderina 
prie mūsų religijos. Bent jau mums taip 
pasirodė. Et, juk tai kvaila! užsigeidėme 
pastumti Darviną, Hakslį, Froidą. Jie 
nesidavė. Ir tada mes, puspročiai, puolėme 
griauti religiją. Ir mums puikiai sekėsi. 
Praradome tikėjimą ir pradėjome laužyti 
galvą – kame gyvenimo prasmė? Jeigu menas 
yra tik nepatenkintų geismų išraiška, jeigu 
religija yra savęs apgaudinėjimas, tai kam gi 
mes gyvename? Tikėjimas viskam surasdavo 
atsakymą. Bet, pasirodžius Darvinui ir 
Froidui, jis subankrutavo. Žmonių giminė, 
kaip buvo paklydusi, taip ir liko.

– O marsiečiai, vadinasi, surado teisingą 
kelią? – pasiteiravo kapitonas.

– Taip. Jie mokėjo taip suderinti mokslą 
ir religiją, kad šie neneigė vienas kito, bet 
atvirkščiai – vienas kitą turtino. [...] Jie 
sujungė į vieną visumą ir religiją, ir meną, ir 
mokslą, nes mokslas galų gale tiria stebuklą, 
kurio mes niekad nepajėgsime suprasti, o 
menas tą stebuklą aiškina1. 

„2002 metai, rugpjūtis“

SuSITIKIMAS NAKTĮ

[Čiurlionis] vairavo sunkvežimį tarp 
Laiko kalvų. Jam nudiegė kaklą, jis išsitiesė, 
įdėmiai žiūrėdamas į priekį.

Jis  įvažiavo į mažą išmirusį Marso 
miestelį, išjungė motorą ir ėmė mėgautis 
supančia ramybe. Sulaikęs kvapą, žiūrėjo į 
mėnesienos užlietus baltus pastatus, kuriuose 
jau daug amžių niekas negyveno. Nuostabūs, 
tobuli pastatai. Tegu ir sugriauti, bet vis tiek 
nuostabūs.

Įjungęs motorą, pavažiavo dar mylią, 
kitą, paskui vėl sustojo, išlipo ir, pasiėmęs 
savo pintinėlę, nuėjo prie mažo iškyšulio 
uolose, nuo kurio buvo galima apžvelgti 
dulkėmis užneštą miestą. Atsuko termosą 
ir įsipylė puodelį kavos. Pro šalį praskrido 
nakties paukštis. Širdyje buvo taip gera, taip 
ramu.

Po kokių penkių minučių [Čiurlionis] 
išgirdo kažkokį garsą. Toli kalvose, ten, kur 
senovinis plentas darė vingį, jis pastebėjo 
kažką judant ir švysčiojant, paskui pasigirdo 
tylus murmesys.

[Čiurlionis] lėtai pasisuko su kavos 
puodeliu rankose.

Nuo kalnų leidosi keistas padaras.
Tai buvo mašina, panaši į žalią kaip 

nefritas vabzdį maldininką; ji lengvai sklendė 
per šaltą orą, mirgėdama nesuskaitomais 
žalsvais deimantais, tviskėdama 
daugiabriaunių rubinų akimis. Jos šešios 
kojos barbėjo senoviniu plentu kaip reti 
tolstančio lietaus lašai, o nuo mašinos 
nugaros lydyto aukso akimis į [Čiurlionį] 
žiūrėjo [Rokas Zubovas] – žiūrėjo žemyn, lyg 
į šulinį.

[Čiurlionis] pakėlė ranką ir automatiškai 
pagalvojo: „Sveikas!”, – bet jo lūpos 
nesujudėjo.

[...] Valandėlę jie žiūrėjo vienas į kitą per 
vėsų orą.

[Čiurlionis] pirmasis pajudėjo.
– Sveikas! – šūktelėjo jis.
– Sveikas! – šūktelėjo [Rokas Zubovas] 

savo kalba.
[...] Stojo tyla ir abu sumišę pažiūrėjo 

į garuojančios kavos puodelį [Čiurlionio] 
rankoje.

– Kažkas naujo? – paklausė [Rokas 
Zubovas], smalsiai žiūrėdamas į jį ir į kavą, 
matyt, turėdamas galvoje abu.

– Gal puodelį kavos? – pasiūlė 
[Čiurlionis].

– Ačiū.
[Rokas Zubovas] nušoko nuo savo 

mašinos.
[Čiurlionis] išėmė antrą puodelį ir pripylė 

garuojančios kavos. Atkišo [Rokui Zubovui].

Jų rankos susitiko ir... lyg per 
miglą kiaurai perėjo viena per kitą.

– Jėzau! – suriko [Čiurlionis] ir 
išmetė puodelį.

– O dievai! – sušuko [Rokas 
Zubovas] savo kalba.

– Matėte, kas atsitiko? – 
sušnibždėjo abu.

Abu nustėro iš siaubo. 
[Rokas Zubovas] pasilenkė pakelti 

puodelio, bet niekaip negalėjo jo 
paimti.

– Viešpatie! – aiktelėjo 
[Čiurlionis].

-Čia jau iš tiesų... – [Rokas 
Zubovas] vis bandė suimti pirštais 
puodelį, bet veltui. Jis išsitiesė, 
pagalvojo, ir atsegė nuo diržo peilį. 

– Ei! – suriko [Čiurlionis].
– Jūs nesupratote, gaudykit! – 

pasakė [Rokas Zubovas] ir metė peilį.
[Čiurlionis] suglaudė delnus. 

Peilis kiaurai perėjo per rankas ir 
atsitrenkė į žemę. [Čiurlionis] norėjo jį 
pakelti, tačiau negalėjo suimti ir atšoko 
virpėdamas.

Pažvelgė į [Roką Zubovą], stovintį 
dangaus fone.

– Žvaigždės! – ištarė [Čiurlionis]. 
– Žvaigždės! – atsiliepė [Rokas 

Zubovas], žiūrėdamas į [Čiurlionį].
Ryškios baltos žvaigždės 

švietė pro [Roko Zubovo] kūną, lyg 
kibirkštys plonos švytinčios medūzos 
drebučiuose. Jos mirgėjo nelyginant 
violetinės akys [Roko Zubovo] pilve 
ir krūtinėje, žėrėjo ant riešų tarsi 
deimantų apyrankės.

– Aš matau kiaurai pro jus! – 
pasakė [Čiurlionis].

– O aš pro jus! – atsakė [Rokas 
Zubovas], atsitraukdamas per žingsnį.

[Čiurlionis] pačiupinėjo savo kūną 
ir, pajutęs šilumą, apsiramino.

„Gyvas esu aš”, - pagalvojo jis.
[Rokas Zubovas] palietė savo nosį 

ir lūpas.
– Aš turiu kūną, – tarė jis 

pusbalsiu, – gyvas esu aš.
 [Čiurlionis] spoksojo į 

nepažįstamąjį.
– Bet jeigu aš gyvas, vadinasi, 

jūs – miręs.
– Ne, jūs!
– Vaiduoklis!
– Šmėkla! 
Jie rodė pirštais vienas į kitą, 

o žvaigždžių šviesa blyksėjo jų 
rankose lyg durklo ašmenys, lyg ledo 
varvekliai, lyg gelsvi jonvabaliai. 
Jie čiupinėjo savo rankas, kojas, ir 
kiekvienas jautėsi gyvas ir sveikas, 
sukaitęs, susijaudinęs, priblokštas, 
kupinas pagarbios baimės, na, o štai 
tas, kitas – na, žinoma, tas kitas – 
nereali būtybė, šmėkliška prizmė, 
atspindinti tolimų pasaulių šviesą.

[...][Rokas Zubovas] užmerkė akis 
ir vėl atmerkė.

– Čia gali būti tik vienas 
paaiškinimas. Laikas. Taip, žinoma. 
Jūs atėjote iš Praeities!

– Ne, tai jūs iš Praeities, – atsakė 
[Čiurlionis], truputį pagalvojęs.

– Jūs taip drąsiai tai tvirtinate. O 
kaip įrodysite, kas iš Praeities, o kas iš 
Ateities? Kurie dabar metai? 

– Du tūkstančiai antrieji!
– Ką tai sako man?
[Čiurlionis] pagalvojo ir gūžtelėjo 

pečiais.
– Nieko. 
Lygiai kaip aš jums pasakyčiau, 

kad dabar 4462853 metai pagal mūsų 
laiko skaičiavimą. Tai – niekas, tuščias 
garsas. Kur laikrodis, kuris parodytų 
žvaigždžių padėtį?

[...] – Mes niekada nesutarsime, – 
pasakė [Čiurlionis].

– Sutarkime nesutarti, – pasiūlė 
[Rokas Zubovas]. – Argi taip svarbu, 
kuris iš mūsų iš Praeities, kuris iš 
Ateities, jei mes abu gyvi, juk tai, kas 
ateis po mūsų, vis tiek ateis – rytoj ar 
po dešimt metų. Iš kur jūs žinote, kad 
tos šventovės – ne jūsų civilizacijos 
griuvėsiai po šimto amžių? Antai 
danguje sužiro šventinis fejerverkas, 
pakilo paukščiai.

[Čiurlionis] ištiesė ranką. [Rokas 
Zubovas] pamėgdžiodamas padarė tą 
patį.
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Jų rankos nesusilietė – jos 
ištirpo viena kitoje.

– Ar besusitiksime?
– Kas žino? Gal kurią kitą 

naktį?
[Rokas Zubovas] įlipo į savo 

žalią metalinį vežimą ir be garso 
nusklendė kalnų link. [Čiurlionis] 
apsuko savo sunkvežimį ir 
tylėdamas nuvažiavo į priešingą 
pusę2.

„2005 metai, lapkritis“

NEPELNINGAS SEZONAS

„[Čiurlionis] smagiai mojavo 
šluota, braukdamas nuo tako melsvą 
Marso smėlį“3, ir atsisukęs į Sofiją 
tarė:

– Praeitą “[...] naktį puikiai 
miegojau ir sapnavau, kad ant 
didžiulio rutulio (gal tai buvo 
Žemės rutulys) buvo padėta lenta. 
Ant vieno galo stovėjai Tu, ant kito 
Herbačiauskas, ir supotės, tačiau 
jis buvo baisiai liesas ir negalėjo 
išlaikyti pusiausvyros, tad nukrito ir, 
kažkokio keisto sūkurio pagrobtas, 
ėmė suktis aplink kamuolį, kuris 
pagaliau kažkur pranyko drauge su 
juo, o iš lentos pasidarė tiltas, toks 
aukštas, kad nesimatė pagrindo, ant 
kurio jis stovėjo, o Tu lėtai ėjai ir 
kalbėjai „nori ar nenori?”4.

[Sofija] “nieko neatsakė. Ji 
tylėdama skuto bulves kepinimui, 
nenuleisdama akių nuo dangaus.

– [Kostai], – tarė ji po 
pusvalandžio. – Štai ji. Žiūrėk.

Jis pažiūrėjo ir pamatė.
Žemė. 
Ryški, žalia, lyg dailiai 

nušlifuotas akmuo, ji patekėjo virš 
kalvų.

Senutė Žemė, – meiliai 
sušnibždėjo jis. – Mieloji senutė 
Žemė. [...] Jis net susigraudino, akys 
sudrėko iš pasididžiavimo.

– Ne, iš tiesų, prie jos žmogus 
jauties toks menkas, – pasakė jis, 
įtraukdamas verdančių dešrelių, šiltų 
bandelių ir geltono sviesto kvapo. 
[...] 

– [Kostai], – tarė [Sofija].
Žemė juodame danguje staiga 

pasikeitė.
Ji suliepsnojo. 
Jos disko dalis staiga subyrėjo į 

milijonus šukelių, lyg būtų sudužęs 
didžiulis veidrodis. Kokią minutę 
Žemė degė klaikia, pulsuojančia 
liepsna, trigubai padidėjusi, o paskui 
susitraukė.

– Kas ten buvo? – [Čiurlionis] 
žiūrėjo į žalią liepsną danguje.

– Žemė, – atsakė [Sofija], 
prisispaudusi rankas prie krūtinės.

– Tai ne Žemė, tai negali būti 
Žemė! Ne, ne, ne Žemė! Negali 
būti!

– Tu nori pasakyti: negalėjo 
būti? – tarė [Sofija], žiūrėdama į jį. – 
Dabar tai jau nebe Žemė, taip, tai ne 
Žemė – tu tą norėjai pasakyti? 

– Ne Žemė, ne ne, tai 
neįmanoma, – staugė jis.

Jis stovėjo nejudėdamas, rankos 
nukaro kaip botagai, lūpa atvipo, 
akys išsprogo”5.

“Ramybė”. “Žinia”. “Marso 
pasaulis”. 

BuDRYS
Man rodos, kad rusai pasieks Mėnulį 
anksčiau už mus ir jau greitai. O ten 
nusileidę, jie pareikš teises į šią visą 
planetą, ir tada paskelbs, kad bet kurios 
kitos šalies įrangos nusileidimas, su 
žmonėmis ar be jų, yra jų teritorinių teisių 
pažeidimas.  

ANDERSONAS
Manau, dar neaišku, mes ar rusai ten 
pirmi atsirasime. Vis dėlto, kad ir kas 
tai būtų, nemanau, kad kuri nors šalis 
galės pareikšti teises į Mėnulį ar kokią 
kitą planetą tik dėl to, kad jos laivas ten 
nusileido anksčiau. 

STuRGEONAS
O man atrodo, kad teks prisiminti garsiąją 
Wernherio von Brauno repliką, kuria jis 
prieš daugelį metų atsakė į klausimą, ką 
rasime nuskridę į Mėnulį. „Rusus“, – 
pasakė jis. 

ASIMOVAS
Kai Amerikos buvo kolonizuotos, 
pagrindinės rietenos Europoje vyko ne 
tarp anglų ar prancūzų ar olandų ar ispanų 
– o katalikybės prieš protestantizmą. 
Šiandien šis didingas ideologijų mūšis, 
kainavęs milijonus gyvybių, – užmirštas. 
Bet ateities suvokimas tik kapitalizmo – 
komunizmo mirtinos kovos perspektyvoje 
yra išties ribotas. Mes perkelsime savo 
sienas į kosmosą, bet kas šiuo momentu 
gali pasakyti, kokias sienas? 
 
POHLIS
Iš tiesų, kas ten nuvyks pirmas, yra nė 
kiek ne svarbiau už tai, kada pirmasis 
banginių medžiotojų laivas pamatė 
Antarktidą. Tik pagalvokite apie Jungtines 
Valstijas – Amerika buvo nepriklausomai 
atrasta ir ištyrinėta prancūzų, ispanų, 
italų, skandinavų, olandų, ir greičiausiai 
net kiniečių. Anglai gana vėlai atsidūrė 
įvykių sūkuryje, tačiau būtent jie 
sėkmingai įsteigė savo kolonijas. Vis 
dėlto ir anglai išsilaikė Amerikoje neilgai, 
galiausiai ji atiteko naujai tautai, kuri 
vadina save amerikiečiais. Nežinau, kuri 
šalis pirmoji kolonizuos mėnulį, bet tikrai 
žinau, kuriai tautybei jis priklausys – tai 
bus Mėnulio gyventojai.    
 
BRADBuRY
Sutinku. Jei neprieštarausite, pateiksiu 
pavyzdį iš vienos savo istorijos. Kalbu 
apie tai savo „Marso kronikų“ „Amžinųjų 
atostogų“ pabaigoje. Du žemės berniukai, 
nusileidę Marse, įkyriai zirzia tėvui, kad 
tas parodytų jiems marsiečius. Pagaliau 
tėvas nuveda juos prie kanalo ir rodo 
žemyn, sakydamas: „Štai jie, marsiečiai“. 
Berniukai pažvelgia žemyn ir pamato 
savo pačių atspindžius raibuliuojančiame 
vandenyje.

gerard Byrne kūrinyje „1984 ir toliau“ („1984 
and Beyond“) ekranizuoja 1963 m. „Playboy“ 
žurnale išspausdintą vienų žymiausių to metų 
mokslinės fantastikos autorių (Poul Anderson, 
isaac Asimov, James Blish, Ray Bradbury, Algis 
Budrys, Arthur C. Clarke, Robert A.heinlein, 
frederik Pohl, Rod Serling, theodore Sturgeon, 
William tenn, A.e. Van Vogt) dialogą apie 
ateitį. Šią 2007 m. Venecijos bienalėje Airiją 
atstovavusio menininko g.Byrne ekranizaciją 
galėsite pamatyti „Parodoje iš penkių skyrių“ 
(kuratorė: Catherine hemelryk) ŠmC, Xi. 
16 – i. 13.

Iš anglų kalbos vertė Ūla Tornau

proVinCieHuiS
gerald byrne

konCepTuAlioS meno TrAnSformACijoS: nuo objekTo 
demATeriAlizACijoS iki nemATeriAlumo TinkluoSe 
jacob lilleMose

nematerialumo bei iš jo išvestos 
nematerialiojo meno ir nematerialumo 
estetikos sąvokos yra užvaldžiusios 
šiandienos diskusijas apie meną naujųjų 
medijų ir informacinių technologijų 
kontekste. Šiomis sąvokomis apibūdinama 
nauja situacija, kurią suformavo 
meninių ir kultūrinių praktikų apskritai 
skaitmenizacija. Šiandien kompiuteris 
yra visuotinai priimta meno medija 
– tiek kaip įrankis, tiek kaip meninė 
medija pati savaime. Programinė įranga 
ir skaitmenizuota informacija keičia 
įprastas fizines meno kūrinio dimensijas. 
Tad nematerialumas yra, be abejonės, 
aktuali sąvoka, gana tiksliai apibrėžianti 
reikšmingus ir plataus masto šiuolaikinio 
meno pasikeitimus.

Vis dėlto, manau, svarbu suprasti ir 
pabrėžti, kad nematerialumas savo 
tiesiogine prasme tėra aprašomoji 
sąvoka, oficiali meno būklės diagnozė 
skaitmenizacijos amžiuje, lygiai kaip 
materialumas būtų meno simptomas iki 
to amžiaus. Tai nėra apriorinė estetika. 
Norint prasmingai pritaikyti diagnozę 
ir įteisinti nematerialumą kaip esminę 
meno ir estetikos diskursų idėją, reikia 
sąvoką patikrinti specifinėmis detaliomis 
analizėmis bei eksperimentais, kuriais būtų 
tiriamos jos estetinės ypatybės, teorinės 
prielaidos ir istorinės perspektyvos.   

Šioje esė bendrais bruožais pristatysiu 
tokią galimą nematerialumo analizę. 
užuot apsiribojęs įprastiniu ir, kaip gali 
atrodyti, savaime aiškiu kontekstu – 
kompiuterinio meno tradicija ir glaudžiais 
istoriniais meno ir technologijos ryšiais, 
– aš imsiuosi konceptualiojo meno ir ypač 
dematerializacijos sąvokos permąstymo 
kaip pagrindinio šios analizės atskaitos 
taško1.

Apie dematerializaciją dar sykį

Dematerializacijos sąvoką įvedė Johnas 
Chandleris ir Lucy Lippard 1968 m. 
žurnale „Art International“ publikuotame 
užuomazginiame tekste „Meno 
dematerializacija“ (the dematerialization 
of Art). Čia dematerializacija siejama su 
vadinamuoju ultrakonceptualiuoju menu, 
kuris „beveik išimtinai telkia dėmesį vien 
ties mąstymo procesu“ ir „galbūt pavers 
objektą absoliučia seniena“ (Chandler 
and Lippard, 1968: 46). Chandleris 
ir Lippard nemini jokių atskirų meno 
kūrinių, tačiau darbai, įvykiai ir tekstai, 
chronologiškai išdėstyti po penkerių metų 
publikuotoje Lippard antologijoje „Šešeri 
metai: meno objekto dematerializacija 
nuo 1966 iki 1972“ (Six years: the 
dematerialization of the Art object from 
1966 to 1972), rodo, kad šį identifikacijos 
aktą lydėjo ir geroka dozė neapibrėžtumo. 
Remiantis antologijoje pateikiama 
visapusiška šio trumpo, bet reikšmingo 
periodo dokumentacija, dematerializacija 
aprėpia plačią ir be galo įvairią meninių 
praktikų ir apmąstymų skalę. Pirmosios 
trys vietos sąraše atitenka George‘o 
Brechto fluxus „įvykiams“, Allano 
Kaprow „asambliažams“, „aplinkoms“ 
ir „hepeningams“ ir ankstyviesiems 
Bruce‘o Naumano videodarbams, kuriuose 
filmuojamas jis pats; paskutinieji trys yra 
Gilbert‘o ir George‘o litografija „Žydėjimo 
prisilietimas“ (A touch of Blossom, 1971), 
įtraukta į „Meno ir projektų suvestinę“ 
(Art and Project Bulletin), Leso Levine‘o 
vaizduotės muziejus (museum of mott 
Art, 1971) ir kritinis Haroldo Rosenbergo 
tekstas „Apie meno apibrėžimą“ (on 
the definition of Art, 1971). Greta šių 
kraštutinių pavyzdžių randame Roberto 
Smithsono ir Richardo Longo žemės 
meno kūrinius, Josepho Kosutho ir Sol 
LeWitto raštus, Roberto Barry ir Vito 
Acconci „instrukcijas“. Tad nuo pat 
pradžių dematerializacijos sąvoka buvo 
prisotinta nesuderinamų reikšmių, ir 
toks heterogeniškumas arba konsensuso 
trūkumas vystėsi nors ir vaisinga, tačiau 
drauge painia linkme, kuomet ją perėmė 
ir į savo diskusijas įtraukė kiti kritikai bei 
menininkai. Šiandien visuotinai įsigalėjęs, 
nors ir itin miglotas, dematerializacijos 
apibrėžimas nurodo į tokį meną ir estetiką, 
kurių pagrindinis elementas yra idėjos 
ir diskursas, o ne formalios medijos 
konvencijos.

Įvade į „Šešerius metus“ Lippard 
pastebi: „Man buvo dažnai sakoma, 
kad „dematerializacija“ nėra tikslus 
terminas“ (Lippard, 1937: 5). Aš sutinku 
su jai šiuo klausimu priekaištaujančiais 
kritikais, kurių ryškiausias yra Terry 
Atkinsonas, savo tekste „Dėl straipsnio 
„Meno dematerializacija“ (Concerning the 
Article „the dematerialization of Art“) 
kvestionuojantis minėto žodžio „teisingumą“ 
Lippard aprašomos meno raidos ir tendencijų 
kontekste2. Remdamasis „Oxford English 
Dictionary“ pateikiamu dematerializacijos 
apibrėžimu – „netekti materialių ypatybių“, 
jis teigia, kad Lippard kataloguojami meno 
kūriniai vienu ar kitu aspektu tebėra objektai, 
taigi, kalbant pažodžiui, nėra dematerializuoti 
(Atkinson, 1968: 52 – 54). Atkinsono kritika 
yra pasverta, nuodugni ir tiksli, bet, man 
atrodo, analizuodamas dematerializaciją 
kaip tikslų, beveik mokslinį terminą, o 
ne estetinę koncepciją, kuri savyje turi ar 
netgi yra sudaroma iš prieštaravimų, jis 
neužčiuopia esminio šio klausimo aspekto. 
Nors ir teikdamas didelę reikšmę Atkinsono 
įžiebtoms filosofinėms ir etimologinėms 
diskusijoms dėl dematerializacijos 
apibrėžimo, čia tiesiogiai į jas nesivelsiu. 
Linkčiau pritarti Lippard, kuri savo 
netiesioginiame atkirtyje Atkinsonui sako: 
„Pristigusi geresnio termino aš ir toliau 
procesą apibūdinu kaip dematerializaciją“ 
(Lippard, 1973: 5)3. Kitaip tariant, aš 
pasitelkiu dematerializaciją kaip šios 
diskusijos išeities tašką tiek nepaisydamas, 
tiek būtent dėl termino dviprasmiškumo ir 
viliojančios interpretacijų erdvės, kurią jis 
atveria.

užuot mėginęs suformuoti visuotinį, 
neprieštaringą ir galutinį apibrėžimą, 
noriu pasiūlyti gana laisvą ir selektyvią 
dematerializacijos interpretaciją, kurią 
sieju su specifine konceptualiojo meno 
gija. Arba tiksliau, ketinu aptarti, kas sieja 
dematerializaciją ir materialumą; viena 
vertus, todėl, kad kai kurie reikšmingiausi su 
šia sąvoka siejami darbai yra ypač materialūs 
(pvz., Walterio de Maria „Niujorko grunto 
kambarys“ (the new york earth Room) 
ir Roberto Morriso veltiniai), kita vertus, 
dėl to, kad tikiu, jog tokia prieiga leidžia 
atrasti įdomių būdų dematerializacijai ir 
nematerialumui susieti estetiniame diskurse4.

Imdamasis svarstymų norėčiau grįžti prie 
aukščiau cituotos Chandlerio ir Lippard 
formuluotės, kad dematerializacija „galbūt 
pavers objektą absoliučia seniena“ (Chandler 
& Lippard, 1968: 48). Suprantu, kad 
tai tėra viena platesnio argumentavimo 
frazė, bet nepaisant to, leidžiu sau jų 
akcentuojamą objekto susidėvėjimą – o ne 
materialumo išnykimą – paversti esminių 
meno transformacijų simboliu – meno 
transformacijų nuo formalaus buvimo objektu 
iki konceptualaus darbo su materialybe. 

Konceptualiojo meno kaip objekto kritikos 
traktavimas plačiai paplitęs tiek tarp kritikų, 
tiek tarp menininkų. Kaip jau minėjau, 
Lippard savo antologiją pavadino „Meno 
objekto dematerializacija“5; Douglas Huebler 
teigė: „Pasaulis yra pilnas įdomesnių ar 
nuobodesnių objektų, ir aš nenoriu pridėti 
dar vieno“ (Lippard, 1973: 74); 1970 m. 
Ianas Burnas ir Melas Ramsdenas pareiškė, 
kad „didžiosios „konceptualaus“ darbo 
dalies paskutiniaisiais dvejais metais 
rezultatas buvo kruopščiai išvalyti atmosferą 
nuo objektų“ (Lippard, 1973: 136); tokie 
kritikai kaip ursula Meyer kalbėjo apie 
„meno-objekto panaikinimą“ ir „objekto 
nuobjektinimą“ (Meyer, 1972); Jackas 
Burnhamas naujojo tipo darbus pavadino 
„ne-objektais“ (Burnham, 1968), o Terry 
Cohnas pristatė „postobjektinį požiūrį“ 
(Cohn, 2000). Vis dėlto šie kritikai (jei 
nekalbėsime apie Atkinsoną) neįsitraukia 
į rimtesnes diskusijas apie materialumo 
„liekaną“. Jie atrodo esą įsitikinę, kad meno 
ex object sąvoka materialias dimensijas 
paverčia nebereikalingomis. Aš tuo netikiu. 
Veikiau priešingai, ji iškelia naujas problemas 
ir suteikia galimybę diskutuoti apie 
konceptualųjį meną kaip materialios estetikos 
meną. užuot vadinus dematerializaciją 
materialumo kaip tokio neigimu ar atmetimu, 
ji gali būti suprasta kaip ekstensyvus ir 
fundamentalus materialybės daugialypumo 
permąstymas anapus jos sąryšio su objekto 
būtimi.

Sekant šia mintimi, priešdėlis „de-“ 
žodyje „dematerializacija“ nurodo 
konceptualų (nors ir ne transcendentalių 
idėjų lygmenyje) požiūrį į materialumą. 
Priešingai supratimui, kad 
dematerializacija numato tokią estetiką, 
kurioje konceptualumas viršija arba 
sąlygoja materialumą, aš interpretuoju 
dematerializaciją kaip estetiką, kurioje 
konceptualu visuomet yra jau materialu 
ir atvirkščiai6. Tokia estetika siūlo naujus 
abipusiai priklausomus ir atvirus mainus 
tarp konceptualios ir materialios meno 
dimensijos. Išlaisvindama materialumą 
nuo objekto (ir nuo jį supančio filosofinio 
diskurso, galios struktūrų, estetinės 
grynojo vizualumo paradigmos, medijos 
specifiškumo), ši sąvoka leidžia mums 
suprasti materialumą kaip galimybę, 
skirtą nuolatiniam konceptualiam 
perkodavimui, perorganizavimui, 
perskirstymui, rekontekstualizavimui ir 
permąstymui. užuot pririšus materialumą 
prie specifinių baigtinių formų, medijų 
ir institucijų, konceptualumas įtraukia 
materialybę į platų ir horizontaliai ištįsusį 
(multi-, inter- ir postmedijinį) estetikos 
lauką, kuriame ji transformuojama į 
virtualumą, kuris aktualizuojamas – bet 
niekada iki galo neįgyvendinamas – 
atskirų darbų abstrakcijose. „Abstrakcija 
neaiškina, ji pati turi būti išaiškinta“, 
pasakė Deleuze‘as, įkvėptas filosofo 
empiristo Whitereado (Deleuze, 1987: vii): 
aiškinimo funkciją jis priskyrė filosofijai 
ir kritinei teorijai7. Tos estetikos, kurią aš 
nurodau šiuo tekstu, kontekste abstrakcija 
atlieka kitokį vaidmenį, kurį apibūdinti 
gali šiek tiek pakeistas Deleuze‘o teiginys: 
abstrakcija neaiškina, ji kvestionuoja. 
Kitaip tariant, konceptualusis menas 
kvestionuoja materialumą, pajungdamas 
jį abstrakcijai mentaline, bet ne vaizdine, 
prasme; kvestionuoja atverdamas jį 
naujoms ypatybėms ir reikšmėms.

Tokia dematerializacijos interpretacija 
žymi „grįžimą“ prie arba susidomėjimą 
neredukuojamos materialios įvairovės 
realybe8. Vos tik konceptualusis menas 
išlaisvina materialumą nuo objekto 
(sferos), jis tuoj pat susiejamas su 
nuidealizuota ir netranscdencentalia 
realumo karalyste, su jos skirtingais 
problemų ir meninės veiklos galimybių 
rinkiniais. užuot mėginęs paneigti arba 
peržengti materialumą, remdamasis 
nematerialiais principais, tokiais kaip 
ideologija, grožis ir ženkliška vertė, 
konceptualusis menas pabrėžia jo 
socialinius, ekonominius ir kultūrinius 
aspektus ir pateikia juos alternatyvioms 
konceptualizacijoms; konceptualizacijoms, 
dažniausiai valdomoms heterogeniškumo, 
iracionalumo, atvirumo ir destabilizacijos 
principų bei verčių ir priešpriešinamoms 
harmonijai, kontrolei, galiai ir 
kapitalistiniam išnaudojimui9. Taigi 
konceptualusis menas veikia kaip 
vaizduote paremtas spekuliatyvus 
tarpininkas tarp politinio koduotumo ir 
estetinės materialumo galios. Siekdamas 
pagrįsti ir patikslinti šią dematerializacijos 
interpretaciją, aš susitelksiu ties dviem 
konceptualiojo meno gijomis arba 
tendencijomis – ties proceso ir sistemos 
menu. Vadinu jas tendencijomis, nes nei 
proceso, nei sistemos menas nenurodo 
jokių apibrėžtų kategorijų, stilių, 
grupuočių ar judėjimų, bet išreiškia estetinį 
susidomėjimą procesais arba sistemomis; 
be to, daugeliu atvejų jie persidengia. Vis 
dėlto aš tebedarau preliminarią perskyrą 
tarp šių dviejų tendencijų, norėdamas 
atkreipti dėmesį į svarbius ir įvairuojančius 
skirtumus.

Procesai ir veiklos galimybės

Mainai tarp konceptualumo ir 
materialumo, apie kuriuos buvo 
užsiminta aukščiau, materialumą pristato 
kaip konceptualaus susidomėjimo 
galimybę, o ne kaip formalistinės 
veiklos ar objekto būdą. Tuo atžvilgiu 
atrodo svarbu patyrinėti, kaip daugybė 
7–8 dešimtmečio menininkų (kartais 
vadinamų postformalistais10) naujai 
sutelkė dėmesį į fizinį kūrybos 
procesuą ir jo numanomus ryšius su 
laiku, neapibrėžtumu, atsitiktinumu, 
nestabilumu ir negrįžtamumu, tiesiogiai 
įtraukdami visa tai į savo kūrinius. 

Nukelta į 11 p.
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1  Bradbury Ray. Marso kronikos. Vilnius: Vaga, 
1992, p. 71-72.
2  Bradbury Ray. Marso kronikos. Vilnius: Vaga, 
1992, p. 87-92.
3  Bradbury Ray. Marso kronikos. Vilnius: Vaga, 
1992, p. 142.
4  Čiurlionis M. K. Laiškai Sofijai
(Sud. V. Landsbergis). Vilnius: Vaga, 1973, p. 47
5  Bradbury Ray. Marso kronikos. Vilnius: Vaga, 
1992, p. 152.







Kitoje pusėje





Tokie tapytojai modernistai kaip Jacksonas 
Pollockas jau buvo darę kažką panašaus, 
bet jo eksperimentai neperžengė tapybos, 
kaip vizualinės išraiškos ir objekto, ribų – 
įtemptos ir apribotos drobės. Vadinamųjų 
postminimalistų (daugelį jų įkvėpė Pollocko 
judesiai) tikslas buvo peržengti mediumo 
ribas, atvirai ir kuo įvairiau dirbti su procesais 
kaip užsibaigiančiais savyje.

1967 ir 1968 m. Richardas Serra sau 
pačiam surašė nepabaigiamą tranzityvinių 
veiksmažodžių sąrašą: „...ridenti, glamžyti, 
vynioti, laikyti, lenkti, trumpinti, sukti, pinti, 
marginti, trupinti...“11. Tai, kad Serra sudarė 
veiksmažodžių sąrašą, rodo, jog jį domino ne 
objektų kaip tokių forma, bet veikiau skirtingi 
materialumo panaudojimai. Toks požiūris 
aiškiai matyti jo tuo metu atliktuose švino 
taškymuose ir liejiniuose: Serra taškė išlydytą 
šviną po kampus, ant grindų ir sienų, taip 
paversdamas darbą klausimu apie išsklaidytą 
materialumą. 

To paties laikotarpio Roberto Smithsono 
asfalto ir klijų liejiniai išreiškė panašų 
susidomėjimą materialumo procesais kaip 
būdu išvengti objektų įprastine prasme 
gamybos. užuot taškęs, Smithsonas liejo 
skirtingas medžiagas, dažniausiai nuo 
žemės nuožulnumų, tiesiai iš bidonų arba 
sunkvežimio priekabų. Smithsonas šių, kaip 
ir kitų savo darbų, gamybą filmavo, tuo 
parodydamas, jog veiksmas buvo toks pat 
svarbus, o gal net svarbesnis už rezultatą; 
juolab, kad darbai po įgyvendinimo dažnai 
būdavo sunaikinami arba paliekami likimo 
valiai12. Tai, kad šį konceptualų materialumo 
„įrėminimą“ jis suprato kaip objekto „ataką“, 
labai aiškiai išreiškia jo „Iš dalies užkasta 
malkinė“ (Partially Buried Woodshed, 1970), 
kai traktoriumi rausdamas ir pildamas žemę 
jis dalinai užkasė malkinę.

Trečiasis susidomėjimo materialumo 
procesais pavyzdys yra (anti)architektūriniai 
Gordono Matta-Clarko darbai. Savo kūrinyje 
„Perskėlimas“ (Splitting, 1974), turinčiame 
sąšaukų su „Iš dalies užkasta malkine“, 
Matta-Clarkas padalino nugriovimui paliktą 
medinį priemiesčio namą, perpjaudamas jį 
tiesiai per vidurį ir išmušdamas dalį pamato 
taip, kad viena pusė namo palinktų; kaip 
ir Smithsonas, jis filmavo procesą13. Šiuo 
simboliniu aktu menininkas deklaravo 
(ką sako ir Pamelos M. Lee knygos apie 
jo darbą antraštė), kad „objektas turėjo 
būti sunaikintas“ tam, kad būtų galima 
konceptualiai ir praktiškai dirbti su estetine 
materialumo galia gilesne ir išlaisvinančia 
prasme (Lee, 2001).

Iškeldami industrines medžiagas iš jų 
įprastų funkcionalistinių ir racionalistinių 
kontekstų, šie menininkai apskritai išlaisvino 
materialumą nuo stabilaus objekto ir įtraukė jį 
į takius, kintančius ir išraiškius ryšius.

Į sistemas

Ši dematerializacijos kaip postobjektinės 
estetikos interpretacija gali būti praplėsta 
įtraukiant 7-ojo deš. pradžioje kilusio 
meninio susidomėjimo sistemomis ir 
kibernetika pavyzdžius, kai grupė menininkų, 
paveikti tokių mokslininkų ir teoretikų, 
kaip Norbertas Wieneris, Ludwigas fon 
Bertalanffy, Claude‘as Shannonas ir 
Marshallas McLuhanas, darbų, pradėjo 
dirbti su menu kaip informacijos apdorojimo 
būdu tarpdisciplininiame ir multimedijų 
lauke14. Vis dėlto knygos nebuvo vienintelis 
inspiracijos šaltinis šiems menininkams; 
jie reagavo ir į aplinkinėje visuomenėje 
vykstančius ekstensyvius pasikeitimus, 
apibūdinamus komunikacijos, medijų ir 
ekonomikos terminais; ne mažesnę įtaką 
jiems darė ir naujųjų technologijų įvedimas 
bei moksliniai atradimai. Jackas Burnhamas 
šią „supermokslinę kultūrą“ laikė „perėjimu 
nuo į objektą orientuotos kultūros prie 
į sistemą orientuotos kultūros“, kurioje 
„permainos kyla ne iš dalykų, bet iš būdo, 
kaip dalykai yra daromi“ (Burnham, 1968: 
15–16). Netiesiogiai tai taip pat buvo 
taikoma menui ir tiems būdams, kuriais jis 
konceptualizavo dalykus.

Nors ir artimai susijusios, „sistemos 
estetika“ nuo „proceso estetikos“ skiriasi 
svarbiais aspektais. Jeigu proceso estetika 
telkėsi ties veiksmu, efektu ir gamyba, 
sistemos estetika domėjosi apdirbimu, 
cirkuliacija ir vystymu. Materialumas buvo 
konceptualizuotas kuriant atviras sistemas, 
nagrinėjančias vidinės organizacijos, 
esamo laiko [real time], grįžtamojo ryšio 
ir kontekstinių sąsajų klausimus. Be to, 
materialumo supratimas buvo kitoks. 
Apskritai, švelnesnės medžiagos, tokios 
kaip komunikacijos, duomenų ir medijų 
erdvės, pakeitė industrines ir „sunkias“ 

proceso estetikos medžiagas. Materialumas 
buvo suvokiamas kaip kontekstualus, 
sujungtas, integruotas ir apibrėžtas dažnai 
tarpusavyje susijusių sistemų – socialinių, 
lingvistinių, ekonominių, situacinių ir t. 
t. – įvairovės. Menininkai nesistengė kovoti 
prieš šį materialybės susisteminimą kaip 
prieš laisvo autonominio materialumo 
apribojimą ar suvaržymą. Priešingai, 
jie dirbo su konceptualiomis sistemų 
galimybėmis, siekdami ištyrinėti naujus 
darbo su materialumais būdus, kurie glaudžiai 
siejosi ne tiek su meno objektu, kiek su 
postmodernios kultūros srautu (nestatiška 
prigimtimi) ir visais jos prieštaravimais ir 
painiavomis.

Kaip jau kalbėjau anksčiau, technologija ir 
šiek tiek mažiau biologija bei sociologija 
turėjo didelės reikšmės sistemos estetikos 
gimimui. Būdama nauja žinijos teritorija (tiek 
teoriškai, tiek praktiškai) technologija pasiūlė 
naujus formatus ir medžiagas, suteikusias 
menininkams galimybę žengti anapus 
institucionalizuoto konteksto ir vietoj to kurti 
realybę ir paversti ją savo darbo objektu – 
tiesiogiai ir visapusiškai: ne kaip daugybę 
autonominių objektų, bet kaip tarpusavyje 
susijusių sudėtingų sistemų, reikalaujančių 
analizės, kritikos ir eksperimentų.

Vis dėlto technologija buvo pasitelkiama 
ne kaip savaiminės estetikos šaltinis, o kaip 
naujas tinkamas būdas konceptualizuoti 
semiotinių, informacinių ir mokslinių sistemų 
įvairovės veikiamą realybę15. Pasitelkęs 
technologiją menas galėjo dekonstruoti ir 
reprodukuoti tokias sistemas, jų struktūras 
ir motyvus  bei generuoti su jų veikimu 
susijusį metasuvokimą. Veiklos planas 
dažnai būdavo atvirai politinis ir kritikavo 
kultūrinių ir politinių institucijų ideologijas. 
Nors ir nebūdamas ypatingai hitech, Hanso 
Haackės darbas „MoMa apklausa“ (moma 
Poll, 1969), muziejaus lankytojų nuomonės 
apie gubernatoriaus Rockfellerio poziciją 
Nixono politikos Indokinijoje atžvilgiu 
apklausa, būtų iliustratyvus pavyzdys. 
Darbą sudarė prie sienos pritvirtinta lenta, 
dvi dėžės po ja ir lankytojams dalinami 
balsavimo biuleteniai. Lentoje buvo užrašas: 
„Klausimas: Ar tai, kad gubernatorius 
Rockfelleris nepasmerkė prezidento Nixono 
politikos Indokinijoje, Jums būtų priežastis 
nebalsuoti už jį lapkričio mėnesį? Atsakymas: 
Jeigu „taip“, prašom savo biuletenį įmesti 
į kairiąją dėžę, jeigu „ne“ – į dešiniąją“. 
Abi dėžės buvo permatomos, tad lankytojai 
galėjo matyti, už ką balsavo kiti, ir sekti 
rezultatų raidą čia ir dabar16. Taip kūrinys 
ne vien įvedė netradicinį formatą į muziejaus 
kontekstą, bet ir apnuogino paprastai 
nematomą balsavimo procesą. Dėl lankytojų 
indėlio kūrinys pats tapo sistema tuo pat 
metu skatindamas lankytojus apmąstyti 
meno ir meno sistemos vaidmenį politikos 
sistemoje ir atvirkščiai. Haackės tų pačių 
metų „Lankytojų profilis“ (Visitors‘ Profile) 
irgi įtraukė žiūrovus. Teletaipo terminalas 
su monitoriumi ir jungtimi prie pakaitinio 
naudojimo [time-sharing] kompiuterio 
buvo užprogramuotas sutraukti į diagramas 
demografinius duomenis apie muziejaus 
lankytojus ir jų nuomones apie įvairius 
dalykus. Statistika buvo eksponuojama realiu 
laiku, individualiems lankytojams prisidedant 
prie kūrinio; taip darbas pristatė meno 
instituciją kaip nuolat kintančią socialinę 
sistemą, o ne kaip seriją belaikių kambarių, 
užpildytų gražiais istoriniais objektais. 
Trečiasis, mažiau politizuotas Haackės 
susidomėjimo sistemos estetika pavyzdys yra 
„Žinios“ (news, 1969). Realiu laiku parodoje 
teletaipo aparatais buvo spausdinamos 
vietinės, nacionalinės ir tarptautinės žinios iš 
viso pasaulio naujienų agentūrų: spausdinant 
už mašinų kaupėsi popieriaus krūvos. Darbas 
įnešė į instituciją neestetinę informaciją 
iš „išorinio pasaulio“, teigdamas, kad tai, 
kas formuoja įvykius institucijoje, negali 
būti atskirta nuo to, kas atsitiko anapus 
institucijos. Arba, anot vadinamosios balto 
kubo ideologijos, institucijos vidus veikiau 
apskritai neegzistavo,. „Žinios“ reprezentavo 
instituciją kaip sistemą, kuri buvo platesnių 
daugialypių sistemų dalis, priklausė nuo jų 
ir buvo jų veikiama. Savo grynu fiziškumu 
didžiulis popieriaus kiekis, kuris iš esmės 
nepabaigiamai kaupėsi į krūvą, aiškiai 
paliudijo realybės egzistavimą institucijos 
viduje.

Jacko Burnhamo, vieno iš pagrindinių to 
meto šios srities kritikų, nuomone, Haackės 
ir daugelio kitų menininkų/inžinierių 
darbų, eksponuotų jo parodoje „Programinė 
įranga“ (Software, 1970)17 (instituciniu 
lygiu iš esmės svarbiausioje sistemos 
estetikos apraiškoje), skatino „supratimą 
apie augančią žmogaus-mašinos santykių 
simbiozę“, kuri apibūdino visą „pažangią 

technologinę kultūrą“ (Burnham, 1968: 
16). Anot Burnhamo, technologija pati 
savaime veikiausiai negalėtų produkuoti 
meno „kaip mes jį suprantame“, tačiau 
ji gali būti „paranki iš naujo apibrėžiant 
ištisą estetinio sąmoningumo teritoriją“ 
naudojantis medijų, suvokimo ir 
turinio terminais (Burnham, 1970: 
11). Konceptualusis menas, Burnhamo 
metaforiškai pavadintas programine 
įranga18, šioje raidoje užėmė priešakines 
pozicijas savo pastangomis integruoti 
technologiją į meną – bendresnio gilaus 
susidomėjimo kultūrine, socialine ir 
ekonomine laikmečio realybe dalimi. Ne 
funkcionalumo ir technikos klausimų, 
o neprofesinio kūrybingumo ir kritinės 
sąmonės vedamas konceptualusis menas 
tyrinėjo sąsajas tarp žmogiškųjų vertybių 
bei veiklų ir technologinių struktūrų bei 
politikos. Pasitelkdamas estetiką kaip tam 
tikrą tarpininką, jis sukūrė atviras erdves 
šių sąsajų apmąstymams, išraiškai bei 
performatyvumui19.

vartojant populiarųjį Beuyso terminą, 
socialinę skulptūrą, plėtojamą realiu 
laiku ir besiremiančią bendradarbiavimo, 
solidarumo, mainų, lankstumo, smalsumo 
ir virškinimo estetika21.

Minėtuose darbuose patirtis generuojama 
per visa apimančias ir interaktyvias 
sistemas, kurios mėgina sugriauti 
užtvaras tarp kūrinio ir auditorijos, o 
galiausiai – tarp meninės ir gyvenamos 
patirties. Jie funkcionuoja kaip 
konceptualios metasistemos, kurios leidžia 
dekonstruktyviai permąstyti sistemas, 
jų funkcionavimą ir įtaką mūsų pasaulio 
stebėjimui ir suvokimui. Ir suprasti, kad 
mes galime daryti įtaką ir keisti sistemų 
egzistavimo būdus, o platesniame ir 
idealesniame lygmenyje – pasaulio 
judėjimą pačių sistemų priemonėmis. Jie 
paverčia kontrolės ir sąlygojimo sistemas 
įtraukimo, įgalinimo ir išlaisvinimo 
sistemomis.

taip pat paminėti. Pateikdamas juos kaip 
to, ką toliau vadinsiu „tinklo estetika“, 
pavyzdžius, mėginu įrodyti, kad šių ir 
kitų atitinkamai reikšmingų menininkų 
darbai seka Serra, Smithsono, Haackės 
ir kt. tradicija, kadangi jie, vystydami 
konceptualų požiūrį į nematerialumą, 
tęsia dematerializacijos estetiką su nauju 
primygtinumu, jėga ir energija. 

Prieš imantis vystyti šį aspektą ir tęsiant 
kalbą apie kai kurių iš šių menininkų 
darbus, leiskite man patikslinti, kad 
nematerialumas nėra tiesiog kitas, 
technologinis dematerializaciją nusakantis 
žodis. Nors abudu semantiškai gali reikšti 
daugiau ar mažiau panašius dalykus, aš 
atskiriu dematerializaciją kaip aktą nuo 
nematerialumo kaip būsenos. Tuo noriu 
pasakyti, kad dematerializacija apibrėžia 
konceptualų požiūrį į materialumą, 
tuo tarpu nematerialumas apibūdina 
naują materialią būseną arba tiesiog 

Taigi, kaip matyti iš Haackės kūrinių 
ir Burnhamo teorinių įžvalgų, sistemos 
estetika paskatino artimesnę sąveiką arba 
sanklodą tarp meno ir viešosios erdvės 
bei kasdienio gyvenimo – iš dalies dėl 
technologijų naudojimo. Cituojant istoriką 
Michaelą Corrisą: „7-8 dešimtmečio 
menininkai ir kritikai pasitelkė sistemų 
teoriją, siekdami palengvinti meno ir 
pasaulio sąšauką“ (2004: 197).

Burnhamas, kalbėjęs veikiau apie tapatybę 
nei apie meno ir pasaulio integraciją, 
nužymėjo paradigmos slinktį: menas 
nuo šiol užsiims nebe produktais – 
suprekintu objektu, – bet „tikslesnių 
socialinės interakcijos modelių kūrimu“ 
(Burnham, 1968: 15-16). Jis paminėjo 
Leso Levine‘o Airių žydų restoraną 
(1969) kaip šios slinkties pavyzdį, prie 
kurio aš pats pridėčiau Gordono Matta-
Clarko ir Caroline‘os Goodden restoraną 
– performansų erdvę „Food“20. „Food“ 
buvo susitikimo vieta įvairiausioms 
veikloms – nuo maisto ruošimo ir 
pasilinksminimo iki žurnalo leidybos, 
performansų ir parodų. Specialiai 
suprojektuotos patalpos sujungė šias 
veiklas kurti socialinę sistemą arba, 

Po-objekto estetikos link

Privalau pastebėti, kad čia esama tam tikro 
dviprasmiškumo. Kaip matome iš dviejų 
ankstesnių skyrių, meno dematerializacija 
lyg ir formaliai (t. y., fiziškai) iki galo 
nesunaikino objekto – mes, šiaip ar taip, 
tebesame objekto dematerializavimo 
procese. Tačiau konceptualus darbas su 
materialumu per procesus ir sistemas 
nuvedė toli anapus objekto, tiek kaip 
estetinės formos, tiek kaip kultūrinio, 
socialinio ir ekonominio signifikanto.

Materialios nematerialumo sąlygos

Mano istorinis ir teorinis argumentas 
yra tas, kad konceptuali meno raida nuo 
autonominio objekto link kontekstualaus 
materialumo tebevyksta tam tikroje 
šiuolaikinio kompiuterinio meno 
srovėje, tyrinėjančioje nematerialumą 
skaitmeniniuose tinkluose, tokiuose 
kaip internetas ir iš jo kylančiuose 
tinkluose. Čia turiu omenyje tokius 
menininkų kolektyvus, kaip 01.org22, 
Übermorgen23, irational24, Kingdom 
of Piracy25, Knowbotic Research26 ir 
mongrel27. Daugelis kitų gali ir turi būti 

naująjį materialumą, kurį tyrinėja 
tinklo menininkai, besilaikantys tokio 
konceptualaus požiūrio.

Šią nematerialumo kaip materialumo 
sąvoką inspiravo Jeano-Francois 
Lyotard‘o terminas „nematerijos“ 
(Lyotard, 1996: 159 – 175). Nors šis 
terminas, išrastas 9-ojo dešimtmečio 
viduryje sudarant parodą „Nematerijos“ 
[Les immateriaux]28, nenurodo vien 
skaitmeninio konteksto, jis čia gana 
tinkamas ir naudingas, kadangi padeda 
įvesti „naujųjų materijų“ sąvoką, o drauge 
– ir naują materialumo supratimą. Kalbant 
tiksliau, terminas išryškina tai, kad 
nematerialumas šiame kontekste nurodo 
(skaitmeninį) materialumą (ir visus su 
juo susijusius neapibrėžtumus), kurį 
menas gali konceptualizuoti lygiai kaip 
anksčiau aptartus (fizinius) materialumus. 
Kaip ir skaitmeninis materialumas, 
nematerialumas neturi jokios sąsajos su 
fizinėmis ypatybėmis; veikiau jis siejasi 
su žmogiškąja komunikacija plačiąja 
prasme. Taigi, kaip savo tekste pabrėžia ir 
Lyotard‘as, nematerialumas nėra tiesiog 
dar vienas naujas materialumas, bet 
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nauja materialumo rūšis, fundamentaliai 
keičianti santykius tarp žmonių ir 
materialybės ir kurianti naujas socialines, 
kultūrines ir ekonomines sąlygas: „Naujos 
materijos plačiąja termino prasme nėra 
tiesiog materijos, kurios yra naujos. Jos 
kvestionuoja žmogaus kaip dirbančios, 
planuojančios ir atsimenančios būtybės 
idėją – autoriaus idėją“ (Lyotard, 1985: 
159)29. Jis retoriškai priduria: „Ar 
„nematerijos“ pakeičia santykį tarp 
žmonių ir materialybės ar ne?“ (Lyotard, 
1985: 162). Lyotard‘ui „nematerijos“ 
žymi slinktį nuo tapatybės link sąveikos, 
t. y., materialumas apibrėžia nebe 
asmenį, bet ryšius tarp subjektų. Taip 
„materialybė kaip nepriklausoma būtis 
išnyksta. Veikimo struktūrą grindžia ne 
stabilios „substancijos“, bet nestabilaus 
sąveikų ansamblio principas. Kalbos 
modelis pakeičia materijos modelį“ 
(Lyotard, 1985: 164). „Nematerijos“ arba 
nematerialumas pristato postdualistinį, 
t. y., postmodernistinį, požiūrį, kuriam 
kalba ir materija, konceptualizacija ir 
materialumas yra neatskiriami. Jis skatina 
materialumo plėtrą anapus esmės, anapus 
autonomijos, anapus objekto.

Menas ir nematerialumas 
skaitmeniniuose tinkluose

Mano nuomone, Lyotard‘o materialistinį 
nematerialumo – kaip realybės būsenos 
– supratimą toliau vysto ir ginčija 
skaitmeniniais tinklais besidomintys 
kompiuteriniai menai30.

Remiantis visapusišku ir įvairuojančiu 
tinklaveikos diskursu, iškilusiu per 
paskutiniuosius du dešimtmečius (nuo 
Castellso enciklopedinio „tinklaveikos 
visuomenės“31 aprašymo iki Tizianos 
Terranovos kruopščios „tinklaveikos 
kultūros“32 politikos analizės), tinklai gali 
būti suprasti kaip išplėstos, dinamiškesnės 
ir daugialypės sistemos; tinklai linksta 
į horizontalią, išsklaidytą ir atviros 
pabaigos struktūrą, numato tiesioginę 
ir lanksčiai interaktyvią komunikaciją 
ir siejasi su heterogenišku abipusiai 
priklausomų kontekstinių ryšių rinkiniu, 
išblukinančiu įsigalėjusias pozicijas ir 
ribas.

Visi menininkai, kuriuos ketinu 
aptarti šiame tekste, domisi estetikos 
galimybėmis, iššūkiais ir problemomis, 
kurias tinklai, ypač skaitmeniniai, pateikia 
nematerialumo konceptualizacijoms 
greta glaudžios technologijų ir gyvos 
patirties integracijos globalizuotame ir 
informaciniame pasaulyje.

Neskaitant techninės įrangos (požeminių 
kabelių ir pluoštų, serverių, personalinių 
kompiuterių), skaitmeniniai tinklai, kaip 
antai internetas, veikia per programinę 
įrangą (kodus ir protokolus) ir platina 
programinę įrangą (skaitmenizuotus 
duomenis) tarp neriboto kiekio mazgų – 
nematerialumas33. Skaitmeniniame tinkle 
nematerialumas nėra iš anksto įdiegtas 
arba susijęs su stabiliu apribotu objektu 
ar apibrėžta specifine vieta; jis veikiau 
gimsta su nuolatiniais srautais, srovėmis, 
energijomis, ritmais ir dinamika – tinklų ir 
tinkluose. Jis yra santykinis, daugialypis ir 
a priori būsenoje.

Daug skirtingų paskutiniųjų dešimties 
metų meno kūrinių atskleidžia estetinį 
susidomėjimą nematerialumu tinkluose 
– ne kaip pabėgimą į skaitmeninį 
„kibertranscendencijos“ nerealumą, 
bet kaip dėmesį mūsų technologiškai 
superpažangios visuomenės tikrovėms, 
arba, cituojant Burnhamą, kaip dar 
vieną grįžimą prie realybės. užuot 
domėjęsi vizualia duomenų grožybe 
arba interneto „kiberdidybe“ ir svajonių 
pasauliu, jų darbai tyrinėja didžiulę 
įtaką, kurią nematerialumas tinkluose 
ir jo konceptualizacijos daro mūsų 
gyvenimams skirtinguose įtinklinto 
pasaulio lygmenyse – nuo idėjų ir 
vertybių, kurios jį formuoja, iki intymių 
erdvių ir platesnių socialinių laukų.

Jie akcentuoja postobjektinį ir politizuotą 
požiūrį į šiuos klausimus ir kaip tokie 
jie yra linkę įžiebti konfliktus su 
paraleliomis – dažnai valdžios organų 
arba kapitalistinėmis – galiomis, kurios 
domisi šiomis problemomis tikėdamosis 
tinklų nematerialumą panaudoti kaip 
bet kurį kitą materialumą ir vėl susieti 
jį su objekto ekonomika bei kultūra. 
Meno kūriniai atstovauja priešingai 
jėgai, tyrinėjančiai nematerialumą 
tinkluose kaip materialumą, susijusį ir 
kuriantį iš esmės kitokias kultūrines 
ekonomikas; ekonomikas, kuriose 

išlaisvinimas, įtraukimas, skirtumas, 
kitimas, horizontalus organizavimas, 
dialogas, eksperimentavimas, kolektyvinė 
produkcija ir socialinės humanistinės 
vertybės turi didesnės reikšmės nei 
kontrolė, atskyrimas, vienalypiškumas, 
iš anksto numatytos ribos, hierarchinės 
įsakymų grandinės, monopolija, disciplina 
ir privati nuosavybė. Minėti meno kūriniai 
dalyvauja šių alternatyvių ekonomikų 
ir kultūrų konstravime ir plėtroje per 
konceptualizacijas, kylančias iš kritinės 
sąmonės bei dosnumo principų, ir verčia 
mus pripažinti ir įsitraukti į tinklų 
nematerialumo galias bei suvaržymus 
– ne tik analizuojant, bet ir dalyvaujant, 
sąveikaujant.

Pasikartojanti tinklų estetikos tema yra 
tyrinėjimas, kaip programinė įranga 
interpretuoja ir pristato duomenis. 
Alternatyvi interneto naršyklė „Interneto 
persekiotojas“ (the Web Stalker, 1997), 
kurią sukūrė i/o/d, – įdomus tokios 
tendencijos pavyzdys. Jos šaltas (kas 
nors pasakytų – susvetimėjęs) dvispalvis 
grafinis interneto naršymo žymėjimas 
buvo sukurtas atremti prašmatnias 
komercinių naršyklių pateikiamas 
tinklalapių schemas34. užuot pristačiusi 
tinklą kaip pažangų, bet gerai žinomą 
ir iš anksto supakuotą objektą, the Web 
Stalker savo specifinėmis funkcijomis 
(primenančiomis Serra veiksmažodžių 
sąrašus) reprezentuoja jį kaip naujai 
dinamišką ir nuolat kintantį materialumą 
(susvetimėjimas Brechto prasme irgi buvo 
iš dalies turėtas omeny), kuris gali būti 
konceptualizuotas daugybe būdu aktyviai 
dalyvaujant vartotojui. Čia aptariamame 
kontekste šis darbas yra itin instruktyvus, 
kadangi kompiuteriniam menui aiškiai 
nurodo būdą, kaip dirbti su tinklų 
nematerialumu: anapus redukuojančių 
metaforų ir pragmatinių interaktyvumo 
sampratų (ir bet kokios objekto sampratos 
apskritai) link vaizduote paremto ir 
analitiško susidomėjimo. 

Kita reikšminga tinklo estetikos 
tendencija – skirtingų aktyvizmo 
formų, kaip griaunančios ir teigiančios 
meninės veiklos, tyrinėjimas, iš dalies 
siekiant pasipriešinti pripažintoms galios 
struktūroms, kurios gaubia nematerialumą 
tinkluose – nuo vyraujančios 
technologinės kultūros iki globalių 
kapitalistinių korporacijų – ir didele 
dalimi lemian jo socialines, kultūrines 
ir ekonomines konceptualizacijas. Čia 
atveriami alternatyvūs keliai, kryptys 
ir horizontai darbui su nematerialumu 
tinkluose. Tokių grupuočių kaip Rtmark/
the yes men, Carbon defense League, 
Knowbotic Research ir kt. darbuose 
ryškiai matoma ši tendencija. Tokia yra ir 
„AntiMafia“  (2002), sukurta [epidemiC], 
– gana nesudėtinga programinė įranga, 
palengvinanti asociatyvių veiksmų 
koordinavimą35. Naudodamiesi p2p 
ryšiu gnutella protokole vartotojai gali 
kurti ir dalyvauti įvairiose veiklose. 
Kaip matyti iš pavadinimo, „AntiMafia“ 
ardo kriminalinę priešinternetinės eros 
tinklo struktūrą kurdama nehierarchinę 
dalijimosi ir paramos bendruomenę, 
pagrįstą kolektyvine interneto galia. 
užuot skirsčiusi vartotojus į pavienius 
(anot šaukinio, „Tu nesi vienas“), 
„AntiMafia“ jungia juos kaip subjektyvių 
energijų (troškimų, aistrų, elgsenų) daugį, 
kuriam galią suteikia įvairios sąveikos, 
organizavimo ir bendradarbiavimo 
formos.

Übermorgen kolektyvo sukurtas 
„Draudimų generatorius“ (the injunction 
generator, 2003)36 savo ruožtu suteikia 
galios vartotojams kaip pavienių 
protestuotojų armijai: juo mėginama 
iš World Wide Web pašalinti turinį, 
taip leidžiant paprastam vartotojui 
sukurti ir išsiųsti tinklalapio savininkui, 
atitinkamam DNS registrui, spaudai ir 
teisininkams nurodymus, panašius į tikrus 
standartinius teismo įsakymus. Šis darbas 
mėgdžioja dažną stambių korporacijų 
praktiką, tuo pačiu metu ardydamas ją 
ir atgręždamas prieš pačias korporacijas 
– kibernetinis détournement su keršto 
elementais. Darbų taktika atskleidžia 
vartotojui jų galią veikti ir aktyviai 
dalyvauti formuojant tinkamą interneto 
turinį. 

Nuo 10-ojo dešimtmečio vidurio 
svarbia tinklo estetikos tema tapo 
priežiūros problema. Suteikdamas 
„laisvę“ komunikacijai ir informacijos 
distribucijai, tinklų nematerialumas 
drauge palengvina ir šių veiklų stebėjimą 
ar kontrolę valdžios organuose ir 

institucijose. Daugybė menininkų sureagavo į 
šią problemą darbais, kuriais mėginama arba 
išvengti priežiūros, kaip LAn „TraceNoizer“ 
(2001), arba kurti atsakomojo stebėjimo 
sistemas, kaip Radical Software group 
sukurtas „Mėsėdis“ (Carnivore, 2001). 01.org 
darbas „gyvenimo_dalybos“ (life_sharing, 
2001–2004) – išskirtinis pavyzdys šiame 
kontekste, kuriame „duomenų nuogumas“ 
priešinamas „duomenų stebėjimui“37 . 
Beveik trejiems metams duetas savo kietąjį 
diską pavertė interneto serveriu, suteikdami 
viešą prieigą internete prie visų jame esančių 
duomenų – nuo el. laiškų iki programinės 
įrangos. Skaidrumas visuose lygmenyse – 
gyvenimo pagal atvirą kodą išraiška. Tokiu 
radikaliu mostu menininkai sukūrė derlingą 
internetinės komunikacijos ir informacijos 
ekonomikos modelį, kurį pritaikyti galėjo 
bet kas; kolektyvinės sąmonės gimimo 
(„privatumas – kvailystė“, skelbė duetas 
darbo aprašyme), susietumo ir tarpusavio 
priklausomybės modelį. 

Visi aukščiau aptarti kūriniai tyrinėja 
tinklų nematerialumo konceptualizacijas, 
siekdami generuoti socialines, ekonomines 
ir kultūrines prasmes (pasitelkiant estetikos 
galią, bet ne dailius objektus), leidžiančias 
mums įsivaizduoti ir dalyvauti konstruojant 
technologijos pasaulį – kitokį, nei tas, 
kuris mums pristatomas. Išryškindami 
nematerialumą tinkluose kaip svyruojantį 
materialumą, šie darbai verčia atsisakyti bet 
kokių stabilaus objekto sampratų (kurios vis 
dėlto apibūdina mūsų gyvenamą pasaulį) ir 
abejoti nuosavybės teisėmis bei tradiciškai 
su jomis siejamomis produkavimo formomis 
ir sklaidos kanalais – tinklo mene bei tinklo 
gyvenime.

Be to, šių kūrinių tinklo estetika priešinasi 
tendencijai fetišizuoti technologijas, 
kai susižavima jų galimybėmis, bet 
pamirštami tikslai ir idėjos, kurioms jos 
tarnauja. Ši fetišizmo tendencija ryški tiek 
kompiuteriniuose menuose, tiek meno 
teorijoje. Minėtuose darbuose matome, kaip 
tinklų nematerialumas, pirmiausia pasitelkiant 
meną, gali ir turi būti formuojamas žmogaus 
veiksmų, vertybių ir žmogiškųjų idėjų, o ne 
vien mašinų bei loginių pagrindų. Heatho 
Buntingo darbai, ir vėlesnieji, atlikti drauge 
su Kayle Brandon, čia gali būti pateikti kaip 
pavyzdžiai. Nuo pat savo „Šiukšlialaiškių 
persiuntėjo“ (Junk mail remailer, 1997), 
„Cctv“ (1997) ir „Valdyk, būk valdomas arba 
lik nematomas“ (own, Be owned or Remain 
invisible, 1998) iki „Sienos perėjimo gido“ 
(the BorderXing guide, 2001) ir „Statuso 
projekto“ (the Status Project, 2004-) jis 
kvestionavo įsigalėjusias technologijų 
sampratas, versdamas mums būdingą aklą 
pritarimą ir isterišką entuziazmą pakeisti 
atviru skepticizmu ir inovatyvia kritika.38 
Buntingas, tikras medijų chameleonas ir 
anarchisto, laisvės pirato bei avangardisto 
mišinys, kuris netiki valdžia, ypač 
technologine. Anot jo, užuot derinę savo 
gyvenimą prie technologijų, mes turime 
technologijas taikyti savo gyvenimui. Jo 
peržengimo, dalijimosi ir piratavimo fizinėje 
ir virtualioje erdvėje menas supažindina mus 
su labiausiai įkvepiančiais tokio gyvenimo 
pavyzdžiais.

Nematerialumas ir šiuolaikinė estetika

Jeigu kompiuterinio meno diskursas (savo 
medijomis ir formaliomis ypatybėmis) meta 
rimtą iššūkį šiandienos meno sampratai, jis 
turėtų įsitraukti į kritinę polemiką su istorijos 
mums siūlomomis meno sampratomis. 
Norint priskirti atitinkamą reikšmę istorijai 
ir dabarčiai bei ateičiai kaip šios istorijos 
dalims, reikia kreiptis į praeitį; antraip visa 
tai gali lengvai baigtis ginant nemokytą, t. y., 
neistorišką, avangardizmą Thierry de Duve 
vartojama prasme (1996: 36–86). Kalbėti 
apie kompiuterinį meną kaip apie naują 
meno formą savaime nėra įdomu: tai dažnai 
veda į konformizmą. Aš manau, kad tikrasis 
kompiuterinio meno savitumas – jo galimas 
differ(e/a)nce – gali būti suvoktas vien 
diskutuojant apie jo sąsajas ir neišvengiamus 
panašumus į meną apskritai. Tai taikytina 
tiek kompiuteriniam menui bendrąja prasme, 
tiek paskiriems darbams. Čia aš bendrais 
bruožais apibūdinau galimą išplėstą istorinį 
ir teorinį kompiuterinio meno supratimą 
tradicijos, kuri atsisako dėmesio technologijai 
ir medijos specifikai bei pakeičia jį 
konceptualia problematizacija, kontekste. 
Tai ne vien istorinės ir teorinės perspektyvos 
kompiuteriniam menui suteikimas, bet taip 
pat ir naujas konceptualaus meno reikšmės 
įvertinimas ir permąstymas. Ir daugialypių 
visuotinių estetinių programų atradimas 
nekompiuteriniame šiuolaikiniame mene, 
atsižvelgiant į meno turinį, taktikas, 
produkciją ir ypač – idėjas.

Meno dematerializacija neturi būti 
traktuojama kaip istoriškai apribotas 
fenomenas. Ji įkvėpė neformalistinę 
(medija yra ne pranešimas, bet 
priemonė) ir diskursyvią estetiką, 
darančią plataus masto poveikį 
šiuolaikinei estetikai ir meninei 
veiklai. Baigdamas pastarąjį ir 
drauge atverdamas kelią tolesniems 
tyrinėjimams norėčiau paminėti keletą 
nekompiuterinio meno kūrinių, kurie 
siejasi su anksčiau aptartais darbais: tai 
menininkų grupės Superflex alternatyvių 
ekonominių ir medijų grandinių 
konstrukcijos, Felixo Gonzales-
Torreso suvyniotų saldainiukų krūva, 
kviečianti auditoriją pasivaišinti, Rikrito 
Tirivanija socialinių įvykių spektakliai 
(nemokamai) ir the free university 
inspiruota žinijos sklaida ir DIY 
edukacija. Šiuolaikinio meno plačiąja 
prasme – tiek kompiuterinio, tiek ne – 
naudai ateities parodos ir kritika turėtų 
neišvengiamai imtis šių sąsajų tyrimo.

Iš anglų kalbos vertė Lina Michelkevičė
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1  Pasirinkdamas analizės metodą, jokiu būdu neatmetu 
daugybės kompiuteriniam menui ir mainams tarp meno 
ir technologijos skirtų tyrimų bei pripažįstu jų svarbą. Vis 
dėlto,turėdamas tikslą šiuo tekstu susieti nematerialųjį 
meną ir estetiką su neskaitmeniniu menu ir estetika, 
manau esant reikalinga žengti anapus tam tikra prasme 
riboto istorinio ir formalistinio šių tyrinėjimų lauko. 
Tad šį savo tekstą laikau būtina vyraujančių diskusijų 
apie šiuolaikinį skaitmeninį meną alternatyva ir kritiniu 
papildymu.  

2  Minėtas tekstas buvo parašytas tuoj pat po Chandlerio 
ir Lippard teksto publikavimo bei sutrumpintos jo 
versijos įtraukimo į Lippard antologiją „Šešeri metai“ (žr. 
Lippard 1973).

3   Apie naujausias diskusijas dėl dematerializacijos 
„pritaikomosios vertės“ žr. Slater 2000.

4  Susitelkdamas ties „materialiąja“ konceptualaus meno 
gija, aš noriu atriboti šio teksto užmojį nuo kiek labiau 
puristinės konceptualiojo meno srovės, kuriai atstovauja 
Sol LeWittas, menininkų grupė Art & Language ir 
Josephas Kosuthas. Šie menininkai pirmiausia domėjosi/
domisi formaliomis meno kaip konceptualaus, 
t. y., filosofinio ir lingvistinio, fenomeno, idėjos 
ypatybėmis, o jų darbai neabejotinai reikalauja kitokio 
dematerializacijos supratimo.  

5  Įdomu tai, kad tekstas, kurį Lippard parašė 
drauge su Chandleriu, buvo pavadintas „tik“ „Meno 
dematerializacija“, kas veikiausiai įrodo, jog savo teorijoje 
laikotarpiu tarp šių dviejų tekstų ji giliau įsitraukė į 
svarstymus apie objekto „susidėvėjimą“.

6  Norėčiau nurodyti į Johannos Drucker tekstą (2004) 
kaip aštrios ir nuodugnios konceptualiojo meno 
idealizmo (pirmiausia, Josepho Kosutho), atmetančio 
materialumą, kritikos pavyzdį.

7  Deleuze’o virtualaus ir aktualaus sąvokos (įtakojusios 
pastarąjį argumentą) susiformavo jo Henri Bergsono 
interpretacijose. Glaustą aprašymą žr. Rajchman (1998).

8  Aš skiriu šį susidomėjimą realybe nuo labai populiarios 
Halo Fosterio „tikrovės grįžimo“ sąvokos, kuri nurodo 
į fenomenologinę, semiotinę ir ypač fiziologinę estetiką 
(priešpriešinamą formalistinei modernistinio meno 
estetikai), jungiančią avangardistinius mėginimus meną 
paversti gyvenimu su postmodernizmo arba vėlyvojo 
kapitalizmo kultūra. Fosterio tikrovės šiuolaikiniame 
mene apibrėžimas remiasi (lakaniškomis) subjekto 
patirtimis (jų įvaizdžiais) ir kaip toks nesvarsto materialių 
realybės dimensijų. Mano čia siūloma dematerializacijos 
estetika savo ruožtu imasi realybės be subjekto įsiterpimo.   

9  Tai, kad reikšmingas dematerializacijos bandymas 
kurti preke nepaverčiamą meną nenusisekė, – puikiai 
žinomas istorinis faktas. Vis dėlto yra naudinga analizuoti 
menininkų konceptualistų mėginimus įgyvendinti šį 
idealą ir jų bandymus lydėjusius prieštaravimus.  

10  Žr. Burnham (1974).

11  „Pilną“ sąrašą galima rasti adresu <http://www.ubu.
com/concept/serra_verb.html>. 

12  „Asfalto išliejimo“ (Asphalt Rundow) darymo 
dokumentaciją žr. <http://www.robertsmithson.com/
films/films.htm>.

13  Žr. Steve Jenkins (ed.) (2004).

14  Kita lygiagreti konceptualiojo meno srovė, 
atstovaujama Donaldo Juddo ir Sol LeWitto, taip pat 
domėjosi sistemomis arba veikiau – sistematika. Tiek 
teorijoje, tiek praktikoje Juddas ir LeWittas kūrė estetiką, 
praplečiančią riboto objekto ribas; Juddas – įvesdamas 
seriališkumo geštaltą („vienas dalykas po kito“ – kaip jis 
pats kažkada aprašė savo darbus), o LeWittas – grįsdamas 
savo darbus loginėmis diagramomis ir struktūromis.  

15  Būta ir paralelaus meninio susidomėjimo 
technologija, laikiusio ją sau pakankama, autonomine 
ir save apibrėžiančia realybe. Ši technologinės realybės ir 
realybės apskritai skirtis nepatenka į šio teksto akiratį.

16  Haackės susidomėjimas „realiu laiku“ sudaro 
integralią jo sistemos estetikos dalį: visos jo „sistemos“ 
veikdavo čia ir dabar. Žr. Fry (1974).

17  Žr. Burnham (1970).

18  Žr. Shanken (1998).

19  Nors ypatingai ir nesusiję su sistemomis kaip 
tokiomis, draugijos „Meno ir technologijos ekperimentai“ 
(Experiments in Art and Technology, 1966-93), įsteigtos 
dviejų menininkų Roberto Rauschenbergo ir Roberto 
Whitmano drauge su inžinieriais Fredu Waldhauru ir 
Billy Klüveriu, projektai gali būti pavyzdžiais šiame 
kontekste. Anot Klüverio, jis manė „galįs pakeisti 
technologiją, o menas buvo to įrankis“ (Shanken 1999). 
Vis dėlto jis tikėjo ne meno ir technologijos sąjunga, o 
meno „skirtingumo“ galia permąstyti ir nukreipti kita 
kryptimi technologiją ir apskritai jos poveikį visuomenei.

20   „Food“ visa savo esybe buvo kolaboratyvinis 
projektas. Nors Matta-Clarkas ir Goodden buvo jo 
steigėjai ir varomoji jėga, administracinė struktūra 
buvo horizontali ir dinamiška: „vieną dieną per savaitę 
kiekvienas galėjo būti viršininku“, prisimena Tina 
Girouard (Morris 1999: 49). Detalų trumpos šios vietos 
istorijos aprašymą žr. Catherine Morris (ed.) (1999). 

21  Išraiškingas kulinarinės dvasios „Food“ erdvėje 
pavyzdys yra Matta-Clarko „Kaulų maistas“ (Bone 
Meal), kurį sudarė įvairūs kaulų patiekalai, tarp jų jaučio 
uodegos sriuba, jaučio kauliukai įdaryti laukiniais ryžiais 
ir grybais ir „kaulų lėkštė“. Pavalgius juvelyras išgręždavo 
skylutes kauluose ir pakabindavo juos ant virvės, kad 
žmonės galėtų „parsinešti savo pietus namo“. (Morris 
1999: 29).

22  Žr. <http://0100101110101101.org/>.

23  Žr. <http://www.ubermorgen.com/2005/>.

24  Žr. <http://www.irational.org/cgi-bin/front/front.pl>.

25  Žr. < http://kop.fact.co.uk/>.

26  Žr. <http://www.krcf.org/krcfhome/>.

27  Žr. <http://www.mongrelx.org/>.

28  Lyotard‘as organizavo šią parodą, vykusią Georges‘o 
Pompidou centre. Joje buvo eksponuojami ne tik 
šiuolaikinio meno kūriniai, bet ir kultūriniai artefaktai iš 
senųjų laikų. Parodos tema buvo ne kompiuterinė veikla 
kaip tokia, bet ryšys tarp sąmonės ir materijos, žmogaus ir 
gamtos kultūrinėje reprodukcijoje. 

29   Ši citata ir visa Lyotard‘o teorija apie nematerijas 
atspindi poststruktūralistinį jo rašymo kontekstą. Plačiau 
nenagrinėjant čia šio klausimo, man atrodo akivaizdu 
išsklaidytą arba kolektyvinę autorystę kompiuteriniame 
mene laikyti atsakymu į jo užduodamą „autoriaus mirties“ 
klausimą.   

30  Aš tiek formalia, tiek konceptualia prasme priešinu 
šį materialistinį nematerialumo supratimą įvairiems 
technokultams ir technotranscendentalizmams, kurie 
nematerialumą pristato kaip tam tikrą kitą, pažodžiui 
tariant, idealą, sukurtą didžiojo kompiuterių Dievo. 
Kažkuriais atvejais tokie vaizdiniai yra atnaujintos (arba 
anachronistinės) dvasiniame misticizme įsišaknijusios 
Yves‘o Kleino „nematerialiosios erdvės zonų“ versijos. 
Nematerialumas šiame tekste yra materialus, ne dvasinis, 
realus, ne idealus.  

31  Žr. Castells (1996).

32  Žr. Terranova (2004).

33  Nors mano tekste dėmesys telkiamas ties programinės 
įrangos dimensija, aš neatmetu ir techninės įrangos 
reikšmės skaitmeniniams tinklams. Priešingai, manau 
esant reikalinga tolesniuose šio aspekto tyrimuose vystyti 
jos analizę.

34  Žr. <http://www.backspace.org/iod/>. Web Stalker 
dalyvavo vadinamuosiuose naršyklių karuose, kuriais buvo 
siekiama nustatyti interneto naršymo ir dizaino standartus. 
Web Stalker, kaip ir visi likusieji, šį karą pralaimėjo 
Microsoft‘ui, bet kaip i/o/d rašo šį darbą lydinčiame 
tekste, nors „karas niekada nėra laimimas, jis niekada ir 
nesibaigia“ (Fuller 1998: 63).

35  Žr. <http://www.rtmark.com>, <http://www.
theyesmen.org>, <http://www.carbondefense.org/>, 
<http://www.krcf.org/krcfhome/>, <http://www.etoy.
com>. Aš daugiausia nurodau į etoy veiklą iki vadinamojo 
TOYWAR (žaislų karo) pradžios (1999–2000), po kurio 
draugija ėmė labiau domėtis fizine erdve. Žr. taip pat < 
http://www.epidemic.ws/antimafia/index.php>. 

36  Žr. <http://www.ipnic.org/>.

37  Žr. <http://www.tracenoizer.org/>, <http://rhizome.
org/carnivore/>, <http://www.0100101110101101.org/
home/life_sharing/>. 

38  Žr. <http://www.irational.org/heath/cctv/>, <http://
www.irational.org/heath/_readme.html>, <http://www.
irational.org/cgi-bin/border/clients/deny.pl>, <http://
status.irational.org/>.

geert loVink

ViSką dAr reikėS pAdAryTi. ViSi nuoTykiAi dAr TebelAukiA
pokalbis su kodwo eshunu

Skaityti Kodwo eshuno garsinės 
beletristikos debiutą „Skaistesnis už 
saulę“ („more Brilliant than the Sun“) 
– haliucinogeniška, įtraukianti patirtis. 
mėnesių mėnesius nešiojausi šią teorijos 
bibliją su savimi, kvėpdamas sakinį po 
sakinio. dJ‘us ir muzikos kritikas eshunas 
kalba garso takeliais. Pašnekesys, 
išsivystęs sėdint ant banguojančių 
Roterdamo medijų laboratorijos V2 grindų, 
telkėsi ne ties eshuno teiginiais apie 
elektroninę juodąją muziką [black music] 
kaip mokslinės fantastikos žanrą – mus 
labiau patraukė spekuliatyvios minties 
žanro tyrinėjimas. mano, nelegalios 
žinijos pažangos fondo [Foundation for 
the Advancement of Illegal Knowledge 
(adilkno/bilwet)] nario, patirtys, susijusios 
su šiuo ypatingu teksto tipu, įrodė, kokia 
gluminanti, bet drauge ir svaigi gali būti 
kelionė anapus įprastų apibrėžimų ir 
interpretacijų.

Pamiršk akademinės minties policiją, 
žurnalistinius kodus ir postmodernistinį 
Zeitgeist. idėjas galima laisvai ir 
skrupulingai stumdyti, tampyti, 
apversti, sujaukti, perdėlioti, paneigti, 
keisti. Kokioms taisyklėms paklusta 
intensyvūs teksto tyrinėjimai? Žinoma, 
ne visi pasiūlymai susilaukia sėkmės. 
teorijos manija gali virsti paranoja, 
pasibjaurėjimu, intelektiniu išsekimu. 
tikėtina, kad ieškodamas tinkamo 
kultūrinių artefaktų mišinio, klaidingai 
perskaitysi laiko ženklus ir persisunksi 
nesuprasto genijaus cinizmo. Plačiose 
imanencijos lygumose lengva paklysti. Be 
abejo, žavinga idėja gali nesunkiai paversti 
mus milijonieriais, popžvaigždėmis ar bent 
jau – įžymybių išradėjais.

Kurį laiką spekuliatyvi mintis ir kylančios 
naujosios medijos sudarė vaisingą 
porą. 1999-ųjų rugsėjį (tuomet įrašėme 
pastarąjį pašnekesį) mane kamavo 
nuojauta, kad ši istorinė situacija – 
„trumpa interneto vasara“ – jau priėjo 
savo pabaigą. Auksinės Kodwo eshuno 
techno, drum‘n‘bass, narkotikų ir 
psichodelinių teorijų dienos, deleuze‘as 
ir guattari, kibernetika – visa tai turėjo 
jam atsiskleisti maždaug tuo pačiu metu, 
10-ojo dešimtmečio antroje pusėje. 
Kodwo tebebuvo tų kerų galioje. mes abu 
jutome juose slypinčią pirminę energiją. 
tereikėjo įsilieti į tai, kad ir kur būtų 
benukrypusios istorijos vėjarodės. man 
negatyvus mąstymas ir spekuliatyvi mintis 
atrodė esą sąjungininkai. „Svetimo“ 
polius ir kasdienybės kritika pasitraukia 
iš ritualizuotos šiandienio reklamos ir VR 
diskurso kalbos. Šių dienų svajotojui kelią 
rodo spekuliatyvi mintis, o ji yra daug 
rizikingesnė. užuot mosavus linijiniais 
augimo scenarijais, renkami radikalūs 
nieko gera nežadančių ateičių modeliai. 
Žaidimas idėjomis nuo pradžios iki galo 
priklauso tau. tačiau kokioms taisyklėms 
jis paklūsta? (geert Lovink)

GL: Kur savo biografijoje pažymėtum 
spekuliatyvios minties ištakas?

KE: Vienas iš esminių postūmių buvo 
McLuhanas. Skaitydamas jo 1968-ųjų 
interviu „Karšta ir vėsu“ (“Hot and Cool”), 
supratau, kad McLuhanas užbėgo už akių 
mano projektui. Jis teigė, kad iš bet kokio 
lauko išgautos idėjos turi būti naudojamos 
kaip zondai, padedantys įsiskverbti į 
galimybių erdvę. Ne kontekstualizuoti ir 
istorizuoti, tiriant idėjų archeologiją, jų 
kilmę – tai, ką paprastai daro mokslininkai. 
Dažnai pagelbsti pirminis idėjos tuštumas. 
McLuhanas buvo gerokai pametęs galvą 
dėl viso to.

Tai puikiai veikia mokslinės fantastikos 
srityje, ypač kalbant apie J. G. Ballard‘ą. 
Mokslinė fantastika kaip pirmyn „prasukta“ 
teorija. Ballard‘o teoretinėje fantastikoje, 
ypač „Žvėriškumo parodoje“ (“Atrocity 
Exhibition”, 1970), „Netolimos ateities 
mituose“ (“Myths of the Near Future”), 
trilogijoje „Susidūrimas“ (“Crash”), 
„Betono salose“ (“Concrete Islands”) ir 
„Aukštutiniame pakilime“ (“High Rise”), 
ir daugybėje jo esė veikia ypatingas įkyrios 
minties apsėstas personažas, mėginantis 
sukurti ir įgyvendinti ypatingą projektą: 
Trečiąjį pasaulinį karą arba Kenedžio ir 
Malkolmo X nužudymą iš naujo. Kad galėtų 
tai atlikti, jis privalo sukonstruoti teorinius 
instrumentus. Prisiminkim, pvz., Maxo 
Ernsto tapybą, kuri čia turėtų agresyviai 
spekuliatyvias reikšmes ir funkciją, ir 
vestų į naują erdvėlaikį. Kita vertus, 
mokslininkai pasitelkia spekuliatyvias 
analizes tam, kad perprastų spekuliatyvius 
antiherojaus projektus. Taigi čia esama 
dviejų spekuliacijos lygmenų, įmontuotų 
grožinio kūrinio viduje. Be to, Ballard‘as 
rašo „kitos minutės“ mokslinę fantastiką. Jis 
atmeta Žvaigždžių karų kosmines odisėjas 
su galaktikomis ir robotiniais elementais, 
pateikdamas mums devynių minučių nuo šios 
akimirkos fantastiką, plastiko technologijas, 
piliulę. Jis braižo dabarties zodiakus.

Turime štai ką: spekuliatyvią teoriją, įvyniotą 
į mokslinę fantastiką, ir mokslinę fantastiką, 
perinterpretuotą kaip esamosios dabarties 
analizę. Susiekime tai su McLuhano idėja 
apie koncepcijų gavimą ir panaudojimą 
kokiai nors naujai erdvei zonduoti. 
Sykį atradęs šiuos aspektus, ėmiau juos 
sąmoningiau taikyti garso idėjoms, kurias 
vėliau perėmė kompozitoriai ir muzikantai. 
Paprastai jie nesuformuoja programinių 
teiginių; idėjos veikiau palaidojamos gabalų 
pavadinimuose ar albumo viršelyje. Jas būtų 
galima pamatyti, bet jos būtų suspaustos, 
sutrumpintos, o aš norėjau jas išvynioti.

Vienas iš esminių elementų, kuriuos perėmiau 
iš Deleuze‘o ir Guattari „Tūkstančio 
plynaukščių“ (“Mille Plateaux”) buvo tai, 
jog filosofija turi būti atkurta iš naujo kaip 
idėjų manufaktūra. Filosofija – Heideggeris, 
Hegelis, Merleau Ponty, Lacanas – visuomet 
man keldavo galvos skausmą savo 
neapčiuopiamumu. Turinio gamyba pavertė 
ją kažkuo panašiu į mąstymo elektriką, 
besistengiantį surasti dabarties grandinių 
schemas. D&G yra puikiai pasakę: ką mes 
galime padaryti, jeigu Proustas apie erdvę ir 
laiką pasako tiek pat, kiek ir Einšteinas. Ką 
galime padaryti, jeigu Henris Milleris mus 
išmoko apie aistras tiek, kiek ir Freudas. 
Teorijos ir literatūros perskyra gali visiškai 
pasikeisti.

Šios mintys mane aplankė apie 1994–1996-
uosius metus, kuomet Warwicko universiteto 
Kibernetinės kultūros tyrimų institute 
(CCRu) sutikau Nicką Landą, Sadie Plant 
ir jos doktorantus Marką Fisherį, Steve’ą 
Goodmaną, Suzanne’ą Livingston. Mes visi 
dirbome su ta pačia problema – pralaidžia 
membrana tarp kai kurių idėjų, įsitvirtinusių 
mokslinėje fantastikoje, – norėdami 
radikalizuoti keletą Donnos Harraway 
„Kiborgų manifesto“ (“Cyborg Manifesto”) 
aspektų. Ypatingas postūmis atėjo iš muzikos. 
Garsine prasme, drum’n’bass reiškė tai, kad 
daina liko kažkur toli anapus. Kiekvieną 
savaitę pasirodydavo naujos muzikos, 
kuri reikalavo susitaikyti su absoliučiai 
postžmogišku konceptualiniu aparatu.

Mus apkerėjo ritmo gebėjimas užkariauti 
viską. 7-ajame dešimtmetyje viskam 
vadovaudavo gitaristas. 8-ajame – 
sintezatorininkas. 10-ajame dešimtmetyje 
pasirodė būgnininkas. Įsivaizduokime garsinį 
trikampį, su dainininku priešakyje, gitaristu ir 
būgnininku kituose kampuose: dešimtajame 
dešimtmetyje būgnininkas persikėlė į priekį, 

o dainininkas ir gitaristas išnyko apskritai. 
Tai netgi ne žmogus būgnininkas, o ritmo 
kaip informacijos evoliucija, nuo būgnų 
rinkinio link semplerio, link virtualios 
studijos, nuo ritmo mechanizacijos iki 
virtualizacijos ir komplikacijos. Tai 
reiškė galą tai eksperimentinės muzikos 
tendencijai, kai kuo giliau įsitrauki, 
tuo labiau ritmas išsprūsta, perrašytas 
į nuotaiką ir tembrą. Klausantis 
drum’n’basso nebūtinai būdavo taip. 
Veikiau atvirkščiai: įbrisdavome gilyn į 
hiperritmą. Vieną sykį tai pajutę, įgavome 
pasitikėjimo naudotis dvidešimto 
amžiaus garso idėjomis, naudoti 
Stockhauseną ir Cage’ą ir atmesti jų 
išvadas. Drum’n’basse gausiai naudojama 
remiksologija. Geriausi drum‘n‘basso 
gabalai neretai būdavo ankstesnių 
įrašų remiksai. Mes supratome, kad 
visą šią medžiagą galime naudoti kaip 
spekuliatyvią žaidimų aikštelę ir įsitraukti 
į idėjų nuotykį.

Man buvo labai smagu atrasti seną 
Sylvère’io Lotringerio esė, kurioje buvo 
aiškinama, kaip jie norėjo, kad žmonės 
naudotųsi „Semiotext(e)“ leidžiamomis 
knygomis spekuliatyviam pagreičiui 
įgauti. Vietoj to, žmonės ėmė remtis 
šiais tekstais įrodinėdami savo moralinę 
viršenybę, sakydami: „Jūs neteisūs, jūs 
ne taip supratote Foucault“. Jie naudojo 
teoriją dėl prestižo, siekdami įkalinti 
spekuliatyvumą. Štai kodėl daugybę 
menininkų teorija neretai piktina. Visur 
galima rasti tokių nevykusių pavyzdžių: 
kai kurie mėgina taikyti Heideggerį 
„Parliament-Funkadelic“ grupei, nes 
ant viršelio pastebėjo žodį „ontologija“, 
užuot pasitelkę „Parliament“ skaityti 
Heideggeriui. Amžiais tai buvo daroma 
atvirkščiai. Teorija nebuvo naudojama 
dauginti, matyti, kad ji yra visur, kur 
bepažvelgsi ir ko beklausysi.

Tapydami tapytojai teorizuoja čia ir 
dabar – dažų lauke. Komponuojant 
garsus teorizuojama tonais. Tai buvo 
esminis persilaužimas. Rašydamas savo 
knygą, neturėjau tikslo parašyti istoriją. 
Tai galėjo būti istorijos sonologija, o ne 
garso kontekstualizavimas. Tai galėjo 
būti audio-socialinė konkrečių vektorių 
analizė. Garsas galėjo tapti generuojančiu 
principu, jis galėjo būti kosmogenetinis, 
generuoti savo paties gyvenimo formas, 
savo paties pasaulėvaizdį, savąjį pasaulio 
girdėjimą. Tai tebėra esminė skirtis tarp 
mano knygos ir daugelio kultūrinių 
studijų analizių, kurios iki šiol nesuprato, 
kad sonologija generuoja savaime ir save. 
Kaip ir kiekvienas laukas. Kiekviena 
materiali jėga gali kurti savo pačios 
formas.

Mane ypač uždegė futuristai ir 
Marinettis. Dešimt metų susiduriu vien 
su futurizmo kritika, teigiančia juos 
buvus fašistais. Iš tiesų jie buvo pirmieji 
XX a. medijų teoretikai. Juos žavėjo 
rentgeno spinduliai, dirbtinės gatvių 
šviesos ir žibintai, naujos kameros ir 
fotografija. Jie tiesiog norėjo ištirti, 
kaip naujosios technologijos suskaido 
vientisą organizmą, ir įtraukė galios 
vektorius. Futurizmas, suprematizmas 
ir konstruktyvizmas buvo pirmosios 
mašinų epochos mokslinė fantastika. 
Fantastiškos buvo ankstyvųjų modernistų 
avantiūros – nuo Tatlino iki Malevičiaus. 
Mašinos, medijos ir meninis mąstymas 
– visa susijungė į viena. Kai kurie 
menininkai yra tiesiog puikūs teoretikai. 
Tokią medžiagą tebėra sunku rasti; 
bet pabandyk paskaityti Elo Lissitskio 
esė. Tą patį galima pasakyti ir apie 
fotografų Roberto Smithsono ir Gordono 
Matta-Clarko spekuliatyvius rašinius. 
Sužinojau, kad Barthes‘as niekuomet 
neturėjo akademinio laipsnio. O kodėl gi 
Nukelta į 14 p.
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McLuhanas numeruodavo savo idėjas 
skaičiais arba abėcėle? Kad nemirtų iš 
nuobodulio nuo akademinio rimtumo 
prievolės.

GL: Kiek žinau iš patirties, 
spekuliatyvus įsibėgėjimas gali nuvesti 
dviem keliais. Pirmasis yra trauktis 
vis gilyn į vidinę erdvę, tyrinėjant 
erdves erdvėse. Kitas, priešingas šiam 
judėjimas būtų spekuliatyvi mintis, 
kuri trokšta ištrūkti į išorę, utopijos 
link, Svetimo link.

KE: Pirmasis žingsnis vidinės erdvės 
link yra mikroskopinė analizė. Ji 
pereina nuo įsivaizduojamų garsinių 
pasaulių, kuriuos įrašas sukuria 
galvoje, link konkrečių to pasaulio 
figūrų. Kalbėdamas su žmonėmis 
pastebi, kad juos tokie dalykai žavi 
labiausiai – mintis, kad visos tos 
garsinio gyvenimo formos pereina 
iš įrašų pasaulio į tavo galvos 
pasaulį. užsidėjus ausines – funkcinį 
klausymo gebos plėtinį – smegenys 
išauga iki pasaulio dydžio. R. 
Murray Schaeferis, tokių terminų 
kaip garsovaizdis [soundscape] ir 
šizofonika [schizophonics] išradėjas, 
ausines aprašo kaip galvos erdvę – ne 
geografinę, bet plečiančiąją. Abu 
judesiai – tiek į vidų, tiek į išorę – 
neturi pabaigos. 

Judėjimas utopiško ir svetimo 
link veikia tikrai stipriai. Aš kaip 
tik norėjau atsisakyti privalomojo 
pesimizmo. Savo kultūros studijų 
metu tyrinėjau tokius autorius kaip 
Franzas Fanonas, Edwardas Saidas, 
Homi Bhabha. Mano hipotezė buvo 
tokia: atšiaurūs socialiniai santykiai 
kapitalistiniame pasaulyje nustato 
ir mūsų minties parametrus. Aš 
nesupratau, kodėl. Jaučiau, kad visa 
mintis kažkuriuo momentu buvo 
apsiausta ir užrakinta. Ir tai sudarė 
sąlygas fatalizmui: kuo labiau buvo 
stabdoma ir gniuždoma mintis, tuo 
labiau ryškėjo kažkokia keista kilnumo 
forma. Pesimizmas ir nesėkmė turėjo 
savo taurumo. Paskui ėmiausi D&G 
„Antioidipo“ ir Foucault, pasakiusio: 
„Nemanyk, kad privalai graudentis 
tam, kad būtum kovotojas.“

GL: Kaip manai, kada idėja gali 
pakliūti į realybę ir transformuotis 
į materialią praktiką? Spekuliatyvi 
mintis gali lengvai būti nustumta į 
šoną ir netekti savo reikšmės. Mane 
žavi, tiesiog pavergia galimybė 
pamatyti, kaip idėjos paverčiamos 
programine įranga, tinklo architektūra, 
meno kūriniais, gyvenamais 
diskursais. Kaip, tavo nuomone, 
įmanoma pakilti nuo individualaus 
autoriaus – kaip tu ir aš – lygmens į 
sudėtingesnės organizacijos lygmenį, 
peršokti nuo asmeninio subjektyvumo 
ten, kur diskursas materializuojamas 
ir paverčiamas aparatais, įrašomas į 
programines įrangas ir tinklus?

KE: Palikęs Warwicko universitetą 
1996 m. išvykau į užsienį, į Vieną. 
Susitikęs su Berlyno žmonėmis, Paulu 
D. Milleriu Niujorke, skaitydamas 
Eriką Davisą iš Vakarų pakrantės, 
užmezgęs ryšius su „Nomadsland“ 
žurnalu Paryžiuje, supratau, kad 
yra keletas panašią struktūrinę 
poziciją užimančių žmonių, kurie 
paliko akademinę aplinką tam, kad 
įsiskverbtų į popkultūros erdves. Jie 
savo veiklos nenusėjo išnašomis ir 
atsisakė kontekstualizuoti savo darbus. 
Aš buvau ne vienas. Kiekviename 
mieste buvo sektorių, judančių pagal 
panašias tendencijas.

GL: Mes tikime, kad teorija gali 
ištyrinėti nežinomą žemę ir savo 
užduoties neturi susiaurinti iki kitų 
žmonių darbų nupasakojimo. Ji išlaiko 
tam tikrą avangardistinį požiūrį šiuo 
klausimu, numatymo pojūtį. Ir man 
dėl to visai negėda, nepaisant visos 
kritikos ir to, kad avangardizmas 
jau daugybę kartų buvo paskelbtas 
mirusiu.

KE: Aš jau pavargau klausytis žmonių, 
kalbančių, kad visiems nuotykiams 
galas, kad visi herojiški žygiai jau 
atlikti, kad mes visi gimėme per vėlai 
ir nebeturime kitos išeities, kaip tik 
slankioti aplinkui ir perdėlioti kitų, 
didesnių už mus žmonių, formas. Kiek 
metų girdžiu tą patį? Didieji naratyvai 
jau papasakoti. Nebeliko, ką nuveikti. 

Tokia mūsų lemtis. Pradėjęs bendrauti 
su Sadie Plant ir Nicu Landu, supratau, 
kad viskas toli gražu nėra taip. Visi 
nuotykiai tebelaukia mūsų. Sadie Plant 
„Nuliai ir vienetai“ (“Zeros and Ones”) 
yra plačios apimties herojiška knyga. Ji 
aplenkė amžius, ji gerokai apibendrina, 
ji negailestinga, bet drauge gigantiška. 
Sadie atmeta visas metaforas, nieko 
panašaus čia nerasi. Viskas priklauso 
nuo mastelio: gali būti mikroskopiška, 
bet drauge ir visiškai makro, kartu ir 
molekulės, ir molio dydžio.

Aš pajutau, kad esu vienoje pusėje su 
visais tais žmonėmis, o mūsų bendras 
priešas buvo geismo melioratoriai, 
nuobodūs kritikai, kurie paima ir 
nusausina garsinį įvykį, tarkim, suvesdami 
muziką vien į jos pritraukiamas socialines 
minias. Taip „Fat Boys Slim“ tampa 
studentų muzika. Tačiau juk būtent formos 
analizė turėtų tapti pirmąja socialumo 
permąstymo pakopa. Pirmasis etapas 
buvo viską kritikuoti. Antrasis – rašyti, 
virsti atsiskyrėliu. Slėptis, neatsiliepti į 
telefono skambučius, atsisakyti kelionių, 
darbo pasiūlymų. Trečiasis etapas – dabar: 
kelionės, tinklų mezgimas, supratus, kad 
knyga niekados neatneš jokių pinigų. 
Viskas – tiesiog komunikacijos vektoriai, 
kuriuos nubrėžia knyga. Kita mano 
knyga bus afrofuturistinė antologija su 
istorine dalimi: Samueliu Butleriu ir 
jo „Mašinų knyga“ (“The Book of the 
Machines”), McLuhanu bei kai kuriais 
kompozitoriais. Antra dalis prasidės 
nuo Davido Toopo ir Grego Tate’o ir 
keliaus po Belgiją, Vokietiją, Prancūziją, 
Olandiją, Rytų ir Vakarų pakrantę. Joje 
kalbėsiu apie idėjų išsisklaidymą, apie 
sąsają tarp mokslinės fantastikos ir garso, 
garsinės fantastikos. Afrofuturizmas – 
kaip populiariąją kultūrą skrodžianti gija, 
išjudinanti tai, kas žmonių galvose buvo 
susiformavę kaip juodoji tapatybė, kaip 
populiarioji ir kultūrinė tapatybė. Kai aš 
ėmiausi teorijos, ji buvo persunkta ne tik 
privalomojo pesimizmo, bet ir prievartinio 
juodosios popkultūros getocentrizmo. Ta 
amžinoji gatvės hermeneutika.

GL: Tarkim, vokiečių vaikų tapatinimas 
su gangsta repu pasirodė esąs pinklės.

KE: Galima tai atmesti ir pasukti visiškai 
kita kryptimi. Aš norėjau sekti vektoriumi, 
prasidėjusiu nuo Sun Ra. Reikėjo 
sugriauti ankstesnįjį, kaip tai daro bet 
koks avangardizmas, ir judėti tolyn – ten, 
kur juodoji tapatybė yra trūkinėjanti ir 
blanki ar net neegzistuojanti, sunaikinta. 
Tai atvedė mane iki Tapatybės kaip 
trūkinėjančio svyravimo, kaip kūne 
susijungiančių procesų epifenomeno. 
Tapatybė ir sąmonė neateina iš viršaus. 
Dirbtinis intelektas visuomet prasidėdavo 
nuo pasaulio modeliavimo. Dirbtinis 
gyvenimas, tuo tarpu, prasideda nuo 
vietinių tendencijų, nuo kokio nors mažo 
raumenėlio, kurių keletą sukombinavus 
tarpusavyje sukuriamas kojos intelektas. 
Tapatybė atsiranda tik vėliau, kaip 
komunikacija tarp motorinių sistemų. 
Taip galima priimti centralizuotą požiūrį, 
kuris vien luošina ir veda į akligatvius. 
Būtent čia robotiškumas ima vilioti. 
Pažiūrėk kokį nors 5-ojo dešimtmečio 
Holivudo filmą: vienintelis vaidmuo, kurį 
jame atlieka afroamerikietis, – liftininko, 
patarnautojo. Tuomet paskaityk to paties 
laikotarpio Norberto Wienerio tekstus, 
kuriuose teigiama, kad robotai yra tikslus 
automatinis vergų darbo jėgos atitikmuo. 
Taip aš supratau, kodėl visi tie balsai 
mašinose yra moteriški: juk tuos darbus 
paprastai atlikdavo moterys. Man labai 
patinka Sadie Plant nubrėžta paralelė 
tarp moterų ir mašinų. Automatizuotų 
sistemų iškilimas išlaisvina moteris nuo tų 
narkotizuojančių vaidmenų.

GE: Vietoj rašytojo, kuris siūlo kažkokią 
kompensacijos formą, linkstančią link 
humanistinės pozicijos ir suteikiančią 
pasauliui savaiminę prasmę, teorija 
turėtų stengtis įsivaizduoti neįmanomą ir 
peržengti galimų saitų pasaulio ribas. Ar 
toks pasirinkimas tau atrodo tinkamas?

KE: Ballard‘as yra pasakęs, kad rašytojas 
turi pasiekti neįmanomus susvetimėjimus. 
Žmonės nežino, ko jie nori, kol jiems 
neparodoma. Niekas nežino, ko trokšta. 
Štai mašina, bet ji turi knygos formą. Pats 
žinai, kokios nuobodžios būna knygos. 
Tačiau atsivertęs mano knygą viršuje 
matai užrašą: „Nepasitenkinimai“1. 
Rašytojas tiesiog čia išlieja savo 

susierzinimą, nekantrumą ir nerimą.

GL: Pats esu pergyvenęs spekuliatyvios 
minties ciklus, atradimo ir nušvitimo, 
keliavimo tolyn ir gilyn, kol pasieki (arba 
ne) įgyvendinimo momentą. Tuomet idėja 
miršta, išnyksta, praranda savo magiją, 
ir ima atrodyti nusidėvėjusi. Kai kuriais 
atvejais spekuliatyvi mintis vystoma 
visiškoje izoliacijoje. Netgi visai galimas 
dalykas, kad tų kelionių teorijos pabaigos 
link yra imamasi nešiuolaikiškomis 
aplinkybėmis. Nors atsiskyrėlio pozicija 
ne visuomet yra savanoriška. Kriticizmo 
formos, kurios domisi, ieško naujų kalbų 
ir estetikos, galėtų tapti išeitimi. Kokias 
sąsajas, remdamasis savo patirtimi, 
galėtum nubrėžti tarp spekuliatyvumo ir 
kriticizmo? 

KE: Visur aiškiai matyti kritikos mirties 
požymiai. Bet kritika ir kriticizmas nėra 
vienas ir tas pats. Kalbant apie mano 
patirtį, aš ėmiausi sieti muziką su menu 
ir moksline fantastika. Tai darydamas, 
imi suvokti, kad jie jau yra susiję, o 
socialiniai disciplinų aparatai veikia tam, 
kad juos atskirtų. Suvokus jų sukibimą, 
išnyksta pastanga juos susieti. Nustoji 
būti reaktyviu. Viskas apsiverčia. Tuomet 
skalė tampa svarbesnė negu analogija ar 
metafora. Pradedi galvoti kaip skalėse ir 
medžiagose gimsta pagrindiniai procesai, 
kuriuos gali matyti ir sekti. Būtent tuomet 
kibernetika įgauna daugiau reikšmės. Nori 
būti specifiniu generalistu. Kažkuriuo 
momentu – maksimalistu. Prisiminkime 
tą keistą kvadratinę materiją paskutiniame 
Berlyno kompanijos „Art&Com“ darbe. 
Arba tipografą Davidą Carsoną su jo 
milžiniškais besisukančių 3D formų 
žodžiais-objektais. Man taip pat patinka 
Larso Spuybroeko hiperarchitektūra ir jos 
neeuklidinė geometrija. Guggenheimo 
muziejus Bilbao – tik pati pradžia. Po 
dešimties metų vis daugiau objektų 
laikysis ant stuburinių vektorių. Būtent 
todėl futuristai ir konstruktyvistai yra 
tokie naudingi. Jie mėgino išplėsti 
vidinius procesus, kuriuos sukėlė jų 
medija, kurie buvo sukurti kraštutinės 
mutacijos akimirką. Visi tinklo 
menininkai, su kuriais esu dirbęs, bandė 
perprasti psichogeografiją ir tai, kaip 
kompiuterių tinklai veikia lokaciją, 
topologiją ir vietą. Kur jie yra būdami 
„on-line“ ir kas nutinka, perėjus į „off-
line“ būseną.

GL: Štai čia idėjos ima tapti 
funkcionalumu ir nebėra daugiau idėjos, 
ideologijos ar mados.

KE: Ėmiau pastebėti, kiek daug 
neologizmų buvo naudojama hiper-
architektūroje. Suskaičiavau jų galybes! 
Architektai turėjo įvesti naujadarų, 
išraižyti erdvę, kurioje dirbo. Anot 
Williamo Gibsono, neologizmas yra 
pirminis pop-poetikos aktas. Tai pirmoji 
idėjų manufaktūros fazė, kuri priklauso 
nuo imanentinės mediumo, kuriame 
esi, formų analizės. Kadangi mediumas 
yra ekstremalios kaitos procesas, 
jis veikia tavo kalbą. Man patinka 
idėja, kad skaitmenizacija nesustoja 
ties ekranu. Idėjų manufaktūra viena 
vertus yra intelekto indulgencija, kita 
vertus – absoliuti būtinybė. Viskas kinta 
skaitmeniniu būdu. Ir visi aprašymai yra 
priversti pakisti.

GL: Pažvelkime šiek tiek iš arčiau į tą 
momentą, kur idėjos yra ištraukiamos 
iš spekuliatyvaus mąstymo į išorę ir 
čia būdamos transformuojasi. Vienos 
iš šių transformacijų, mano nuomone, 
yra sėkmingos, kitos – ne. Kaip tu sakei 
kalbėdamas čia, V2: vyrams sunkiau 
persitvarkyti nei moterims. Ar galėtume 
tą patį pasakyti apie metamorfozių į 
aukštesnes kiborgiškas stadijas meną? 
Ar galime kalbėti apie nepavykusias 
transformacijas ir sėkmingus bandymus 
tapti kiborgais?

KE: Mes apsupti nuolatinės kaitos, ir kai 
kurie supratimo būdai yra naudingesni 
nei kiti. Muzikos pasaulyje mutacija 
dabar persikėlė į R&B ir garažų teritoriją. 
Daugybė idėjų, kurios buvo naudingos 
džiunglėse, šiandien yra bevertės. Būtent 
todėl kalbėdamas čia aš pasitelkiau 
terminus, kurių niekada nevartodavau 
prieš dvejus ar trejus metus: intymumas 
ir meilė. Tai yra, intymumas mašinoje. 
Dabar visa popkultūros energija pasilieka 
čia. Tai naujumo rizika. Nepavadinčiau 
to nesėkme. Tai veikiau gyvumas. Idėjos, 

kurios įgauna minties temperatūrą ir 
kurios juda paskui procesus. Nauja 
muzika reikalauja naujos imanentinės 
analizės. Idėjos turi gyventi tiek, kiek 
gyvena jų varoma arba komplikuojama 
kultūra. Nesakau, kad reikia gyventi 
nuolatinėje revoliucijoje. Nei žlugime, 
nei sėkmėje. Veikiau kalbama apie greičio 
ar intensyvumo reitingus. Norima, kad 
idėjos pabrėžtų proto būsenas, nuotaikos 
vektorius. Atverti galimybių erdvę, kurią 
muzika teigia, bet paaiškina – niekada. 

Šokių muzika – tokia užsislėpusi. Viskas 
tiesiog palaidota dainoje. Duodami 
interviu muzikantai nieko nepasakys: 
jie kalbės apie savo asmenybes, o 
garso pasaulis liks visiškoje paslaptyje. 
Popmuzika – tai vieša paslaptis. 
Klasikinės muzikos pasaulyje viskas 
kitaip: išgirsi viską apie muziką, jos 
struktūrą, bet nieko – apie juos pačius.

GL: Eksperimentuojama su interneto 
radiju. MP3 staiga tapo svarbiu 
dalyku. Tokia raida kreipia dėmesį į 
distribuciją, bet ne į produkciją. Kaip 
galima įsivaizduoti įtinklintą muziką? 
Dauguma muzikantų, mano nuomone, vis 
dar dirba Bacho ir Mocarto sąlygomis. 
Jie lieka individualiais genijais, kuria 
darbus nuošalyje ir tada išmeta juos 
į tinklą – jeigu apskritai naudojasi 
internetu. Ar galima įsivaizduoti tokią 
muzikos produkciją, kuri vyktų pačiuose 
kompiuterių tinkluose?

KE: Tikra tiesa. Nueini į MP3 tinklalapį 
ir randi ten maždaug 3–8 tūkstančius 
gabalų, laukiančių, kol kas nors jų 
paklausys. Tuomet kyla klausimas, koks 
tinklalapis gali patraukti, įtraukti. Kol 
kas MP3 meta iššūkį tik vidurinės klasės 
muzikos industrijos aparatui. Šiandien 
įmanoma sukurti tinklalapius, kurie 
veiks kaip virtualios įrašų kompanijos ir 
virtualios studijos, ištisi muzikos struktūrų 
sluoksniai. Kol kas tinklas dar nėra 
suvokiamas kaip pradinis muzikos taškas. 
Netgi internete daugiausia girdėti „Sony“ 
ir kitų didelių įrašų kompanijų vardai. 
Tik tuomet, kai jų apimtis taps problema, 
o masyvumas virs trūkumu, tik tuomet 
postmedijinių iniciatyvų mikrotinklalapiai 
ims šmėžuoti akiratyje. Kol kas niekas 
nežino juos egzistuojant, nebent pats esi 
drauge su jais. Interneto radijas mane 
nuvilia tuo, kad garsiniai artefaktai nėra 
niekuo radikalesni nei muzika, sukurta 
ne tinkle. Todėl MP3 tema man svarbi. 
Nors vietoj to norėčiau susitelkti ties kuo 
nors panašiu į „Earshot“ projektą (www.
deepdisc.com/earshot), kuris yra drauge 
ir paieškos variklis, ir audio-sąsaja, 
atrenkanti paieškos variklio surastus garso 
failus.

GL: Be MP3 duomenų bazių yra ir 
nemokamų radijo stočių ir tinklo 
savininkų, susimetančių į draugę, ir klubų, 
įjungiančių kitus klubus. Ko galima tikėtis 
iš šių tinklo įvykių?

KE: Ar įmanoma parsisiųsti emocijų ir 
afekto, kurie sudaro klubą, parametrų? 
Muzikos garsas, keliaujantis per kūnus, 
ištisas emocinis susiliejimas – tai yra 
klubas. 1996 m. dalyvavau viename 
tokiame renginyje – „Digital Diaspora“, 
su Scanner Šiuolaikinio meno institute 
(ICA) Londone ir DJ Spooky „The 
Kitchen“ erdvėje Niujorke.

GL: Bet tai jau per daug vieša. 
Tokioje aplinkoje jaučiamas žiaurus 
reprezentacijos spaudimas. Manau, 
tokios jungtys gali būti sėkmingos tik 
neformalioje laisvės ir atsipalaidavimo 
atmosferoje. Technologijos šiandien 
pašalina tarpininkus, tokius kaip įrašų 
kompanijos, parduotuvės ir žurnalai, 
ir užmezga viena su kita tiesioginį ryšį 
pasauliniu mastu. Tarpininkavimas 
tampa pramoga, valdoma didžiulių 
kontroliuojamų portalų, kurie mėgina 
monopolizuoti gyvus įvykius.

KE: Veikiausiai tu esi teisus. Sąsajos 
projektų nesėkmė kol kas yra ta, kad 
įvykiai vyksta ekrane ir visi juos stebi. 
Kažkada mes turėsime tokią muziką, 
kuri išplėtos tinklo garsus. Greit 
tapsime imanentinio Tinklo garso, 
produkuojamo ir platinamo tinkluose, 
gimimo liudininkais. Aš pradėjau 
dirbti internete tik 1998-aisiais ir tokį 
susivėlinimą paverčiau savo privalumu. 
Senosios medijos mėgsta dabar išplitusį 
priešiškumą internetui. Visus įtraukia 

šis pasipriešinimo žavesys: daugiau 
jokio „online“, grįžtam į gatves, 
prie narkotikų, prie sekso. Po šio 
žavesio radaru gali gimti internetinė 
muzikos kultūra. „Boom“ ir „Doom“ 
era tinkle baigėsi. Jiems praėjus 
atsiras kažkas naujo. Vis dėlto čia 
justi trūkumas, kadangi to kito dar 
nėra. Tinklo teoretikai pernelyg 
daug viliasi iš MP3, tačiau niekas 
nesikeičia. Garsinės evoliucijos 
įvyksta, kai žmonės kažko atsisako: 
kai atsisakoma breakbeat, gimsta 
drum’n’bass, ir niekas to nepastebi. 
Hiphopas mirė. Štai čia įvyksta 
kraštutiniai pokyčiai.

GL: Ką tu, naujakurys, galvoji 
apie interneto kriticizmą ir medijų 
teoriją, visą tą darbą, kuris vyksta už 
universitetinio gyvenimo ribų?

KE: Man patinka kintantys bitai, 
kuomet teorija praranda savo svorį, 
deautorizuoja save ir ima panėšėti 
į Babelio šneką. Pattie Smith yra 
kalbėjusi apie Babelio momentą. 
Kruopštūs polilogai ir visi sumyšta – 
štai kaip atrodo įtinklintas mąstymas. 
Taip atrodo ir nettime’o „readme!“ 
antologija. Miestą raižantis tonų ir 
registrų eismas. Kita stadija galėtų 
būti aforizmai, šūkiai ir instrukcijos. 
Kaip pasakė D&G, rašyk šūkiais. 
Geriausioji Nietzches dalis irgi 
sudaryta iš jų. Jie priverčia tave 
jaustis drąsuoliu ir herojumi. Savo 
knygą perrašinėjau vienuolika 
kartų – ne tinkle – grynindamas, 
glausdamas tekstą. Jeigu mąstyčiau 
apie internetinį hipertekstualų tęsinį, 
dirbčiau su paraštėmis, išplėstomis 
išnašomis, kitais teksto lygmenimis. 
Kita vertus, viena iš blogiausių 
kada nors parašytų knygų yra 
Tayloro ir Saarineno „Imagologijos“ 
(“Imagologies”). Medijų teorijos 
lygmuo absoliučiai banalus, nors 
dizainas – tikrai aukšto lygio. Man 
patinka plonytė Larso Spuybroeko 
knygelė „Gilus paviršius“ (“Deep 
Surface”). Viską dar reikės 
padaryti. Knygos formatas gali būti 
reformuotas daug ryžtingiau.

GL: Ar Jungtinės Karalystės 
kultūrinės industrijos, kultūros 
studijos ir popkultūra turi kokią nors 
ateitį trečiojo Blairo režimo metu?

KE: Popso ir Blairo administracijos 
sąlytis grąžino tradicines, senąsias 
medijas. Tūkstantmečio kupolas2 
funkcionuoja čia kaip masintojas – 
nuo Britpopo iki kultūros studijų. Čia, 
be abejo, savo vaidmenį atlieka ir 
garsūs mados dizaineriai. Kita vertus, 
mūsų dienomis esama mados, kuri 
veikia konceptualiame lygmenyje ir 
vargiai ką nors parduoda, kaip antai 
„Vexed Generation“ iš Londono. 
Pirmą kartą pasirodo mados teorijos. 
Man patiko Bruce’o Sterlingo 
pastabos „readme!” pabaigoje, kai 
jis teigia, kad netolimoje ateityje 
atsiras naujo turinio paklausa. 
Kupolas yra nuostabi talpykla visiems 
tiems žmonėms, keliaujantiems nuo 
eksponato prie eksponato, rodantiems 
vieni kitiems savo puikumą, 
apžavėtiems savo pačių išskirtinumo. 
Jie gali jame pasilikti, mesdami šešėlį 
patys ant savęs. O mes, likusieji, 
gauname gana didelę laisvę daryti 
visa kita. Britpopas, Damienas Hirstas 
ir Blairas galvoja, kad dešimtasis 
dešimtmetis buvo kaip tik toks. Ne 
Sadie Plant. Savitarpio meilikavimai 
žiniasklaidoje yra tikrai veiksmingi, o 
Kupolas yra šio veidrodžių pasaulio 
simbolis. Tai Debord’o spektaklio 
kulminacija. Kai kurie visuomet 
nešiosis Kupolą su savimi. Berlyno 
siena griuvo, bet Siena liko žmonių 
galvose dar vienam dešimtmečiui. Jos 
nenugriausi, ji stipresnė nei bet kada. 
Kupolas tam tikroms industrijoms 
irgi liks toks. Tai nėra vizionieriška 
paroda, kokia buvo 1939-ųjų „World 
Expo“. Nebus jokių naujų produktų. 
Vienintelis jos rezultatas bus savimi 
besidžiaugiantis kultūros varžymas.

Iš anglų kalbos vertė Lina Michelkevičė

1  Anglų k. žodis „Discontents“ gali būti 
suprantamas ir kaip žaismas su žodžiu „Contents“ 
(Turinys), taigi – „Neturinys“ – vert.
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2  Tūkstantmečio kupolas (The Millenium Dome) – 
pietryčių Londone esantis kupolo formos pastatas, 
sumanytas kaip III-iojo tūkstantmečio pradžios 
paminklas, kuriame visus 2000-uosius metus veikė 
vadinamoji tūkstantmečio paroda. Pradėtas dar 
J. Majoro Konservatorių vyriausybės laikais, T. Blairo 
leiboristams atėjus į valdžią projektas buvo radikaliai 
išplėstas ir sureikšmintas, ir tapo aršių politinių 
ginčų objektu – vert.
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