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POVZETEK IN KLJUČNE BESEDE 

 

V diplomski nalogi raziskujem vpliv razvoja tehnologije na umetnost in možnosti, ki jih ponuja 

sinteza informacijske tehnologije ter medmrežja z umetnostnimi praksami. Tehnologije so 

preoblikovale naš vsakdanjik in nahajamo se v obdobju, ki nudi mnoge možnosti aplikacij na 

različna področja, med njimi tudi izobraževanja.  

 

V teoretičnem delu najprej opredelim kaj pravzaprav pomeni pojem virtualnosti ter z njo 

povezanih pojavov, kot so virtualni svetovi, virtualna identiteta ter virtualne skupnosti in kako je 

potekal razvoj le - teh. V nadaljevanju se osredotočim na medijsko umetnost, ki bi po splošni 

definiciji naj bila ustvarjena s tehnologijo, vendar jo različni avtorji različno pojmujejo, saj je 

področje, ki je izmuzljivo starim načinom kategorizacije in predstavitve. Zanimal me je preplet 

področij znanosti in umetnosti, ki sta na polju medijskih umetnosti stopili v produktivno 

sodelovanje ter razmejitve med klasično umetnostjo ter medijsko umetnostjo in problematike 

predstavitve novonastalih praks. V slednjem poglavju se osredotočim še na interaktivno 

umetnost, katero določa dvosmerna komunikacija, ki je omogočena z vstopom tehnologije, ki se 

odziva na udeleženca. 

 

V praktičnem delu v prvem segmentu predstavim avtorski video/film Meet me, ki z direktnim 

nagovorom gledalca in vztrajnim rušenjem četrte stene simulira dvosmerno komunikacijo in ga 

postavi v neizbežen položaj protagonista. 

 

V drugem segmentu praktičnega dela pa s pomočjo umetnice izvedem pedagoško raziskovalno 

nalogo, ki poveže realen in virtualen prostor s pomočjo avdiovideo konference ter raziskujem 

možnosti, ki jih tehnologija in medmrežje ponujata tudi tradicionalnemu načinu izražanja. Projekt 

sem poimenovala E-atelje, saj predpona označuje elektronsko podprte pojme in povzame celotno 

idejo diplomske naloge. 

 

 

Ključne besede: virtualno, mediji, IKT, interaktivno, video, atelje 



 
 

SUMMARY AND KEY WORDS 

 

In my diploma I am discovering the influence of technology development on art and the 

possibilities, that sintesis of informational technology with web has to offer.  

Technologies have transformed our everyday life and we are now in an era, that offers a lot of 

possibilities of applying on areas, including that of art and education.  

 

In my theoretic part I firstly explain the concepts of virtuality, virtual worlds, virtual identity and 

virtual community and everything connected with the latter. I proceed with concentrating on 

media art, wich is supposed to have been created in combination with technology, but has been 

named differently by various authors because of its slippery nature of defining it. I was interested 

in intertangelment of the field of science and art itself wich have become partners on the field of 

media arts. I also touched on the subject of separation of classical arts and media arts and the 

problematics of presentation of newage praxes. In the last chapter I focus on the interactive art, 

wich is defined by two way communication with the help of technology wich give it an 

opportunity to react on the viewer.   

 

In the first segment of the practical part I present the movie Meet me, wich speaks to the 

observer/viewer directly by breaking down the fourth wall/barrier by wich it stimulates two way 

communication and inevitably makes the viewer the protagonist. 

 

In the second segment of the practical part I do a research paper with the help of an artist on 

connecting real and virtual matrix with the help of an audio video conference. By that I can 

explore all the possibilities that technology and interweb have to offer to a traditional expressing. 

The project is named E atelje, E referring to all electronic concepts and sums the whole concept 

of my research. 
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1 UVOD 
 

20. stoletje je tesno povezano s tehnološkim razvojem. Umetnostni svet se je moral spopasti z 

novimi možnostmi in orodji, predvsem pa z novo realnostjo, ki jo je prinesel razvoj strojne in 

programske opreme. Na prvotno navdušenje je v začetku 21. stoletja legel strah pred novimi 

zmožnostmi tehnologij, ki omogočajo nagel razvoj superračunalnikov, hitrih mrežnih povezav in 

ogromnih zbirk digitalnih podatkov ter lahko predstavljajo orodja za množičen nadzor in različne 

možnosti zlorab posameznika, ki je na svetovnem spletu vedno bolj prisoten. Sama se pri svojem 

delu posvečam kreativnim zmožnostim novih tehnologij in možnostim podajanja vsebin, ki jih 

omogoča nova tehnološka realnost. 

 

Morpheus: »Have you ever had a dream, Neo, that you were so sure was real? What if you were 

unable to wake from that dream? How would you know the difference between the dream world 

and the real world?«  (The Matrix, 1999) 

 

Morpheus: »Si kdaj imel sanje, Neo, za katere si bil prepričan, da so resnične? Kaj če se ne bi 

mogel prebuditi iz teh sanj? Kako bi prepoznal razliko med sanjskim in resničnim svetom?«  (The 

Matrix, 1999) 

 

Tako je Morpheus nagovoril Nea v legendarnem znanstvenofantastičnem filmu Matrica. 

Virtualno bi naj označevalo nekaj, kar ni realno, kot sta realni materija in energija, vendar lahko 

poseduje kvalitete realnega in obstaja samo v umu. Koliko je virtualnost za posameznika stvarna, 

če jo čutno doživlja kot živo, paralelno realnost, je vprašanje, ki sproža polemike. Glavna 

značilnost virtualne resničnosti je, da njen uporabnik vidi, sliši in občuti okolje, kot da bi bil v 

njem resnično prisoten. 

 

Razvoj tehnologije premika meje možnega in realnega. »Svet doživlja globoke strukturne 

spremembe, ki so močno  povezane z revolucionarnim razvojem informacijsko komunikacijske 

tehnologije.« (Bregar, Zagmajster in Radovan 2010, str. 8). Vpetost tehnologij v sodobno družbo 

vpliva ter preoblikuje naša  življenja. Danes lahko vsak vpliva na vsakogar, brišemo meje med 

javnim in zasebnim, prebijamo se skozi izobilje informacij, naša socialna mreža ni več 

http://www.imdb.com/name/nm0000401/?ref_=tt_trv_qu
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lokalizirana, ampak postaja vse širša in virtualnejša, postajamo kreatorji lastne podobe in 

ustvarjalnost v zakup opaženosti, v poplavi podob, je postala zapoved. 

 

Gams (1998), Barle Lakota, Širca in Lesjak (2008) ugotavljajo, da postmaterialno družbo sicer v 

veliki meri določa razvoj IKT-ja, ki se uvaja v vse pore življenja, vendar ne gre le za tehnološke 

spremembe, ampak tudi za generalne premike v obnašanju, razmišljanju, delovanju, načinu 

življenja. IKT vpliva na organizacijo delovnega okolja, oblikovanje mišljenja in spoznavanje 

sveta. Moč osebnih računalnikov že danes presega zmogljivost, kakršno so nekoč imeli 

računalniki v podjetjih in dostopnost informacij v praktično nekaj klikih, je postala dogmatična 

resnica našega vsakdanjika. 

 

Spodbujevalci teh sprememb so predvsem mlajše generacije, digitalne generacije, rojene v 

osemdesetih letih prejšnjega stoletja in pozneje. Predstavniki te generacije se lotevajo dela, 

učenja, druženja in drugih aktivnosti drugače, kot so tega navajene predhodne generacije. 

Informacije črpajo sočasno iz več virov, hitro in površinsko, jih iščejo po potrebi, intenzivno 

komunicirajo z uporabo tehnologije, večinoma na daljavo, kar je poglavitni način navezovanja 

socialnih stikov. (Bregar idr., 2010) 

 

Oliver Grau novo medijsko umetnost naprej razveja na dve širši področji: umetnost in tehnologija 

ter medijska umetnost. Termin umetnost in tehnologija se nanaša na prakse, kot so elektronska 

umetnost, umetnost robotov ter genetska umetnost, ki vključuje nove tehnologije, ki pa niso 

nujno povezane z medijem kot takim. Med medijsko umetnost se vključuje video umetnost, 

eksperimentalni film. Te smeri uporabljajo orodja, ki v devetdesetih letih niso bila več nova. Širša 

uveljavitev spleta ( ki je v 90.letih že domač), razvoj novih orodij za proizvajanje zvoka in manipuliranja s 

sliko, so odprla nove možnosti za napredek. Na te točki se soočimo s problematiko poimenovanja 

oziroma umeščanja umetniške prakse glede na tehnologijo, ki je bila uporabljena za predstavitev 

ideje. Skupno točko lahko najdemo v dejstvu, da objekti za svoje delovanje uporabljajo električni 

tok, zato to smer imenujemo Umetnost elektronika (kakor se tudi imenuje eden največjih 

festivalov te umetnosti: Ars elektronica). 

 



4 
 

Termin nova medijska umetnost (NMV) je bil splošno sprejet leta 1994 in se še posebno 

osredotoča na dela, ki kažejo določeno mero konceptualne sofisticiranosti, tehnološke 

inovativnosti in socialne relevantnosti. 

Weibel opiše postopke prevajanja in mešanja medijev v kontekstu sodobne umetnosti. 

Postmedijskost se opredeljuje skozi vprašanja o preoblikovanju umetnostnih form v času 

novomedijskih tehnologij. Umetnostni svet namreč ni v celoti sprejel umetnosti novih medijev v 

svoje institucije, ampak jo je v veliki meri celo zavrnil in vztrajal pri klasičnih umetniških 

medijih. Avtor trdi, da v muzejih in galerijah ne vidimo veliko s tehnologijo podprte umetnosti, 

vendar pa, da se je tej praksi na splošno priznalo legitimnost; čeravno morda iz spoznanja, da bo 

ta praksa ostala. Ostala pa je prav zaradi narave umetnosti, ki od nekdaj povsem samoumevno 

uporablja vsa razpoložljiva orodja. 

 

Weibel (1999) ugotavlja, da so v našem času vlogo artes liberales prevzeli slikarstvo, kiparstvo 

in arhitektura, vlogo artes mechanicae pa uporabne umetnosti in medijska umetnost. Starogrška 

ločitev družbenih razredov se je prevedla v estetsko in vrednostno ločitev in se je ohranila vse do 

danes v institucionalnem razlikovanju med umetnostmi in medijskimi umetnostmi. Slikarstvo je 

povzdignjeno zaradi svojega antropomorfnega principa, pripisane so mu genialne intuicije in 

izvirnosti, medtem ko se medijska umetnost obravnava le kot strojni, tehnično ponovljiv 

proizvod, v katerem se ne prepoznava človeškega umskega dela. 

 

Ker vidim kot glavno gibalo družbenih sprememb popolno integracijo informacijske tehnologije 

in medmrežja v življenje posameznika, me zanima, kako sploh definirati virtualne svetove, 

virtualno resničnost, kako delujejo virtualne skupnosti, kako oblikujemo identitete v virtualnem 

prostoru ter kako se je na globalne premike odzvala umetnost. 
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2 VIRTUALNI SVETOVI 
 

 

Do iskanja novih poti in novih načinov za komuniciranje s potrošnikom nas je pripeljala gneča 

tržnih sporočil. Pri tem zanimivo izhodišče predstavlja splet, saj njegov stalen razvoj, tako v 

tehnološkem kot tudi družbenem smislu, ponuja vsak dan nove in nove izzive za trženje. V 

zadnjem času je med tržniki izjemno priljubljen, toda večinoma napačno razumljen pojav 

virtualnih svetov znotraj svetovnega spleta. 

 

Pri spletu gre za neke vrste virtualno okolje, zdaj pa govorimo o virtualnem okolju, ki je sicer 

tudi vzporedno resničnemu, vendar ga, za razliko od spleta, v svojem bistvu posnema. Ta svet 

predstavlja popolnoma nov poligon za umetnike trženja. Gre za okolje, ki deluje po principih 

resničnega, splet pa ga v kontekstu trženja nadgrajuje. 

 

2.1 Virtualni svet 
 

Računalniško generirano okolje v obliki tridimenzionalne grafične reprezentacije, tako prostora 

kot tudi njegovih prebivalcev, imenujemo virtualni svet. Na podoben način kot realni svet deluje 

svet, ki obstaja znotraj kiberprostora. Heim (1993) definira kiberprostor kot prostor, ki je realen 

po svojih učinkih in ne kot »fizično-geografska entiteta«. Pravila delovanja in sodelovanja (npr. 

komunikacija, čas, gravitacija) ne odstopajo od večine norm resničnega sveta, prav tako pa tudi 

njegov izgled v večini primerov posnema podobe iz realnega sveta. Na splošno razlikujemo dva 

tipa virtualnih svetov, in sicer omejeni zaprti (računalniške igrice, CD-romi, simulacije ipd.) in 

tisti, ki je dostopen preko omrežja in odprt za interakcije, preoblikovanja ter povezave z drugimi 

svetovi in okolji. 

 

Castronova (2001) opredeljuje tri značilnosti odprtega virtualnega sveta: 

a) Interaktivnost (ang. Interactivity): odprti virtualni svet obstaja na medmrežju in je 

dostopen preko internetne povezave na računalnik. V njem lahko sodeluje več ljudi hkrati, 

aktivnost enega človeka pa lahko vpliva na aktivnost drugih. 
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b) Fizičnost (ang. Physicality): ljudje dostopajo do virtualnega sveta s pomočjo vmesnika, ki 

simulira prvoosebno fizično okolje na njihovem računalniškem zaslonu; to se običajno 

podreja naravnim zemeljskim zakonom. 

c) Vztrajanje (ang. Persistence): program deluje, tudi če ga nihče ne uporablja, v spominu 

ima lokacije ljudi in stvari, pa tudi lastništvo nad objekti. 

 

2.2 Opredelitev in razvoj 
 

Nastanek virtualnega sveta je Neal Stephenson v romanu Snow Crash predvidel že leta 1992. 

Virtualni svet je poimenoval Metaverse (danes je izraz sprejet kot sinonim za virtualni svet), 

sodelujočim omogoča, da se globalno povezujejo prek računalniško posredovanega vmesnika. Ta 

pa posnema realni svet, vendar brez njegovih fizičnih omejitev. Interakcije med prebivalci 

potekajo tako v družbenem kot v ekonomskem smislu, pomenljivo pa je to, da vizija vključuje 

vidik poslovanja, ki na številne načine presega moč vlad resničnega sveta (Stephenson, 1992). 

 

Mnogi mislijo, da so bili najzgodnejši virtualni svetovi računalniške igrice, vendar to ne drži. 

Med prve virtualne svetove na spletu štejemo generične simulatorje virtualne resničnosti, to so 

skupnosti in spletna mesta za komuniciranje (ang. chatrooms). Nekateri med njimi so se kasneje 

razvili v odprte in zaprte računalniške igrice ter virtualne svetove, kot jih poznamo danes. 

 

Dvodimenzionalni svetovi (npr. Worldsaway, Dreamscape in The Palace) so bili prvi prototipi 

interaktivnih svetov. Habitat, ki ga je leta 1987 ustvarilo podjetje Lucas Film Games za 

računalnik Commodore 64 pa naj bi bil pravi virtualni svet na internetu (Rossney, 1996). 

Stevensonova vizija se danes uresničuje v mnogih virtualnih svetovih na svetovnem spletu. 

Mnogi tridimenzionalni digitalni svetovi, ki omogočajo vidno, čutno in slušno izkušnjo, imajo 

dnevno populacijo nekaj milijonov prebivalcev. V virtualnih svetovih se lahko izdelujejo tudi 

virtualni izdelki, ki se lahko prodajajo in kupujejo. Tako posamezniki kot podjetja lahko znotraj 

tega sveta poslujejo, lahko si ustvarjajo prijateljstva, gradijo odnose in vzpostavljajo partnerstva. 

Virtualni svetovi niso le medijski fenomen ali računalniške igre, gre za popolnoma nov način 

doživljanja interneta. Projekt Entropia je v letu 2002 ustvaril prvi virtualni svet, v katerem je bilo 

mogoče virtualno valuto zamenjati za ameriške dolarje. Ta je bil tudi prvi sintetični svet, ki je 
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pričel pridobivati oglaševalce in prisotnost resničnih podjetij (Metaverse Roadmap, 2007). 

Gartner – ameriška tržno raziskovalna agencija je napovedala, da naj bi do konca leta 2011 kar 80 

odstotkov aktivnih uporabnikov interneta imelo neke vrste prisotnost v virtualnem svetu 

(Emarketer, 2007). 

 

2.3 Pojmi in koncepti virtualnega sveta 
 

2.3.1 Virtualno 
 

Baudrillard (Strehovec, 1994) virtualno definira kot tisto, kar ni ne realno ne irealno, niti 

imanentno niti transcendentno, niti notranje niti zunanje, kajti uhaja vsem določitvam. 

Opredelitev in ločevanje na virtualno kot kiberprostor in na drugi strani realno kot fizični prostor 

je precej poenostavljeno. Weinrich (1997) poudarja, da kibernetski prostor ni nekaj, kar bi se le 

zdelo resnično, ampak posamezniki v njem dejansko doživljajo resnične izkušnje. Sedaj, ko so 

postali naša resničnost, je težko govoriti o nerealnosti virtualnih svetov. Ljudje, ki v njem živijo, 

ga lahko doživljajo tudi bolj intenzivno kot resnični svet. 

 

Glede vprašanja potopitvenih učinkov umetne resničnosti, Strehovec (1998) povzema pisca 

knjige Virtualna resničnost, Pimentela in Teixeiro. Kot pravita, ni vprašanje, ali je ustvarjeni 

virtualni svet tako resničen kot fizičen, ampak, ali je ustvarjeni svet dovolj realen, da ukine tvoj 

dvom o njem. Gre za isti mentalni preskok, do katerega pride, ko se zatopimo v dober roman ali 

pa nas prevzame igranje računalniške igre. Prenehamo upoštevati kvaliteto medija vmesnika in 

sprejmemo računalniško oblikovani svet kot življenjski. Milijoni prebivalcev v virtualnih 

svetovih doživljajo ta svet kot življenjski, kar pomeni, da se pojem virtualno ne postavlja nasproti 

resničnemu in to je tisto, kar je kljub uhajajoči določljivosti pomena pojma za našo razpravo 

pomembno. 
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2.3.2 Virtualna resničnost 
 

Okolja virtualne resničnosti znotraj kiberprostora predstavljajo virtualni svetovi. Oblak (2000) 

opredeljuje virtualno resničnost z vidika dveh dimenzij. Prva dimenzija pojmuje virtualno 

resničnost kot tehnologijo. Gre za vstop v nek simulacijski svet, ki ga posameznik aktivno 

dojema prek čutil, od vida, sluha, čuta in tudi vonja. V tem primeru gre za intenzivno interakcijo 

med človekom in strojem. Posameznik z vključitvijo v računalniško simulirano okolje (npr. 

simulacijske igre) lahko privzema številne like in podobe, vse do točke prekinitve. Takrat se 

izključimo iz področja namišljenega virtualnega sveta in meja med resničnim in virtualnim 

subjektom postane spet dokaj jasna. 

 

Strehovec (1994) z vidika virtualne resničnosti govori o mejnem območju med resničnim in 

virtualnim svetom. Kot pravi gre za inkluzivno okolje, ki nam omogoča, da smo medtem, ko smo 

v interakciji z virtualnim svetom, simultano tudi v fizičnem svetu. Druga dimenzija po Oblakovi 

(2000) se osredotoča na razmerja med uporabniki tehnologij. Ta razsežnost se navezuje na 

koncept kiberprostora, torej virtualne resničnosti kot prostora. Okvire te dimenzije v splošnem 

določajo kompleksnosti družbenih odnosov, ki se oblikujejo preko računalniško posredovanega 

komuniciranja. Preučevanje kibernetskega prostora se tako osredotoča na aktivnosti njegovih 

uporabnikov. Dogajanja znotraj tega prostora niso navidezna, lahko so sicer fantazijska, vendar 

realna in odvisna od aktivnosti akterjev. 

 

Strehovec (1994) pa opredeli virtualno resničnost v kontekstu kiberprostora. Pravi, da gre tukaj 

predvsem za ameriško pojmovanje, po katerem alternativni, računalniško simulirani svetovi 

omogočajo »elektronsko družbenost« v smislu virtualnih skupnosti. V tem pogledu je treba 

razlikovati med definicijo virtualne resničnosti in kiberprostora. Benedikt (Trček, 2002) izpostavi 

element skupnosti kot minimalno kritično komponento definicij kiberprostora. Po njegovem 

posamezniki, ki z uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij ne komunicirajo z ostalimi 

posamezniki, niso v kiberprostoru, temveč v virtualnem prostoru. Iz opisanega je razvidno, da 

pojem virtualne resničnosti ne vključuje le tehnološke komponente, temveč tudi družbeno, če jo 

razumemo kot prostor. Gržinić (1996) definira virtualno resničnost z vidika interakcij. Kot pravi, 

gre za računalniško generirano stvarnost, v kateri se uporabnik interaktivno povezuje z drugimi 

uporabniki in je v nekakšnem interaktivnem funkcionalnem odnosu s simuliranimi objekti in 



9 
 

okolji. Pomembno je to, da je uporabnik v virtualnem svetu aktiven, lahko ga oblikuje in 

sooblikuje z ostalimi prebivalci prek interakcij. 

 

2.3.3 Virtualna skupnost 

 

Računalniško komuniciranje je z izumom interneta postalo priljubljen način socialnih interakcij. 

Posledično se je spremenil tudi pomen skupnosti, saj so se izoblikovale nove skupnosti, tako 

imenovane virtualne skupnosti. 

 

Oblak (2000) opisuje družbeni vidik virtualne resničnosti. S priključitvijo v virtualno resničnost 

se posameznik sooči z množico raznovrstnih načinov, preko katerih lahko ohranja ali bogati 

obstoječe odnose z drugimi ljudmi. Izpostavi tudi možnost, da posameznikove aktivnosti in stiki, 

ki jih vzdržuje z drugimi, preoblikujejo njegove siceršnje vzorce in percepcije družbenih 

razmerij. Raziskave kažejo, da generacija Millenials, tisti, ki so rojeni po letu 1980, prepričano 

verjamejo v zmožnost tehnologije za obogatitev njihovega življenja. Večina te generacije pravi, 

da ne čuti razlike med prijateljstvi sklenjenimi v resničnem življenju v nasprotju s tistimi 

sklenjenimi na spletu, torej v virtualnosti, večina pa jih uporablja svetovni splet za ohranjanje 

svoje socialne mreže in planiranje socialnih aktivnosti (Bray in Konsynsky, 2007). 

 

Socializacija v smislu uporabe interneta omogoča nove vrste socialnih interakcij, ki jih je kot 

začetnik preučevanja virtualnih skupnosti že zgodaj opredelil Rheingold (1993). V knjigi The 

Virtual Community virtualne skupnosti definira kot socialne agregate, ki nastanejo na internetu, 

kadar dovolj ljudi javno razpravlja dovolj dolgo, z zadostnim človeškim občutkom, da se 

oblikujejo omrežja osebnih odnosov v kibernetskem prostoru. Definicija pojma virtualnih 

skupnosti sicer še zdaleč ni stvar konsenza, toda kot temeljni povezovalni element v številnih 

opredelitvah lahko izpostavimo interes. 

 

Virtualne skupnosti so opisane kot katerakoli skupina posameznikov, ki elektronsko komunicirajo 

o skupnih interesih ali kot namerno socialno delovanje na podlagi različnih skupnih interesov 

(Dennis, Pootheri in Natarajan, 1998; Bagozzi in Dholakia, 2002). Tudi Licklider in Taylor sta že 

v šestdesetih napovedala, da se bodo posamezniki v »skupnosti na mreži« povezovali ne zaradi 
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naključij neposredne bližine, ampak na podlagi skupnih interesov in ciljev (1968, v Jones 1998, v 

Oblak 2000). V kontekstu virtualnih svetov tukaj lahko izpostavimo, da v njunem času verjetno 

še ni obstajala tehnologija virtualne resničnosti, ki bo omogočala obstoj virtualnih svetov, zato 

nista mogla upoštevati možnosti oblikovanja skupnosti na podlagi neposredne bližine prebivalcev 

virtualnega sveta. Čeprav se ta posledično oblikuje na podlagi skupnih interesov, želimo poudariti 

predvsem to, da za razliko od virtualnih skupnosti v dvodimenzionalnem okolju spleta, virtualni 

svetovi omogočajo oblikovanje skupnosti na podlagi neposrednega stika, ki omogoča še bolj 

oseben odnos. 

 

Rheingold (1993) je ponudil plastičen opis socialnih interakcij znotraj virtualnih skupnosti in 

pravi, da ljudje v virtualnih skupnostih uporabljamo besede na ekranu za izmenjevanje veselja, 

prepir, sodelovanje v intelektualnih razpravah, trgovanje, izmenjavo znanj, emocionalno podporo, 

planiranje, klepetanje, maščevanje, ljubezen, pridobivanje in izgubljanje prijateljev, igranje iger, 

flirtanje, ustvarjanje, zapravljanje časa z nepomembnimi pogovori. Ljudje v virtualnih skupnostih 

počnemo skoraj vse, kar počnemo v resničnem življenju, le da za sabo pustimo telo. Nikogar ne 

moremo poljubiti in nihče nas ne more udariti po nosu, vendar se znotraj teh meja lahko zgodi 

marsikaj. Za milijone, ki so se pogreznili v ta svet, je bogastvo in vitalnost računalniško 

povezanih kultur zelo privlačno, celo zasvojljivo. Izkušnja uporabnika virtualne skupnosti v 

virtualnem svetu je lahko še bolj resnična in v tem smislu presega izkušnjo uporabnika virtualne 

skupnosti v kontekstu svetovnega spleta. Ne gre samo za izkušnje, ki jih doživljamo z uporabo 

besed na ekranu, kot pravi Rheingold (1993), temveč za izkušnje, ki jih sicer ne doživljamo 

fizično, lahko pa jih doživlja naša vizualna reprezentacija. Tako lahko npr. izkusimo tudi poljub 

ali celo spolni odnos. 

 

  



11 
 

2.3.4 Virtualna identiteta 
 

Oblikovanje virtualne identitete je pojmovano predvsem z vidika tehnološke zmogljivosti, ki 

omogoča neodvisnost od lastnega telesa in projekcijo posameznikovih želja glede lastne podobe. 

Oblak (2000) pravi, da gre za tehnološko pogojeno nujnost. Anonimnost, neprepoznavnost 

zunanjih karakteristik posameznika (barva kože, spol, telesna konstitucija) in možnost 

»potvarjanja« povsem specifičnih osebnostnih (ime, starost) in karakternih lastnosti 

(nekomunikativnost, sramežljivost) je mogoče razumeti kot pozitivne okoliščine, ki omogočajo 

spreminjanje obstoječe in ustvarjanje nove samopodobe. Trček (2002) pravi, da so virtualne 

identitete lahko oblikovane mimetično ali poetično. Čeprav bolj redko, so identitete oblikovane 

mimetično, kar pomeni, da so odslikava naših fizičnih podob in družbenih vlog. Bolj pogosto so 

oblikovane poetično in predstavljajo avtopoetične kreacije domišljije in želja. 

 

Oblak (2000) opozarja na problem idealizacije potencialov virtualne resničnosti, ki rezultira v 

begu pred resničnostjo. V sodobni potrošni družbi, v kateri dominira kult telesa, je možnost bega 

od omejitev lastnega telesa osvobajajoč koncept. V tem pogledu Oblakova navaja Markhama 

(2002), ki pravi, da je idejo o izenačevanju virtualne identitete s popolno svobodo potrebno 

preseči. Pod drobnogledom moramo imeti realne družbene situacije, saj resničnosti življenja na 

zvezi ne moremo ločiti od življenja zunaj nje. 

 

In čeprav je verjetno bolj primerno obravnavati tematiko z vidika družbenega problema, to za 

našo razpravo ni pomembno. Z vidika trženja je situacija ravno nasprotna. Neločljivost 

resničnega in virtualnega sveta predstavlja win-win situacijo za tržnike. Posameznik, ki ne more 

ubežati svoji realni podobi je zavezan tako potrošnji zanjo, kot potrošnji za svojo virtualno 

podobo.  
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3 UMETNOST IN MEDIJI 
 

 

V knjigi Virtual art: from illusion to immersion Grau (2003, str. 3) zapiše: »medijske umetnosti 

kot so video, spletna umetnost, računalniška grafika in animacija, interaktivna umetnost, virtualna 

umetnost, genska umetnost, začenjajo dominirati teorije o podobi, umetnosti in družbi.«  

Medijska umetnost je v tako bolj ali manj razkriti obliki prisotna povsod: od informacijskih 

stebrov na ulicah, video vložkov v filmu, do posebnih efektov, tridimenzionalnih računalniških 

iger, interaktivnih elementih televizijskih oddaj, simulatorjev in interaktivnih inštalacij v 

preddverjih mogočnih informacijskih korporacij. To zanimivo področje je kljub naraščajoči 

pomembnosti medijskih umetnosti še vedno precejšnja neznanka v večini svetovnih držav in prav 

tako v Sloveniji. Umetniško vrednost tovrstnih del, splošna publika le s težavo koncipira, saj jih 

pretežno dojema kot nesmiselna, raziskovalna, eksperimentalna in laboratorijska dela ali celo kot 

ponesrečene tehnološke izume in nedelujoče tehnološke naprave. Verjetno k temu botruje tudi 

nezanimanje in nepriznavanje etabliranih kritiških eminenc ter nacionalnih kulturnih programov, 

saj je teoretski okvir še vedno zelo nedefiniran in razpršen. Nekateri posamezni teoretiki prihajajo 

iz številnih popolnoma različnih pogledov na tehnološke, naravoslovne in družbene vede. 

 

Glede na klasični status umetnosti je prav paradoksalno dejstvo, da je vrednost (v vseh pomenih) 

medijskih umetnosti prva razpoznala trženjska in tehnološko-razvojna stroka, zato ni naključje, 

da je medijska umetnost najbolj razširjena v ekonomsko razvitih državah, kot so Združene države 

Amerike, Velika Britanija, Japonska, Avstrija in Nemčija. Zanimivo področje medijske umetnosti, 

ki predvsem bazira na digitalnih medijih, konstantno izziva svoj lastni status umetnosti, vlogo 

umetnika, vlogo medija, pomen in sporočilnost umetniškega dela in pozicijo občinstva. Po 

definiciji si lahko umetnostna področja privzamejo veliko več ustvarjalne in raziskovalne 

svobode kot ostale medijske vsebine javnega ali tržnega značaja. Z opravičilom v umetniške 

namene tako izkoriščajo tiste možnosti medijev, ki jih je odvzela uredniška, tržna, uporabniška ali 

strankarska politika. Prav tako kulturno zlivanje umetnosti in tehnologije pomeni izjemno 

priložnost, da se posvetimo vprašanju, kakšen je pomen in funkcioniranje umetnosti v družbi 

(Wilson, 2002). 
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3.1 Definicije umetnosti in medijev 
 

Generični izraz za umetnost je medijska umetnost, ustvarjena s tehnologijo, izumljeno in bolje 

dostopno od sredine 20. stoletja. Razlikuje se glede na končne kulturne objekte, ki jih lahko 

gledamo v opoziciji starih oziroma klasičnih umetnosti (npr. tradicionalno upodobitveno 

umetnost). Raziskovanja telekomunikacij, digitalnih načinov predstavitve umetniških del in 

množičnih medijev, ki se raztezajo od konceptualne do virtualne umetnosti, od performansa do 

inštalacij so zanimiva predvsem za medijsko umetnost. 

 

Obstajajo številni bolj ali manj ustrezni predlogi glede poimenovanja na tem področju: 

informacijska umetnost, računalniška in kibernetična umetnost, tehnologija oblikovanja, 

umetnost čipov, elektronska umetnost (Strehovec, 1994) in tehnološka umetnost (Popper, 1993). 

Popper (1993) umetnost elektronske dobe definira kot tehnološko umetnost, čeprav se zaveda, da 

»lahko izraz tehnološka umetnost v določenih kontekstih dobi pejorativno konotacijo skozi 

asociacijo z enostransko idejo, da je tehnologija nedvomno faktor odtujitve«. 

 

Wilson (2002), sodobni teoretik na področju medijskih umetnosti, to področje poimenuje 

informacijske umetnosti. Izhajal je iz tega, da živimo v informacijski družbi, kjer konstituirajo 

tehnološke in znanstvene informacije njeno bistveno jedro. Zato mora umetnost take dobe 

naslavljati prav to informacijsko jedro. V literaturi se pojavlja tudi razlika med medijsko 

umetnostjo in novo medijsko umetnostjo. Medijska umetnost naj bi bila umetnost, ki za prikaz 

uporablja stare medije, torej radio, televizijo in tisk. Še vedno pa je precej nejasno, kako so 

razmejene oziroma povezane nove medijske umetnosti in medijske umetnosti. 

 

Po Paulu (2005) od šestdesetih let naprej uporabljamo termin medijska umetnost za tisto 

umetnost, ki kot medij uporablja predvsem množične medije, kot so radio, tisk, kino in televizija. 

Ob koncu osemdesetih let postane glavni medij predstavitve digitalna tehnologija in takrat 

nekateri teoretiki to poimenujejo nova medijska umetnost. Ena od predlaganih rešitev za 

poimenovanje je nedefinicija, ki jo je uporabil nemški festival medijske umetnosti Transmediale. 

 

Na konferenci Basics of Media Art je v razpravi o definiciji in poimenovanju medijskih 

umetnosti prevladal konsenz, da je področje široko in izmuzljivo kategorizacijam. Najbolj 
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ekstremno teorijo postavi Nadarajan (2005), ki utemeljuje, da je prav to bistvena značilnost 

medijskih umetnosti in je zato nadvse koristno ter bi le-to morali spodbujati. Polje medijskih 

umetnosti opiše kot večno razvijajočo se hibridno pošast. Glede na obravnavano literaturo lahko 

povzamem, da ni enotne definicije o tem, kaj je medijska umetnost. Avtorja Daniels in Frieling 

(2004) celo trdita, da je “vsa sodobna umetnost medijska umetnost”. 
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4 UMETNOST IN NOVE TEHNOLOGIJE 

 

 

Znanost in tehnologijo sta tisočletja dolgo konstituirali dve ločeni aktivnosti, vendar sta v 19. 

stoletju stopili v dosti bolj intenzivno razmerje. To je močno sovpadalo s skupnim zlivanjem z 

umetnostjo in razvoj tega je postopoma vodil v to, kar v poznem 20. stoletju imenujemo 

elektronska ali tehnološka umetnost (Popper, 1993). Začetek tehnološke umetnosti kot 

mednarodnega pojava sega v konec 19. stoletja, ko je na podlagi učinkov industrijske revolucije 

prišlo do zbližanja med tehnologijo in umetnostjo (Strehovec, 1994). Wilson (2002) navaja, da 

sta bila umetnost in znanost, že pred obdobjem renesanse, dva velika motorja kulture, zlita v 

področje naravne filozofije. Ko je renesansa začela s specializacijo in ločevanjem, je bila prava 

redkost, da izobražen človek obvlada obe sferi hkrati. 

 

Kljub temu, da sta bili zgodovina medijev in umetnostna zgodovina vedno odvisni medsebojno in 

je umetnost vedno povzemala, pojasnjevala ali promovirala medijski razvoj, je pogled na 

umetnostno zgodovino, ki vključuje vlogo umetniških vizij v vzponu novih medijev iluzije, še 

vedno dokaj nerazvit. Tesno razmerje umetnosti in tehnologije se na splošno razteza skozi vsa 

obdobja od klasične antike do danes (Grau, 2003). 

 

Wilson (2004) analizira številne podobnosti in razlike med umetnostjo in znanostjo, ki ustvarjajo 

točke inspiracije za medijske umetnosti. Med podobnostmi navaja, da znanost in umetnost cenita 

podrobno opazovanje svojih okolij za zbiranje informacij s pomočjo čutov. Oba področja pa 

cenita spremembo, kreativnost, izboljšanje in inovacijo. Oba uporabljata abstraktne modele za 

razumevanje sveta in si prizadevata za ustvarjanje del z univerzalno relevantnostjo. 

 

Sorensen poimenuje medijskega umetnika kot organizatorja velike količine podatkov in 

kreativnega interdisciplinarca (Wilson, 2004). Telekomunikacijski mediji in digitalne tehnologije 

povzročajo radikalne spremembe na področju percepcije, umetnosti in estetike, na katerih se 

razvijajo nove interdisciplinarne teorije (Daniels in Frieling, 2004). Obseg vpliva tehnologije in 

novih medijev na način dela je veliko večji kot v katerikoli znani dobi in je povzročil ogromno 

sprememb v umetnosti (Grau, 2003). Avdiovizualni mediji (televizija, film, fotografija, radio, 
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multimediji) so v zadnjih 150. letih osvojili področja človeške percepcije, ki so bila pred tem 

rezervirana le za klasično umetnost in njene številne žanre (gledališče, slikarstvo, glasba) 

(Daniels in Frieling, 2004). Novi mediji imajo povsem unikaten estetski potencial za ustvarjanje 

zvočnih in vizualnih izkustev. Omogočajo umetniške oblike, ki presegajo vsakršen žanrski okvir 

(Daniels in Frieling, 2004). Tako je zavedanje o potencialih, ki jih prinašajo svetovne 

komunikacije v realnem času in različne komunikacijske tehnologije (telefaks, telefon, 

računalniška omrežja, teletekst, telekonferenčni sistemi, mobilna tehnologija, satelitska 

tehnologija) postalo glavni vir umetniške inspiracije (Arns, 2004). Popper (1993) sklepa, da 

znanstveno osnovana tehnologija pomaga pri osvobajanju umetnikove kreativne moči, kapaciteti 

občinstva za spoštovanje in interaktivno vpletenost. Umetniki šole Bauhaus so sicer šele v sredini 

dvajsetih let vzpostavili prva sodelovanja s tehnologijo in industrijo, umetnik je bil prej obenem 

tudi izumitelj in rokodelec (Daniels, 2004). 

 

Vedno znova se postavlja vprašanje, v razmerju umetnost – tehnologija ali medij – tehnologija 

povzročijo nastanek novega žanra umetnost ali umetnost sama poišče oziroma razvije medij – 

tehnologijo. Medijska umetnost ima prav tako Aristotlovo vprašanje vzroka in posledice, kaj 

nastane prej: posamezna medijska umetnost ali nova tehnologija. Kljub temu, da je videti 

odgovor precej enoznačen, temu vendar ni tako. Pri vsaki izmed avdiovizualnih multimedijskih 

tehnologij se postavlja novo estetsko vprašanje. Že v samem mediju (npr. filmu in digitalnih 

medijih, različne oblike montaže v fotografiji) je vsebovana prva estetska razlika, druga pa v 

kulturnem kontekstu v celoti, torej v kakšnem razmerju je medij glede na obstoječa umetniška 

gibanja in oblike (Daniels in Frieling, 2004). Kot posamezne zglede razvoja medijske umetnosti 

zaradi razvoja tehnologij Daniels navaja: spletna umetnost, film in fotografija. Leta 1839 

izumljena fotografija, hitro pridobi status množice. V drugi polovici 19. stoletja pa ga pospeši 

nova tehnologija imenovana tisk. Prav tako film hitro postane industrija s širokim vplivom po 

vsem svetu v začetku dvajsetega stoletja in radio dobesedno eksplodira v dvajsetih letih. V 

šestdesetih letih televizija postane množični medij. Nekje v 90-ih pa začne dobivati prvega 

družbenega tekmeca, internet, in z njim povezane multimedijske predstavitve (Daniels in  

Frieling, 2004). 
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Nasprotno stališče, ki ga opisuje Daniels, zagovarja stališče, da umetnost sama razvija medije in 

tehnologijo, v skrajnem primeru pa ji sledi celo sama industrija. Daniels (2004) pravi, umetniki 

so začeli ustvarjati z elektronskimi televizijskimi podobami že dolgo preden je industrija na trg 

lansirala prvo dostopno video opremo sredi 60. let. Da vzpostavi razmerje s trenutnimi 

dominantnimi množičnimi mediji umetnost ne čaka na napredovanje medijske tehnologije, saj se 

zanaša le na lastne vire. Wilson (2002) dodaja primer iz medijske umetnosti, kjer umetniki 

raziskujejo z razvojem tehnologije skupaj z razvijalci in raziskovalci, zato umetniki ne 

uporabljajo rezultatov tujih raziskav, temveč so dejansko sami udeleženi kot raziskovalci. 

 

Wilson (2002) meni, da je mistifikacija in ločitev znanosti neupravičena, saj sta tehnološka 

domišljija in znanstveno raziskovanje v bistvu vrsta poezije – revolucionarno valovanje idej in 

čista skulptura kreiranja novih možnosti. Tehnologijo in znanost bi morali ceniti in ustvarjati na 

enak način kot umetnost, glasbo in literaturo, saj sta del kulturnega jedra naše dobe in morata 

postati del splošnega javnega mnenja. Wilson opisuje idealno stanje v družbi tako, da bi moralo 

biti napajanje obojestransko: umetniki bi morali biti lačni vedenja o tem, kar počno raziskovalci 

in znanstveniki in tehnologi neskončno radovedni o umetniškem eksperimentiranju. Pravi, da bi 

na znanstveno in tehnološko raziskovanje morali gledati veliko širše kot v preteklosti, ne kot 

specializirano tehnično preiskovanje, temveč kot interpretativno in kulturno kreativno, podobno 

kot umetnost. Wilson (2002, str. 28) še dodaja misel Browna, ki je zelo zanimiva za vrednotenje 

teze o združenih poljih znanosti in umetnosti: »Verjamem, da bodo umetnostni zgodovinarji 

prihodnosti gledali nazaj na to obdobje in videli, da so pomembnejši estetski vnosi prihajali iz 

znanosti in ne iz umetnosti. Mogoče se znanost razvija v novo znanost imenovano umetnost, v 

ponovni vsevedni subjekt«. 
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5 ZNAČILNOSTI UMETNOSTI IN MEDIJEV 
 

 

Strehovec (1994) navaja, da nas zgledi usmerjajo k nekaterim splošnim značilnostim medijskih 

umetnosti, med katerimi posebej opozarja na interaktivnost. Ostale pomembne značilnosti 

tovrstnih del so procesualnost, torej zavezanost dela časovni razsežnosti, instantnost in 

nematerialnost, vpetost v širše koncepte sodobnih znanosti in tehnologij oziroma 

interdisciplinarnost in tudi prednost simulacije nad realizacijo. Tukaj lahko dodamo še pojem 

digitalne reprodukcije, v smislu razvite Benjaminove mehanske reprodukcije in Manovicheve 

variabilnosti. 

 

Interaktivnost navaja Strehovec (1995) kot prvo splošno značilnost medijskih umetnosti. 

Interaktivnost je predmet številnih interpretacij, pri vseh pa gre za določeno mero vpliva gledalca 

na umetniško delo. Pri interaktivnosti je gledalec dejansko uporabnik dela, saj mora praviloma 

vključiti oziroma aktivirati delo, »to pomeni, da je v funkciji sooblikovalca dela«. Umetniško 

oblikovani svet uporabnik prevzame, ne kot pasivni gledalec, temveč kot aktivni pregledovalec 

(Frankle, 1986). Manovich (2001a) opozarja, da interaktivnost ni nova značilnost umetniških del, 

saj so bila že klasična in moderna dela “interaktivna” na različne načine, na primer s figuro elipse 

v literarni naraciji, manjkajočimi predmeti v vizualni umetnosti itd. 

 

Instantnost in nematerialnost sta naslednji distinktivni značilnosti medijskih umetnosti. Časovno-

prostorska ekspanzija novih medijev in širša raba materialov je pripeljala do globljega pomena 

instantnosti, to je možnosti biti prisoten na več prostorih naenkrat ali simultano in 

dematerializacije, se pravi neodvisnosti od fizično-materialnega obstoja objekta (Gianetti, 2004). 

Gianettijeva navaja, da so vsi telekomunikacijski projekti, razviti od 70. let naprej, v svojem 

bistvu poskusi transformacije medija v meta-medij, ki bi umetnosti omogočal prostorsko in 

časovno instantnost. Tako Nam June Paik leta 1961 ustvari delo Do it yourself z idejo, da bi ga 

ustvarjal na številnih različnih krajih naenkrat in leta 1997 delo satelitske umetnosti Nine Minutes 

live. Nematerialnost so poudarjali številni teoretiki, od Baudrillarda s konceptom hiperrealnosti, 

kjer simulacija nadomesti realno in materialno, do Harrawayeve, ki prekine pomembnost 

fizičnega telesa. Dematerializacija v medijski umetnosti je zgolj kulminacija procesa, ki so ga 
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začeli Duchamp in umetniki konceptualnega gibanja kot npr. Kosuth (Kac, 1992). Umetniška 

dela z računalniki in elektronskimi mrežami težijo k dematerializaciji objekta, saj vsi procesi v 

elektronskem področju bazirajo na nematerialnih informacijah. Ti »nemateriali« po naravi 

bazirajo na procesu in, podobno kot performans, za sabo ne puščajo niti sledov, kaj šele unikatnih 

artefaktov. Produkti ali objekti, ki izvirajo iz telekomunikacijskih projektov, so le dokumentarne 

relikvije aktivnosti, ki se je odvijala v elektronski sferi. (Arns, 2004). 

 

Popper (1993) navaja, da se komunikacijska estetika prvotno ne ukvarja z izmenjavo vsebin, 

temveč z mrežo, ki se pri tem aktivira in funkcionalnimi pogoji menjave. Tako je estetski objekt 

nadomeščen z »nematerialnostjo«, napetostjo polja, z vitalno, organsko, umetno ali mehansko 

energijo, ki transformira običajni občutek časa osredotočen na objekt. Na tendenco k 

nematerialnosti, tako značilno za tehnološko dobo, morajo ljudje reagirati z drugo občutljivostjo 

in prenovljeno percepcijo, ki reflektira spremembe v našem znanju in okolju. 

 

Medijska umetnost namreč že od vsega začetka – v raznolikih oblikah od avdiovizualnih 

instalacij do interaktivnih sistemov, od hipermedijev do umetne resničnosti, od mreže do 

kibernetskega prostora – uveljavlja idejo interdisciplinarnosti, ki seže veliko dlje kot običajna 

dojemanja odnosa med umetnostjo in tehnologijo (Giannetti, 2004). Pri interdisciplinarnosti 

medijske umetnosti je za našo temo najbolj zanimiv presek umetnosti in znanosti. V sredini 

dvajsetih let so umetniki šole Bauhaus vzpostavili prva sodelovanja s tehnologijo in industrijo 

(Daniels, 2004). Pri raziskovanju tega preseka so nastali tudi posebni žanri medijske umetnosti, 

ki jih Popper (1993) poimenuje umetnost narave. V kontekstu interdisciplinarnosti se intersekcije 

tehnologij in umetnosti nanašajo na proces konvergence, interference, apropriacije in 

interpretacije vsebin (Gianetti, 2004). Lepa ponazoritev simbioze znanosti in umetnosti je 

Leopoldsederjeva metafora z delovanjem človeških možganov. Leopoldseder (1999) navaja, da 

so »znanstveniki in umetniki razvili diametralno nasprotni razumevanji svojih vlog: znanstvenik 

kot predstavnik leve cerebralne hemisfere, umetnik kot predstavnik desne / … /. Vendar je 

perfekcija človeškega uma mogoča le ob integraciji obeh hemisfer preko skupka živcev 

corpusacallosuma, čigar funkcija plodovita interakcija obeh možganskih hemisfer.« 

Računalniške umetnosti so perfektni zgled te dualnosti, saj znotraj njih znanstvenik sreča 

umetnika. Tudi Grau (2003) meni, da sta umetnost in znanost danes najmočnejša zaveznika v 
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služenju najkompleksnejšim metodam produciranja podob. McCullough (2001) zapiše, da so 

končno tudi kulturni kritiki sprejeli dejstvo, da tehnologija v umetniški praksi nič več ne pomeni 

zgolj avtoritarne opozicije. 

 

Simulacija v kontekstu novih tehnologij večinoma pomeni konstrukcijo modela, ki poskuša 

najbolj možno nadomestiti realnosti (Popper, 1993). Eden prvih takih vidnih modelov je 

umetniški projekt The Legible City (1988–1991) Jaffreya Shawa, kjer gledalci kolesarijo po 

projeciranih virtualnih ulicah Manhattna, Amsterdama in Karlsruheja, ki jih s črkami ponazarjajo 

kar imena ulic. 

 

 

 

Slika 1: Jeffrey Shaw, The Legible City, 1988–1991 (Vir: www.medienkunstnetz.de) 

 

Teoretiki so obravnavali simulacijo iz različnih vidikov. Jean Baudrillard povezuje simulacijo z 

opustitvijo realnega in jo tradicionalno povezanega z zemljevidom, dvojnikom oziroma 

ogledalom realnosti, ki ima realni učinek. V Baudrillardovi simulaciji je torej simulirano realno, 

tako pa nastane hiperrealnost (Popper, 1993). Nasprotno vidi Queau simulacijo kot novo orodje 

http://www.medienkunstnetz.de/
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za pisanje, saj odpira nova področja za ustvarjanje in znanje. Ker lahko delujejo matematiki tudi 

na področju simbolne manipulacije v umetnosti, lahko simulirajo sam umetniški vir. Umetnik 

Nicole Stenger navaja tri primere rabe simulacije v medijski umetnosti: simulacijo tradicionalnih 

tehnik, simulacija kot reprodukcija realnega sveta in simulacija kot ustvarjanje popolnoma novih 

virtualnih svetov (Popper, 1993). Pri simulaciji je za umetnost najbolj pomembna možnost 

medsebojne igre s podobami in virtualnimi objekti ter ustvarjanje človeškega vmesnika s 

podatkovnimi oblačili (dataware). Umetniško izkoriščanje teh novih perceptivnih, kognitivnih in 

interaktivnih možnosti simulacije se je po mnenju Popperja (1993) šele začelo. 

 

Procesualnost umetniške kreacije in estetskega raziskovanja je postalo osrednjega pomena za 

umetniške obravnave, bolj kot sama produkcija končnih umetniških del. Umetniki težijo k 

ustvarjanju novih del z odprtim koncem in z novimi materiali. Včasih tako raje ustvarijo nek 

trajajoč dogodek kakor materialno obliko ali opus. Procesualnost oziroma različne poti zavedanja 

časa, njegove trenutnosti in trajanja poskušajo umetniki ustvariti z rabo povratne zanke in 

časovnega zaostanka; s stimuliranjem prostorske domišljije in zavedanja pa manipulacijo 

prostora (Popper, 1993). 

 

Tudi pojem reprodukcije je z digitalizacijo, agensom nove estetke svobode, pridobil številne 

značilnosti, ki jih je napovedal že Benjamin s pojmom mehanska reprodukcija. Digitalni zapis 

omogoča tudi združevanje možnosti slikanja (subjektivnost, svoboda, irealnost) in fotografije 

(objektivnost, mehaničnost, realnost). Kot pravi Weibel (1999, str. 53) »reprodukcija in 

domišljija, dve skregani sestri, sta pobotani v digitalni podobi«. Umetnost, ki je bila nekoč 

problematična s stališča materialov, je v času elektronske dobe postala digitalni problem (Popper, 

1993). Manovich (2001a) pri reprodukciji razlaga o konceptu variabilnosti. V »podatkih« 

umetniškega dela je zapisana naracija, ikona, karakter in zvezdniški status – to se v medijski 

industriji imenuje »lastnina«. Tako so na primer vsi kulturni projekti, ki jih ustvari Madonna 

avtomatsko združeni z njenim imenom, ki deluje kot prototip. Zaradi digitalnega zapisa lahko 

ustvarimo različne verzije prototipa, vse verzije ustvarjene v istem mediju kot izvorna »lastnina« 

pa so obravnavane kot vir oziroma izvorni objekt. 
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6 KATEGORIZACIJE MEDIJSKIH UMETNOSTI 
 

 

Področje kategorizacij vrst in žanrov medijskih umetnosti je najmanj transparentno, saj vsak 

avtor podaja svoje razvrstitve in kriterije. Popper pod pojmom »sodobna tehnološka umetnost« 

razločuje lasersko, holografsko, video, računalniško in telekomunikacijsko umetnost (ki vključuje 

umetnost kseroksiranja, telematike, interaktivnih mrež in satelitskih komunikacij). Kljub temu, da 

dopušča močno variiranje estetskega namena med umetniki kot skupni kriterij uveljavlja – poleg 

unifikacijske prisotnosti specifične tehnologije – dovolj skupnih faktorjev in skupnih tem 

umetniškim področjem (Popper, 1993). »Kasneje navaja še umetnost, ki jo navdihujejo naravni 

pojavi in njihove znanstvene interpretacije. Omeni še ekološko, pokrajinsko, nebesno in solarno 

umetnost« (Strehovec, 1994, str. 71). Claus v t. i. »elektronsko obdobje umetnosti« uvrsti 

elektronsko-tehnološko umetnost in medijsko umetnost (predlaga skupno ime »tehnologija 

oblikovanja«), digitalno umetnost, svetlobno-lasersko in holografsko umetnost, kibernetične 

strukture (od glasbenih interakcij do umetnosti v solarnem obdobju) (Strehovec, 1994). 

Jaccobson v področje tehno-umetnosti zajame vsa področja integracij računalniške tehnologije in 

umetnosti. Tako vanj uvrsti: multimedialne umetniške inštalacije, računalniško nadzorovane 

predstave in virtualne resničnosti (Strehovec, 1994). Grau (2003) navaja, da medijska umetnost 

zaobjema video, računalniško grafiko, animacijo, spletno umetnost in interaktivno umetnost, ki je 

v svoji najbolj razviti obliki znana kot virtualna umetnost, s podžanri teleprisotnosti in genske 

umetnosti. 

 

Glede na različne obravnavane literature, lahko povzamem več kot ducat bolj ali manj ustreznih 

kategorij in vrst medijskih umetnosti: umetnost multimedijev, umetnost navidezne resničnosti, 

spletna umetnost, kinetična umetnost, hipertekstualna umetnost, umetnost umetne inteligence, 

elektronska glasba, interaktivna elektronska glasba, vesoljska umetnost, nebesna umetnost, javna 

umetnost, mobilna umetnost, zvočna umetnost, računalniška umetnost, digitalna umetnost, 

elektronska umetnost, generativna umetnost, hektivizem, interaktivna umetnost, spletna 

umetnost, umetnost performansa, robotska umetnost, umetnost programja, video umetnost, 

umetnost video igric, okoljska umetnost, komunikacijska umetnost, telematska umetnost idr. 
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Zaradi nekompatibilnih kategorizacij in nejasnosti na področju kategorizacije medijskih 

umetnosti se pojavljajo novi predlogi za nerazvrščanje. Velika večina tipologij kot razločevalni 

kriterij uporablja nosilec, material oziroma medij, kar je po mnenju Manovicha neprimerno. S 

tem se strinja tudi Youngblood, saj meni, da je umetnost vedno neodvisna od medija, preko 

katerega jo izvajamo. »Področje na katerem se nekaj zdi umetnost, nima ničesar skupnega s tem, 

kje je bilo proizvedeno.« (Youngblood, 1984, str. 43). Manovich (2001b) ostro obsoja, da 

namesto opustitve tipologizacije glede na medije, dodajamo več in več kategorij. Problem novih 

kategorij je, da sledijo stari tradiciji identificiranja različnih umetniških praks na podlagi 

uporabljenega materiala, s tem da sedaj nadomeščamo različne materiale z različnimi novimi 

tehnologijami. Za zgled vzemimo izraz spletna umetnost, kamor je v eno kategorijo stlačena vsa 

umetnost, ki uporablja tehnologijo interneta. Manovich zato predlaga novo tipologijo, ki jo 

podrobneje obravnavam v poglavju z naslovom Manovicheva postmedijska umetnost. V zadnjem 

času se tudi med drugimi teoretiki medijskih umetnosti in festivalskih selektorjih pojavlja potreba 

po ukinitvi kategorij medijskih umetnosti. Strokovna komisija festivala Transmediale leta 2005 

tako ukine festivalske in tekmovalne kategorije medijskih umetnosti. 
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7 RAZLIKE MED KLASIČNO IN MEDIJSKO UMETNOSTJO 
 

 

Kot prvo razliko med medijsko in klasično umetnostjo Strehovec navaja razliko v estetskem 

izkustvu. Strehovec intenziviranje čutnega izkustva pri medijski umetnosti označuje s terminom 

raba druge tehnike. To pomeni vpeljavo take tehnike, ki naredi umetniški dogodek ali situacijo še 

bolj estetsko, s tem da; intenzivno stimulira različne čute (vid, sluh, otip) in polno zaposli 

domišljijo  (simulira popolno izključitev iz danega sveta in vpeljavo v alternativne svetove). 

 

Strehovec (1994, str. 81–82) dalje tudi problematizira, ali raba druge tehnike spremeni status 

umetnosti: »Problem, ki se tu pojavlja, pa je, ali je druga tehnika kompatibilna z recimo kar prvo 

umetnostjo, namreč umetnostjo v svoji tradicionalni razsežnosti. Ali ni druga tehnika dejansko 

neka alternativna praksa, ki tudi od umetnosti zahteva, da opusti nekatere svoje postopke, da 

uresniči neki »manj«, če želi sodelovati z njo pri modeliranju novega izkustva?«  

 

Druga razlika med medijsko umetnostjo je način oziroma faza, v kateri je umetniško delo, ko je 

predstavljeno. Tako je na primer klasična umetnost vedno predstavljena s končnim izdelkom, 

medijska umetnost pa v večini primerov predstavlja proces nastajanja dela. Kot zapiše Strehovec 

(1994, str. 82): »medijska umetnost je vedno izraziteje postavljena v neke, recimo kar 

laboratorijsko-eksperimentalne situacije, in v svetu, ki je ponotranjil estetsko načelo, je estetskost 

umetnosti postala vedno manj pomenljiva in presodna, poudarek se zato seli k načelu poiesis, ki 

pomeni moč oblikovanja in ustvarjalnost«.  

 

Naslednja pomembna razlika med tradicionalno (tj. analogno) in digitalno podobo je v tem, da 

prva temelji na principih podobnosti, kongruence in kontinuitete, slednja pa uporablja najmanjše, 

diskontinuirane in nehomogene elemente. Tako določimo tisti trenutek na začetku tisočletja, v 

katerem umetnost napreduje in preseka s tradicionalnim konceptom podobe, z uporom proti 

abstraktnemu s kinetično umetnostjo. »Digitalna umetnost se razvije dialektično glede na koncept 

analogne umetnosti«, ki po definiciji označuje klasično umetnost (Weibel, 1999, str. 51). Wilson 

(2002) dodaja še razliko v spremembi brezčasnega statusa klasične umetnosti, ki pri medijski 

umetnosti izgine zaradi »hitrega ritma raziskovanja industrijske dobe, ki podre upanja o brezčasni 

umetnosti«. O tem govori tudi že večkrat omenjeni Benjamin (2002), ki zapiše, da je umetniško 
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delo v dobi tehnološke reprodukcije izgubilo auro. Wilson (2002) pa nadaljuje, da medijska 

umetnost izgubi svojo pomembnost, ko se tehnologija razvije naprej. Za primer dodaja tudi lastno 

bolečo izkušnjo, ko so nekatera njegova eksperimentalna računalniška dela čez 15 let postala 

starinska in arhaična ter poziva k redefiniciji brezčasnosti umetniškega dela in klasičnega pojma 

mojstrovine. Te niso več večne kot klasične stvaritve, temveč imajo status v kulturnem momentu 

in ustvarijo razvoj ter raziskovalni korak v času. To vzporeja s statusom mejnikov v znanosti, ki 

so najprej revolucionarni, kasneje pa koncipirani zgolj kot pomembni koraki v razvoju 

zgodovine. Wilson torej navaja, da se je danes umetnosti spremenil status glede na klasično 

umetnost. Tudi Daniels in Frieling (2004) zavračata mnenja, da medijska umetnost pomeni konec 

klasične umetnosti. Pomeni le transformacijo in razvoj. Navajata, da so konec slikarstva razglasili 

že ob izumu fotografije, ponovno obsodbo je bilo slišati kasneje tudi za film, ki naj bi ga uničila 

televizija. Pa vendar ljudje še vedno slikajo in snemajo filme. 
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8 INSTITUCIJE IN PRENOSNIKI MEDIJSKIH UMETNOSTI 
 

 

Wilson (2002) navaja, da je bila klasična umetnost producirana v zgodovinsko cenjenih medijih, 

predstavljena v izbranih konvencionalnih kontekstih za določene namene. Vendar medijska 

umetnost in združevanje umetnosti z znanostjo kličeta po novi vrsti predstavitve, saj tradicionalni 

muzeji, šole, umetniške predstavitve, žurnali in organizacije ne morejo zadovoljiti potrebe brez 

pomembne inovacije. V zadnjih letih so tudi mnogi klasični muzeji začeli predstavljati »novo« 

umetnost. Vendar je po njegovem mnenju to povsem neprimerna umestitev, saj se »poskušajo 

asimilirati nove oblike starim paradigmam« in »vidijo računalnik le kot novi medij« (Wilson, 

2002, str. 856). Claus (1999) meni, da je za muzej medijske umetnosti bolj kot kolosalna palača, 

primerna funkcionalna, fleksibilna konstrukcija iz lahkih, modernih materialov. Tudi sama 

notranjost medijskega muzeja vključuje mrežo novih tehnologij – radio, tv, izobraževalne 

institucije, knjižnice, mediateke itd. Zato Wilson (2002, str. 856) navaja, da »bi morali muzeji 

prihodnosti razširiti svoje definicije relevantnosti, saj se umetnosti in tehno-znanstvenega 

raziskovanja ne da ločiti tako zlahka. / … / Nadalje bodo morali razčistiti s pravim pomenom 

fizične prisotnosti, saj kibernetski prostor postavlja vprašanje o tem kje je muzej – tako njegove 

razstave kot obiskovalci. Ker je tehnološko-znanstvena umetnost odvisna od infrastrukture, ki se 

hitro spreminja, se morajo muzeji soočiti s spreminjajočimi se realnostmi ohranitve, kar Cohen in 

jaz imenujeva »variabilni mediji««. 

 

Strehovec (1994) navaja, da ima umetniška ustanova danes tudi kar se da izdelane (in prestižno 

vrednotene) aparate osmišljanja in muzealizacije, tako da je tudi za njihove ustvarjalce, ki 

pogosto prihajajo iz neumetniških poklicev, ugodneje, da umestijo svoja dela pod obnebje 

umetnosti. Umetnostnih muzejev je namreč neprimerno več od znanstvenih, umetnostna kritika je 

daleč obsežnejša od znanstvene, medijska pozornost, ki privede tudi do konstitucije umetnikov-

imen, je izrazitejša pri umetnosti kot na področjih znanosti in tehnike. Po izločitvi umetnosti iz 

konvencionalnih predstavitvenih prostorov, kot so muzeji in galerije, je medijska umetnost 

najprej osvojila javne prostore, ulice, mesta in pokrajine. Kljub temu pa so se sčasoma vzpostavili 

tudi muzeji medijske umetnosti kot ArsElectronica Center v Avstriji (glej sliko 2), 
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Intercommunication Center na Japonskem, ZKM Media Museum v Nemčiji, Exploratorium v 

ZDA in drugi (Wilson, 2002). 

 

 

 

Slika 2: Ars Electronica Center, Linz, muzej sodobne umetnosti (Vir: www.aec.at) 

 

Paradoks mediacije medijskih umetnosti je termin, ki označuje prepozni začetek diskusij o 

medijskih umetnostih v umetnostnih študijah in umetnostni zgodovini. Na področju umetnosti in 

kulture je akademsko-kulturna kompetenca še vedno nekompatibilna z mrežnimi mediji 

informacijskega sveta. Medtem ko naravoslovne znanosti in poslovni svet danes že dojemajo 

internet kot samoumevno platformo, na večini področij umetnostne zgodovine ali kulturnih študij 

knjige in žurnali še vedno ostajajo dominantni mediji. Tam še vedno ostaja dvom, da lahko pravo 

znanje najdemo le v knjigah in da internet vsebuje le površne in nezanesljive informacije. 

Nobeno področje umetnosti ne trpi takega razkoraka med medijsko pismenostjo in kulturno 

kompetenco kot medijska umetnost. Tekst in tiskane oblike reprezentacije pa ponujajo le 

neustrezne načine komuniciranja medijskih umetnosti, saj brez izkustva njihovih lastnih 

multimedijskih značilnosti ne moremo dojeti značilnosti medijskih umetnosti. To vodi do 

paradoksa: prav tiste multimedijske umetnostne oblike, ki nastajajo z digitalnimi tehnologijami, 

skorajda ne uporabljajo potenciala popularnosti, ki jo nudijo te medijske tehnologije. Kljub temu, 

http://www.aec.at/
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da prevladujoči tiskani umetnostnozgodovinski mediji in kulturni prenosi ne morejo enakovredno 

predstaviti specifičnih karakteristik multimedijskih umetnosti, še ni bila ustanovljena širša 

predstavitev na medmrežju. Tradicionalni distribucijski mediji, kot so knjiga in televizija, so se 

izkazali za neprimerne ali nezmožne za zagotavljanje trajnih in primernih oblik za projekte 

medijskih umetnosti. Medijske umetnosti so pogosto razvile protiinstitucionalno držo v odnosu 

do množičnih medijev in si ustvarile lastne forume in prizorišča za insajderje (Daniels in Frieling, 

2004). 

 

Vendar pa se pojavlja naraščajoča potreba po konkretnem umetnostnem materialu, ki deluje v 

medijih in z njimi. Vprašanja avdiovizualne estetike se lahko konkretneje obravnavajo le, če so 

relevantni materiali dostopni še kje drugje kot na redkih specializiranih arhivih in začasnih 

festivalih. Zgledi medijskih umetnosti, ki skozi umetniško delo skušajo ustvariti tak diskurz, so: 

nemški projekt Media ArtNet – sinteza teorije in znanstvene vizualizacije v kulturnih študijah, ki 

je nastal v sodelovanju Inštituta Goethe in Centra za umetnostno in medijsko tehnologijo iz 

Karlsruheja. Obstoječi poskusi razvijanja posebnega diskurza o medijskih umetnostih pa 

doprinesejo še dodatno dimenzijo paradoksu mediacije medijske umetnosti: še vedno jim manjka 

razumljiva predstavitev in uvod v ta pojem (Daniels in Frieling, 2004). 
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9 INTERAKTIVNA UMETNOST 
 

 

Pojmi in različni koncepti interakcije, participacije in dvosmernih komunikacij so osrednji za 

razvoj medijske umetnosti. Čeprav po drugi strani Boissier trdi, da interaktivnost ni glavni faktor 

za razvoj nove forme umetnosti, temveč obratno, je »le eden izmed najbolj pomembnih rezultatov 

medijske umetnosti« (Popper, 1993, str. 173). Sam izraz je predmet številnih interpretacij, ki se 

raztezajo od družboslovnega pomena medsebojno povezanih družbenih akcij, do tehnološke 

komunikacije med človekom in strojem. Za medijsko umetnost je interaktivnost še posebej 

pomembna zaradi tega, ker v enaki meri obravnavajo vlogo in status samega umetniškega dela, 

prejemnika oziroma gledalca in umetnika (Arns, 2004). Koncept interaktivnosti ne prihaja zgolj 

iz računalniške znanosti in njenih naslednikov, ki so sposobne le simulacije dialoga, temveč tudi 

iz novega razumevanja komunikacije (Popper, 1993). 

 

Zgodovinsko je pomen izraza interakcija prešel številne faze transformacije: od družboslovnega 

pomena interakcije participatornih dogodkov in akcij Fluxusa v 50. in 60. letih, do tehnološkega 

pomena interaktivnosti kasnejših obdobij v 80. in 90. letih. Daniels povezuje ta paradigmatski 

premik z naslednjo teorijo. V 60. letih so bili mediji smatrani kot sredstva za doseganje družbeno-

kulturne utopije preoblikovane družbe. V 90. letih pa se je to spremenilo, ker je medijska 

tehnologija postala osrednji motiv, iz katerega izvirajo vse družbene, kulturne in ekonomske 

transformacije. Tako je tehnološka interaktivnost popolnoma prevladala nad pomenom družbene 

interakcije. Vendar pa Arnsova (2004) dodaja, da je internet v 90. letih obnovil družbeni pomen 

interakcije, ki je »danes povezana z ideali (inter)medijske umetnosti. Tramus navaja, da se 

interakcija nanaša na posameznikove odnose z naravnimi in umetnimi realnostmi, interaktivnost 

pa se nanaša na odnose z virtualnimi (navideznimi) realnostmi (Popper, 1993). Nekateri avtorji v 

današnjih umetniških delih navajajo različne stopnje interaktivnosti. Pri stopnjah interaktivnosti 

je najprej treba spomniti na razliko med participacijo in interaktivnostjo (Strehovec, 1994). 

 

 

V umetniškem kontekstu je participacija v 60. letih pridobila pomen vpletenosti na 

intelektualnem in vedenjskem nivoju. S tem dvojnim povabilom se je razlikovala od 

tradicionalnih stališ do gledalca, kakor tudi po političnih in socialnih implikacijah. Poleg tega, da 
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je bil gledalec povabljen k sodelovanju skozi naprave, specifične za plastično umetnost, je bil 

tudi pogosto vzpodbujan, da se udeleži dogodkom podobnih ritualnim ceremonijam ali 

plemenskim praznovanjem (Popper, 1993). Zaradi nizkega nivoja penetracije novih tehnologij pri 

zgodnjih telekomunikacijskih projektih govorimo o participaciji, ki je omejena na manjše število 

kolegov umetnikov. Vloga splošne publike je bila v glavnem omejena na branje in gledanje – 

brez možnosti aktivne intervencije (Arns, 2004). 

 

Izraz interakcija ima mnogo krajšo zgodovino v umetniškem diskurzu in se nanaša na vpletenost 

z razumevanjem. Tukaj umetnik poskuša simulirati dvosmerno interakcijo med svojim delom in 

gledalcem. Tak proces je možen šele zaradi novih tehnoloških naprav, ki omogočajo ustvariti 

situacijo, v katerih na vprašanja uporabnika/gledalca odgovarja umetniško delo (Popper, 1993). 

Tudi ta dela imajo pomembne družbene implikacije, čeprav so manj neposredno politična kot 

dela iz 60. let. Naslavljajo se na takojšnje vsakodnevne probleme ali okoljske teme in imajo 

značilen “znanstveni priokus”. Termin participacija se v kontekstu sodobne umetnosti nanaša na 

odnos med gledalcem in obstoječim umetniškim delom z odprtim koncem, medtem ko interakcija 

implicira dvosmerno medsebojno igro med individuumom in sistemom umetne inteligence. 

 

Popper navaja, da je izraz interaktivna umetnost prešel v rabo na začetku devetdesetih let, ko je 

začel označevati »širok razpon eksperimentiranja in inovacij v različnih medijih. Interaktivna 

umetnost danes predstavlja tok podatkov (podob, tekstov, zvoka) v kibernetskih, prilagodljivih in 

inteligentnih strukturah, okoljih in mrežah na tak način, da opazovalec lahko vpliva na tok, 

spreminja strukturo, interagira z okoljem ali navigira mrežo ter s tem postane neposredno vpleten 

v dejanje transformacije in kreacije (Popper, 1993). Ultimativno bistvo spremembe je postavitev 

kanala za izmenjavo informacij med umetniškim delom, gledalcem in kontekstom. Ta kanal mora 

biti sposoben zgraditi mrežo za dialog, ki je dovolj odprt, da omogoči komunikacijo in ne le 

cirkulacijo podatkov (Gianetti, 2004). Medijska umetnost je po naravi reflektivna in interaktivna 

(neposredno ali posredno). Zato v primerjavi z enosmernim komunikacijskim tokom tako 

imenovane klasične umetnosti vzpostavlja dvosmerni komunikacijski tok. Interaktivna umetnost 

naredi prelom z zahodno evropskim prevladujočim konceptom stabilnega, objektno orientiranega 

sistema, ki ga oblikuje izključno umetnik. 
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Za Ascotta je umetnost našega časa umetnost procesa, participacije in interakcije. Ker so naše 

vrednote relativistične, naša kultura pluralistična, naše podobe in oblike bežne, je proces 

interakcije med človeškimi bitji tisti, ki ustvarja pomen in posledično kulturo. Zato so sistemi in 

procesi, ki pospešujejo in ojačujejo interakcijo tisti, ki jih bodo uporabljali umetniki, da bi 

zaobjeli svetovno občinstvo, s pomočjo telematskih sistemov, računalniško posredovanih 

informacij in satelitskih povezav (Popper, 1993). Dober zgled interaktivne umetnosti je projekt 

Father Why Stephena Wilsona, ki gledalcem omogoča, da s svojim glasom manipulirajo 

simuliran sprehod po multikulturni mestni četrti Mission District San Francisca (glej sliko 3). 

Računalnik pa prepoznava čustva iz frekvence gledalčevega glasu (Popper, 1993). 

 

 

 

 

Slika 3: Stephen Wilson, Father Why, (Vir: http://userwww.sfsu.edu/swilson/) 

 

Prve vzorce interaktivnosti v medijskih umetnostih zaznamo že na začetku stoletja, ko nekateri 

umetniki v svoja zvočna dela vključijo tudi poslušalce, saj tako poskušajo ustvariti dvosmerni tok 

komunikacije med umetniškim delom in občinstvom, tako imenovani zametki interaktivne 

umetnosti. Samo idejo, da sprejem umetniškega dela zahteva participacijo opazovalca, je slutiti 

že v poznem 19. stoletju v Mallarmejevem pojmu procesne umetnosti, ki obsega permutabilne in 

http://userwww.sfsu.edu/swilson/
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aleatorne elemente. Podobno tudi Marchel Duchamp v letu 1957 zagovarja, da vsaka estetska 

izkušnja pripiše konstitutivno vlogo gledalcu, ki v procesu gledanja »dodaja svoj prispevek 

kreativnemu dejanju«. Duchamp je celo trdil, da je »delo v celoti ustvarjeno s strani tistih, ki ga 

gledajo, berejo in mu omogočajo preživetje s svojimi pohvalami ali celo s svojo grajo« (Arns, 

2004). 

 

Leta 1929, Bertolt Brecht, Paul Hindemith in Kurt Weill ustvarijo radijsko opero Lindberghflug, 

ki je bila ustvarjena tako, da je vključila tudi poslušalce, kar prištevamo k začetkom 

interaktivnosti ter dvosmernega komuniciranja v medijski umetnosti. Brecht ni toliko ciljal na 

estetski ustroj, temveč na družbeno ozaveščevalne vrednote, ki jih med drugimi kritizira tudi 

Adorno. Brecht pa kritizira Adornovo pozicijo, da je zgolj izraz arogantne elite, ki varuje svojo 

integriteto (tudi skozi glasbo), s tem ko se očitajoče ozira na ideološko zaslepljene množice 

glasbenih poslušalcev pod strogo kontrolo kulturne industrije. Vendar pa je radio že postal 

množični medij in je strukturno preprečeval dvosmerno komunikacijo, ki jo je utopično želel 

vzpostaviti Brecht. Max Neuhaus je poskušal skozi delo Public Supply I v New Yorku leta 1996, 

tako da v živo premešal zvoke desetih telefonskih klicev v studio. 

 

 

 

Slika 4: Bertolt Brecht, Lindbergh flug (192), (Vir: www.medienkunstnetz.de) 

http://www.medienkunstnetz.de/
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50. in 60. leta prinesejo razvoj pojma participacije od »odprtega dela« v gibanjih happeninga in 

Fluxusa (1960. leta) do pogojnega gledalca. Prvi korak k aktivni participaciji in interakciji so dela 

Johna Cagea, Allana Kaprowa, Georgea Brechta idr. Slavne kompozicije Johna Cagea 4'33'' 

(1952) in Imaginary Landscape No. 4 (1951) lahko navajamo kot idealnotipske zglede t. i. 

odprtega dela. V poznih 50. umetnost happeninga Allana Kaprowa preobrazi gledalce v 

udeležence, izvajalce in igralce umetniškega procesa. V 60. letih postane interakcija med 

občinstvom, delom in umetnikom glavni element estetike naravnane zunaj ustaljenih žanrov, 

kategorij in institucij in je splošno označena z izrazom »intermedijska umetnost« (Arns, 2004). 

 

V sedemdesetih letih dobi koncept participacije drugačne pomene predvsem zaradi tranzicije od 

happeningov k performansom. Popper to obdobje označi celo kot neke vrste izginotja oziroma 

»delnega mrka razvoja koncepta participacije« (Popper, 1993, str. 172). V tem času umetniki Dan 

Graham, Peter Campus in Peter Weibel vzpostavijo širšemu občinstvu omejene inštalacije, ki 

soočijo gledalce z lastnimi posredovanimi podobami oziroma pri Bruceu Naumanu celo radikalno 

pogojnimi. Udeležba gledalcev izgubi na pomenu in zaupanju ter v ospredje stopi refleksija 

situacijskega odnosa gledalca z medijem. Glavna telekomunikacijska umetniška dela proti koncu 

70. in na začetku 80. let ponovno vključujejo participacijo, vendar tokrat manjšega in vodenega 

občinstva (Arns, 2004). 
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Slika 5: Bruce Nauman, Live-Taped Video Corridor (1970), (Vir: www.medienkunstnetz.de) 

 

80. in 90. leta so prinesla bolj računalniško in tehnološko orientirano raziskovanje interaktivnosti 

v medijskih umetnostih zaradi ideološkega paradigmatskega premika od družbene estetike k 

tehnični interaktivnosti človek-računalnik. Emancipatorni pristopi in medijske kritike so bile 

redki (Arns, 2004). V tej inštalaciji gledalec ni več le prejemnik, temveč tudi agent. 

 

Vzpon interneta v 90. letih je obnovil teme interaktivnosti iz intermedijskih umetniških 

konceptov 60. let. Kljub temu pa je ta »vzorčni gledalec« nastopal samostojno in interakcija je 

zaradi oblikovanja virtualne narave redko vključevala interpersonalno komunikacijo. Pojma 

telematike in teleprezence začneta na koncu 80. let v interaktivni medijski umetnosti pridobivati 

na pomembnosti. Teleprezenca omogoča gledalcu vzporedne izkušnje na treh krajih hkrati: 

najprej v realnem prostoru, kjer je locirano gledalčevo fizično telo, nato v tele-percepciji v 

http://www.medienkunstnetz.de/
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virtualnem, vizualno simuliranem prostoru, ki reproducira fiktivno ali realno oddaljeno vizualno 

sfero in tretji v tele akciji na fizični lokaciji podatkovnega dela ali celo robotsko vodeno preko 

uporabnikovega gibanja oziroma senzorno vodeno. Do določene mere je teleprezenca – in 

primarno akt vplivanja na daljavo – reflektirana v interaktivni medijski umetnosti. Na tem 

področju so najbolj reprezentativni projekti: Hole in the Space Kita Gallowaya in Sherrie 

Rabinowitz (1980), znamenite telematske skulpture Richarda Kriescheja (80. in 90. leta) in 

Telematic Dreaming Paula Sermona (1992) (Arns, 2004). 

 

Razvoj interaktivnega umetniškega dela sega od zaprtega do »odprtega« umetniškega dela, od 

statičnega objekta do dinamičnega procesa, od kontemplativne recepcije do aktivne participacije. 

Wilson kot glavno značilnost interaktivne umetnosti opiše odpravo meje med občinstvom in 

umetnikom. Razvoj interaktivne umetnosti je pomenil premik od koncepta avtorja, preko »avtorja 

kot producenta« (Benjamin) in »smrti avtorja« (Barthes) do distribuiranega ali kolektivnega 

avtorstva. Kakor se je približevalo 21. stoletje, tako se je umetnik-genij 19. stoletja preobrazil v 

pobudnika komunikativnih, družbenih in političnih procesov izmenjave. V tem procesu »gibanja 

proti odpiranju« igra pojem interakcije pomembno vlogo (Arns, 2004). 
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10 PRAKTIČNI DEL 
 

 

V okviru video laboratorija Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD) 

sem pod mentorstvom Ane Lasić (dramaturginja) ter Borisa Palčiča (režiser) zasnovala 

eksperimentalen kratek film/video z naslovom »Meet me«, ki raziskuje polje virtualnih odnosov 

ter mejnih oblik le-teh in prehajanja ter vpliva iz virtualnega na realno. Vlogo je odigral Luka 

Marčetič.   

 

Forma je zasnovana tako, da z direktnim nagovorom s strani antagonista skozi vztrajnost ustvari 

iluzijo realnega dogajanja in simulira neizbežno situacijo mlade sogovornice, na poziciji katere se 

znajde gledalec. 

 

Sinopsis: 

 

Nikoli vidna »protagonistka« zgodbe izbrska na internetu klepetalnico »Meet me« za ustvarjanje 

novih poznanstev. Kljub začetni negotovosti sprejme prvi kontakt anonimnega klicatelja, ki ji za 

spoznavno uverturo odigra pesem. V prvem klepetu »protagonistka« odkrije, da je umetnica, ki je 

okolica v njenem ustvarjanju ne podpira in v sogovorniku prepozna sorodno dušo, s katerim 

skleneta tridelni pakt o vzajemnem podpiranju in neobsojanju. V naslednjem virtualnem srečanju 

nepričakovano odkrijemo, da ima sogovornik Liam družino. Zaradi očitno resne zaveze paktu, jo 

želi tudi finančno podpreti in ji omogočiti udeležbo na natečaju, ob tem pa smo priča tudi 

njegovemu nejasnemu ljubosumnemu nagovoru. Tretji pogovor razkrije manipulativno naravo 

prejšnjih dialogov in sedaj je moč začutiti resnično naravo Liama, ki še z zadnjimi tehnikami 

vzbujanja slabe vesti, doseže svoj prvoten namen in »protagonistko« psihološko pripelje do 

prisilne participacije v virtualnem seksualnem aktu. Mreža informacij mu omogoča, da jo vklene 

v primež verjetnega nadaljevanja patološkega odnosa. 

 

Internet predstavlja odločen premik k univerzalni povezanosti ljudi v svobodni komunikaciji in 

ponuja močno sredstvo za demokratizacijo družbe, vendar pa na drugi strani enostavna 

dostopnost domala vsakomur odkriva tudi temačne strani kibernetskega prostora, kjer 

posamezniki vstopijo kot anonimneži in konstruirajo svoje virtualne identitete. Splet ponuja 
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idealno prizorišče za igro prevzemanja vlog, ki bi jih v »normalnem« okolju najverjetneje 

označili za deviantne. Lahkotnost uporabe ter možnost izbire podobe odpira prostor za oživitev 

paralelnosti življenj, realnega in virtualnega ter prezentacijo patologij, katerih najobčutljivejša 

tarča so otroci in mladostniki. 

 

Režijski koncept, v katerem je gledalec ves čas iz oči v oči z antagonistom, ki ga nagovarja, 

simulira skriti svet internetne komunikacije, kamor ne bi imel nikoli vpogleda brez lastne 

izkušnje. Gledalec spozna sogovornico, »protagonistko« zgodbe in njeno željo, ne da bi jo 

kadarkoli videl. Postavitev v njeno pozicijo in dodelitev vloge ga potegne v miselno participacijo. 

Skepticizem odraslega uma do mehanizmov manipulacije ne omogoči bega gledalca, saj je 

izpostavljen stalni prisotnosti sogovornika in neizbežni situaciji, ki je podprta z ožanjem kadrov  

ter s tem spremembi, ki ga vodi od navideznega obvladovanja dogajanja do vdora antagonista v 

intimni prostor gledalca – v končnem kadru celo izstopi iz kadra (položaj je moč slutiti po liniji 

silhuete in smeri zvoka) ter vzbudi občutek šepetanja na uho. Statične kadre in direkten nagovor 

sogovornika v virtualni interakciji na trenutke razgiba gibanje igralca po sceni in njegovi premiki 

spletne kamere. 

 

Gre za nenavadno rušenje t. i. četrte stene, ki poskuša v gledalcu vzbuditi iluzijo realnosti ter 

občutenje nemoči, stiske, neizkušenosti, naivnosti mlade osebe. Psihološko spreminjanje 

protagonista je podprto s subtilnim prehodom od začetnega zgornjega rakurza, do normalne 

vizure ter končnega spodnjega rakurza. Dialog med antagonistom in gledalcem je v resnici le 

polovično slišen pogovor, ki ga gledalec razume in miselno dopolni sam, kar spada v celotno 

sliko koncepta paralelnosti vidnega in skritega. S polslišnim dialogom je simulirana dvosmerna 

komunikacija, čeprav je realno gledalec brez možnosti interakcije, ki podpre idejo brezizhodnega 

položaja. 

 

Kratek film/ video »Meet me« je eksperiment. ki poskuša prezentirati, da izkušnja v virtualnem 

lahko ni nič manj »resnična« kot v realnem svetu ter opozoriti na moč in razsežnosti doživljanja v  

virtualnem okolju. 
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Prvi del je animacija, ki pokaže subjektivni pogled gledalca med brskanjem po internetu ter vstop 

v klepetalnico »Meet me«. 

 

 

Slika 6: Osebni arhiv 

 

 

 

Slika 7: Osebni  arhiv 
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Slika 8: Osebni arhiv 

 

Drugi del filma prikazuje samo sogovornika v treh javljanjih. V vsakem javljanju je s telesom 

bližje nam (kadri se ožijo), spreminja se rakurz in svetloba, ki psihološko zmanjšuje intimni 

prostor gledalca in povečuje tesnobni občutek. 

 

 

Slika 9: Osebni arhiv 
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Slika 10: Osebni arhiv 

 

 

 

Slika 11: Osebni arhiv 
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Slika 12: Osebni arhiv 

 

 

Slika 13: Osebni arhiv 
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Slika 14: Osebni arhiv 

 

 

Slika 15: Osebni arhiv 
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Slika 16:  Osebni arhiv 
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11 PEDAGOŠKI DEL 

 

 

Z razvojem interneta in videokonferenčnih sistemov, ki omogočajo medsebojno komunikacijo 

uporabnikov v realnem času, neodvisno od lokacije, se je odprlo obilje možnosti za mnoga 

področja, med drugim tudi umetnost. 

 

"Kot interaktivni komunikacijski medij ima videokonferenca veliko prednosti, saj imajo 

udeleženci občutek, kot da so dejansko prisotni" in virtualen svet, ki je realen po svojih učinkih in 

vzporeden resničnemu oziroma ga posnema, zagotavlja popolno čutno izkušnjo. Videokonferečni 

sistem omogoča vzpostavitev odnosov in interakcijo sodelujočih v simuliranem okolju, ki je 

formiran z beleženjem realnega prostora. (http://www2.arnes.si/~sspmgiac/mirk/sternad.htm) 

 

Skozi raziskovanje virtualnega in medijske umetnosti me je zanimala tudi aplikacija na 

ustvarjalni proces v ateljeju, možnosti izvedbe likovnega procesa, naloge skozi videokonferenčni 

sistem ter razmišljanja o povezavi realnega in virtualnega prostora. 

 

11.1 Shared Studios 
 

Med raziskovanjem projektov, vezanih na nove medije, sem zasledila raziskovalno delo Amarja 

Chopra Bakshi-ja, ki je zasnoval projekt z naslovom Shared Studios, kjer s podporo 

videokonferenčnega sistema in interneta poskuša vzpostaviti portale za medkulturni dialog. 

 

V kampanji za crowdfunding na platformi Kickstarter pojasni, kaj želijo s Shared Studios doseči. 

Pravijo, da ljudje pravzaprav ne vzpostavljajo pravega dialoga. Nesprejemanje, postavljeno na 

religijski drugačnosti, seksualni, rasni, vsesplošni ksenofobiji je možno zamajati s poglobljeno 

komunikacijo z ljudmi, ki so v drugačnih kulturnih in družbenih okoljih. Kljub temu, da nam 

tehnologija omogoča povezavo s širnim svetom, jih po navadi koristimo za povezavo znotraj že 

znane skupnosti. S projektom Shared Studios udeleženci izstopijo iz svoje dnevne rutine, iz zone 

udobja, stran od distrakcij komunikacijske tehnologije in okolice in se povežejo na daljavo v 

realnem času z osebami, ki jih (še) ne poznajo. Delijo moment, prepričanja, znanja, vrednote. 

http://www2.arnes.si/~sspmgiac/mirk/sternad.htm
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Shared Stuudios so skupina interdisciplinarcev, umetnosti, oblikovanja in tehnologije, fokusirana 

na oblikovanje portalov po svetu. Raziskujejo potencial povezave tehnologije in realnega ter 

virtualnega prostora, v katerem se lahko povezujejo posamezniki s popolnoma različnim 

ozadjem. 

 

Portali so osnovani kot zlato pobarvani kontejnerji, opremljeni z osnovno opremo za avdiovideo 

komunikacijo, s potopitvenim učinkom, saj črno opremljen interier eliminira komponento 

določenega prostora. Ko vstopiš v kontejner, si soočen s sogovornikom, kot da bi se znašel v 

istem prostoru v sinhronem času. 

 

Poleg naključnih mimoidočih, ki so izkusili moč komunikacije portalov, se je porodila ideja 

možnosti kolaboracije umetnikov skozi avdiovideo povezavo. Sodelovanje plesalcev, 

glasbenikov in ostalih ustvarjalcev je rodilo tehnološko podprt studio za umetnike, podprt z 

intimno atmosfero. 

 

Amar Chopra Bakshi v intervjuju pove: »Ena od stvari, ki ohranja prostor zanimiv, je vključitev 

umetnikov in ustvarjalnih ljudi, da premikajo meje kaj majhen črn prostor lahko pomeni. Dva 

komedijanta nastopita skupaj, dva glasbenika, ki ne vesta nič drug o drugem, bosta sodelovala, 

dva plesalca lahko ko-koreografirata, itd. Namen je ustvarjati sodelovalen prostor, kjer se lahko 

odvija preplet različnih umetnostnih zvrsti.« (https://www.youtube.com/watch?v=thO3i1gi7Dk) 
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Slika 17: Shared Studios (Vir: http://sharedstudios.com/) 

 

 

Slika 18: Shared studios (http://sharedstudios.com/) 
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Slika 19: Shared Studios (Vir: http://sharedstudios.com/) 

 

 

Slika 20: Shared Studios (Vir: https://www.youtube.com/watch?v=5Zg8nIuibB4) 

 

http://sharedstudios.com/
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11.2 E-ATELJE 
 

Kot so pri Shared Studios v drugi fazi razvoja odkrili možnost sodelovanja različnih umetnikov 

na daljavo, sem razmišljala o možnostih izvedbe likovne naloge na daljavo in simulacije ateljeja 

v virtualni različici s pomočjo avdiovideokonferenčnega sistema, ki sem ga poimenovala E-atelje, 

saj se predpona E- uporablja za označevanje elektronsko podprtih pojmov in stvari v elektronski 

obliki. 

 

Ena izmed komponent, ki jih likovni pouk spodbuja, je razvoj ustvarjalnosti in divergentnega 

razmišljanja, ki v sodobni družbi zasedata pomembno mesto. Lahko bi rekli, da v poplavi  

informacij postaja ustvarjalni pristop v nameri opaženosti skoraj normativ. 

 

Sodobna družba  je postmaterialna družba, ki ustvarja družbeno bogastvo predvsem  s trgovanjem 

z idejami, ustvarjalnostjo, novim znanjem, z informacijami, je družba, » / ... / kjer je pomembno 

več in bolj kakovostno, vse bolj različno in narejeno na različne načine« (Barle idr., 2008, str. 

193). Lahko rečemo, da družba znanja tesno korelira z ustvarjalnostjo in inovativnostjo. 

 

Kakšna je pravzaprav razlika med ustvarjalnostjo in inovativnostjo, ki se v vsakdanji rabi 

mnogokrat enačita. Ustvarjalnost je sposobnost preseči običajne koncepte ter v presežku 

ustvarjati nove ideje, neodvisno od njihove morebitne uporabnosti. Proces pomeni odmikanje od 

pričakovanega k neznanemu, kombiniranje starih elementov na nov način, zmožnost videti nove 

povezave in gledati stvari iz neobičajnega vidika (Dryden in Vos, 1999). Inovativnost pa je ne 

toliko pridobivanje novih idej, kot realiziranje. Vključuje proces od odgovora na problem do 

njegove praktične razrešitve. Ustvarjalnost je podlaga za inovativnost in inovacije so rezultat 

uporabljene ustvarjalnosti. 

 

Sodobni svet hlasta po revolucionarnih idejah. Inovacije in ustvarjalni pristop k problemom sta 

postala temeljna gibala napredka. Ustvarjalni posamezniki že od nekdaj vlečejo družbo naprej, 

vendar še nikoli ni bilo tako nujno razmišljati kreativno kot danes, saj je veščina iskanja novih 

idej postala nuja za preživetje v sodobni družbi (Srića, 1999). Ta misel nas navaja, da bi 

izobraževalni konstrukt moral več pozornosti nameniti razvoju teh sposobnosti, tako pri 

posamezniku kot pri zagotavljanju kreativne klime v delovnih skupinah. 
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Čeprav me v okviru E-ateljeja predvsem zanima možnost ustvarjalnega procesa, ki se odvija na 

daljavo, se vseeno za trenutek ustavimo še pri definiciji izobraževanja na daljavo, ki se živo 

povezuje z izvedbo. Če pogledamo segment izobraževanja, opazimo, da različni avtorji predvsem 

izpostavljajo premagovanje prostorske (in/ali časovne) ločenosti akterjev s pomočjo tehnologije. 

Gerlič (2003) izobraževanje na daljavo opredeli kot »oblika posrednega oziroma indirektnega 

izobraževanja, kjer sta učitelj in učenec med seboj fizično ali tudi časovno ločena. Učno gradivo 

se posreduje na daljavo s pomočjo različnih medijev v tiskani ali elektronski obliki« (str. 43). 

 

OPIS NALOGE: 

 

Likovno nalogo, eksperiment sem izvedla z umetnico in študentko A likovne pedagogike, ki ima 

bogate izkušnje tako v klasičnih kot digitalnih medijih, ki so tudi pedagoško podprte. 

 

* Uporabila sem eksperimentalno metodo (metodo opazovanja z udeležbo), vključena sem 

v proces izvedbe likovne naloge kot model in hkrati opazovalec, razlago, kot uvod v 

koncept eksperimenta in pogovor tekom izvedbe ter intervju na koncu. Kljub velikemu 

polju ustvarjanja v digitalnih medijih in obstoječega sodelovanja umetnikov na daljavo, 

me je zanimala možnost izvedbe v klasičnih medijih s pomočjo avdiovideo konferenčnega 

sistema, povezave virtualnega in realnega prostora, prednosti in omejitve, ki se bodo 

pojavile tekom izvedbe.  

 

UDELEŽENKI: Študentka Megi Milošević in študentka A likovne pedagogike 

DATUM: 30. 7. 2015 

ŠTEVILO UR: 2 

OBLIKOVALNO PODROČJE: risanje 

LIKOVNA NALOGA: Risanje motiva po opazovanju s prostorsko ločenostjo od modela v obliki 

avdiovideo konference 

LIKOVNA TEHNIKA: svinčnik 

LIKOVNI MATERIALI, ORODJA, PODLAGE: svinčnik, papir, računalnik, kamera, internetni 

dostop 

LIKOVNI MOTIV: človeška figura v prostoru 



50 
 

METODE DELA: razlaga, pogovor, opazovanje z udeležbo 

OBLIKE DELA: v dvojicah 

UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: internet, računalnik, spletna kamera, papir, svinčnik  

VRSTA UČNE URE: kombinirana (teoretična in praktična) 

MEDPREDMETNA POVEZAVA: IKT 

 

CILJI: 

 

Udeleženka: 

 nariše človeško figuro v prostoru s prostorsko ločenostjo modela. 

 nariše v klasičnem mediju med opazovanjem modela v virtualni obliki. 

 

HIPOTEZE: 

 

 Udeleženci prihranijo čas. 

 Virtualna oblika omejuje vidnost modela in občutek za globino prostora.  

 Virtualna oblika zmanjšuje socialno interakcijo. 
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SLIKOVNA DOKUMENTACIJA: 

 

 

Slika 21: Osebni arhiv 

 

 

Slika 22: Osebni arhiv 
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Slika 23: Osebni arhiv 

 

 

Slika 24: Osebni arhiv 
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Po izvedbi naloge sem z udeležensko, študentko likovne pedagogike A izvedla še kratek intervju 

o ugotovitvah tekom eksperimenta z namenom povezave lastnih povzetkov z opazovanjem z 

ugotovitvami s stališča ustvarjalke. 

 

Danes sva izvedli eksperiment možnosti povezave virtualnega in realnega prostora ter 

povezave klasičnih in digitalnih medijev. Na kakšen način po navadi sama ustvarjaš in 

kakšnih motive izbiraš? 

 

Za risanje sem se začela zanimati v osnovni šoli in se mu resneje posvečala od začetka gimnazije 

dalje. Začela sem s tradicionalnimi mediji, kot so svinčniki in akvarel in se kasneje začela 

razvijati v drugih tradicionalnih medijih, kot so oglje, pasteli, tuš in akril ter digitalnih medijih. 

Med študijem sem spoznala in se razvila tudi v različnih grafičnih tehnikah, kot so jedkanica, 

vernis-mou, suha igla in akvatinta, v oblikovanju gline, mavca, keramike, papirja, itd. Trenutno 

za svoje ustvarjanje najpogosteje uporabljam Adobe Photoshop in Illustrator, svinčnike, oglje in 

tuš. Moje risbe so predvsem figuralne, s človeškimi in živalskimi podobami. Rišem na različne 

načine, od realističnih do zelo stiliziranih podob, odvisno od karakteristike slike. Motive črpam iz 

vsakdanjega življenja, znanstvene fantastike in interpretacije raznih zgodb. V svojih risbah se mi 

zdi pomembno prikazovanje čustev, zanimive oblike in originalni dizajni podob. 

Kakšne prednosti in omejitve si zasledila tekom izvedbe naloge, eksperimenta? 

 

Kljub temu, da sem velika uporabnica digitalnih medijev, tako v ustvarjalne kot izobraževalne 

namene, so me nekatere ugotovitve presenetile, saj se še nisem lotila dela na način, da bi bil 

model fizično ločen. Zanimivo je, da je še popolnoma realen občutek pri risanju modela, saj 

kamera zabeleži njegove naravne premike. Tudi svetloba ni bila problem. Lahko bi rekla, da ob 

zagotovljeni osnovni dovolj kvalitetni spletni kameri in dovolj hitri internetni povezavi ni opaziti 

razlike iz stališča ustvarjalca. Edino, kar sem opazila je, da ti pogled kamere pravzaprav že 

določi izrez kompozicije, ki si jo sicer sam zastaviš. Ne vidim pa tega dejstva kot omejitev, saj se 

lahko prilagodi s premikom kamere ali odmikom modela. Predvsem vidim veliko prednosti, ki jih 

takšen način prinaša. 
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Kakšne so te prednosti? 

 

Predvsem, da sem lahko ostala v svojem doma, v svojem »ateljeju«. Prihranila sem čas in takšen 

način predvsem omogoči večjo časovno fleksibilnost ter briše omejitev fizične ločenosti. Kar me 

navaja na razmišljanje o vseh možnostih sodelovanja preko spleta, ki so že zelo uveljavljena 

praksa v neformalnih okoljih, mislim pa, da bi jih morali bolj vključevati tudi v formalna okolja, 

predvsem izobraževalna. 

 

Največkrat očitajo digitalnim, virtualnim oblikam zmanjševanje socialne interakcije. Kako 

komentiraš to trditev? 

 

Družba se razvija skupaj s tehnologijo in mlajša generacija, ki je del informacijske dobe, dojema 

komunikacijo na drugačen način. Programi, kot je npr. Skype omogočajo skoraj popoln približek 

realne izkušnje. V hitrem tempu je čas vrednota in ekonomizacija naših aktivnosti je nujna. Ne 

borimo se z mlini na veter, ampak raje sprejmimo prednosti, ki nam jih tehnologija prinaša. Kljub 

temu pa seveda ne smemo pozabiti na stike v realnem okolju. 
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POVZETEK: 

 

Z lastnim opažanjem in ugotovitvami ustvarjalke lahko rečem, da virtualna oblika ni zmanjšala 

socialne interakcije, saj je komunikacija aktivno potekala. Prav tako se niso pojavile tehnične 

omejitve (svetloba, postavitev, nejasnost, itd.), s katerimi se ne bi ukvarjali niti v realnem 

prostoru. Predvsem pa sva prihranili čas in razmislili dodatna vprašanja o možnostih, ki jih 

ponuja virtualna oblika. Premagovanje ločenosti ustvarjalcev (časovno in geografsko) nudi 

sodelovanje tistih, ki sicer nikoli ne bi mogli stopiti v interakcijo. Že uveljavljenje prakse 

sodelovanja umetnikov na daljavo bi lahko več izkoriščali tudi v formalnem izobraževalnem 

sistemu. 

 

Pomislek se pojavi ob predpostavki, da bi sodelovala skupina. Vsi udeleženci bi videli model iz 

istega zornega kota ter iste razdalje. Pomanjkljivost je, da virtualna oblika preprečuje 

približevanje ustvarjalca modelu, rešitev je le v približanju modela k kameri (kar bi bilo moteče 

pri delu v skupini). Velikost risbe je pravzaprav zamejena s poljem, ki ga zajame kamera in se 

projecira na ekranu. Torej ponovno pride do istega problema, kjer ustvarjalec lahko spremeni 

velikost le s pomočjo modela, ki premakne kamero. 

 

Menim, da je najboljša rešitev kombinirano učenje, ki vključuje tako virtualno obliko kot 

srečanja v živo. 

 

Osnovna surovina sodobne družbe je informacija, oziroma, njeno poglavitno gibalo je 

pridobivanje in distribucija informacij ter znanja, katerega obseg se pospešeno povečuje in hkrati 

izredno hitro zastareva. Poleg pomena znanja samega po sebi je še posebej postalo pomembno 

znanje: vedeti kaj, zakaj, kako in vedeti kdo, oziroma drugače povedano – uporabno znanje.  

(Košmrlj, 2013) 

 

Vidna je vedno večja potreba po poznavanju postopkov in ne faktičnem znanju (dejstev), ker 

imamo do le-teh dostop kadar koli, tudi s pomočjo tehnologije. Usmeriti se moramo v 

posredovanje zakonitosti, ki  podpirajo povezovalno mišljenje, v katerem se znanje dojema kot  

povezave med različnimi idejami. Rezultat tako zasnovanega procesa posredovanja znanja je 

njegovo osmišljanje. Iskanje ravnovesja med vsebino in poznavanjem postopkov, med znanjem 
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kot vrednoto samo in uporabnim razumevanjem znanja je eden pomembnih pogledov na 

izobraževanje. (Barle idr., 2008) 

 

Jacques pravi: »Mehanicistično razumevanje delovnega procesa je zaposlenega razumelo 

instrumentalno, brez čustev, kot nekoga, ki se prilagodi standardizaciji in objektivizaciji procesa. 

Za takšno opravljanje dela je zadostovalo sposobnost akumulacije znanja« (1996 v Barle idr., 

2008, str. 37). Danes ne gre več le za pasivno nalaganje novega znanja, temveč se pojavlja 

potreba po zavedanju, refleksiji procesa delovanja ter razvoju sposobnosti, kar je pomembna 

dimenzija sodobne družbe. 

 

Nove informacijsko-komunikacijske tehnologije demokratizirajo izobraževanje in odpirajo 

dostop do globalnega znanja, ki pa se eksponentno kopiči in hkrati izredno hitro zastara. Priča 

smo fenomenu razpolovitve življenjske dobe znanja (Bregar idr., 2010), kar nas navaja na 

razmišljanje o nujnosti vseživljenjskega izobraževanja, s katerim sledimo toku sprememb in 

sodelovanju, povezovanju s pomočjo interneta in pretoku informacij, znanja med posamezniki. 
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12 ZAKLJUČEK 

 

 

»In the virtual world, lives and feelings are measured not by the distance of miles but by reality 

of our desires.« 

Tony G.  

 

»V virtualnem svetu, ni merilo življenja in občutkov razdalja, ampak realnost naših želj.« 

Tony G.  

 

Tehnološki razvoj se odvija s svetlobno hitrostjo. Nikoli prej ni bilo mogoče shraniti toliko 

podatkov in nikoli prej niso bile informacije v trenutku in vsem dostopne kot danes. 

Pred letom 1451, ko je Johannes Gutenberg natisnil prvo evropsko knjigo, je bilo v Evropi le 

okoli 30 000 knjig, leta 1500 jih je bilo že več kot 9 milijonov. Proces vse hitrejšega širjenja 

informacij se je nadaljeval leta 1872 z izumom pisalnega stroja, leta 1876 s prvim prenesenim 

telefonski sporočilom, leta 1884 s prvim modernim tiskarskim strojem, z nemim filmom leta 

1922, s prvim televizorjem leta 1926 ter z mikroprocesorskim integriranim vezjem in 

kalkulatorjem leta 1971. Odtlej govorimo o eksploziji komunikacije  (Dryden in Vos, 2001) . 

 

Tehnologija nam lajša življenja, internet omogoča premagovanje geografske razdalje, različna 

področja se povezujejo in iščejo nove rešitve za napredek. Živimo v obdobju, ki je izredno 

zanimivo, saj smo priča začetku integracije tehnologije v naš vsakdanjik, oblikujemo virtualne 

identitete, ustvarjamo virtualne svetove, tehnološki razvoj se odvija z eksponentno hitrostjo in 

prinaša vedno nove in nove možnosti. Ves čas spremljam nove pridobitve in razmišljam o 

možnostih povezovanja z umetnostjo ter izobraževanjem. Mislim, da je umetniško področje po 

naravi bolj odprto za eksperimente, medtem ko se izobraževalni sistem rahlo togo odziva na  

vpeljevanje novitet. 

 

Informacija je postala gonilna sila, oziroma kot ugotavlja Kranjec (2010), upravljanje z 

informacijami postaja vse pomembnejša ekonomska in kulturna dejavnost, katere uspešnost 

temelji na sposobnosti pridobivanja čim več podatkov v pravem času, iz njih povzeti pravo 
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informacijo in na njeni podlagi učinkovati. Lahko bi rekli, da je osnovna surovina nove 

civilizacije informacija oziroma, da je njeno poglavitno gibalo pridobivanje in distribucija 

informacij ter znanja, katerega obseg se pospešeno povečuje in hkrati izredno hitro zastareva. 

 

Kljub vsemu pa mislim, da je vpeljava tehnologije v naša življenja lahko dvorezen meč, če je ne 

sprejmemo z mero kritike in zavedanja, da lahko povzroči tudi odtujitveni efekt. Sprejmimo vse 

bonitete, ki nam jih nudi, vendar ne pozabimo, da so človeški odnosi tisti, ki zares bogatijo naša 

življenja. 
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Wilson, S. (2002). Information arts: Intersections of art, science, and technology. Cambridge 

(Mass.): MIT Press. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=thO3i1gi7Dk
http://www2.arnes.si/~sspmgiac/mirk/sternad.htm

