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POVZETEK

'Cyber art', 'carnal art' in obsoletno telo so pojmi, ki opisujejo sodobne umetniške

prakse preoblikovanja telesa. Umetnike, ki se ukvarjajo z omenjenimi pojmi, zanima

predvsem vidik zastarelosti človeškega telesa v primerjavi s psihičnim napredkom

človeške družbe. Vsak zase raziskujejo aplikacije sodobnih tehnoloških dosežkov na

človeško telo v povezavi z napredkom fizičnih, kognitivnih in zaznavnih zmožnosti

človeškega telesa.

Posegi umetnikov v fizično telo tudi vizualno preoblikujejo telo, kar je zanimivo

predvsem z vidika odziva javnosti na vizualna preoblikovanja “normirane” človeške

fizične podobe.

V diplomski nalogi iščem povezave med omenjenimi zapisanimi pojmi in raziskujem

odzive tako strokovne kot tudi splošne javnosti na izpostavljena umetniška dela. V

likovnem raziskovalnem delu se osredotočam predvsem na gledalčev odziv na

namerna in nenamerna preoblikovanja telesa.

KLJUČNE BESEDE: 'cyber art', 'carnal art', obsoletno telo, sodobne umetniške

prakse, telo, 'body art', preoblikovanje telesa





ABSTRACT

Cyber Art, Carnal Art and Obsolete Body are concepts that depict contemporary art

practices of body alterations. Artists who work with the aforementioned concepts are

interested mainly in the obsoleteness of the physical body in comparison to societal

psychological progress. Each artist dealing with these concepts is exploring the

application of modern technology advancements to human body, with the purpose of

improving physical, cognitive and/or sensory capabilities of the human body.

Artistic interventions in the physical body have an impact on the appearance of the

human body as well, which is a compelling aspect to consider, especially in terms of

the society's reaction to visible body modifications causing a dissimilarity between the

modified human body and the culturally determined physical appearance.

In my thesis I look for connections between the three concepts mentioned above. I

research public responses to the exposed artworks. In art research part I mainly

focus on viewers response to intentional and unintentional body alterations.

KEY WORDS: Cyber Art, Carnal Art, obsolete body, contemporary art practices,

Body, Body Art, body modification
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UVOD

Skozi zgodovino se je pojmovanje telesa v umetnosti in splošni kulturi močno

spreminjalo. Uporaba lastnega telesa ne samo kot motiva, ampak tudi kot medija se

je začela v obdobju performansa in 'body arta', ko so umetniki svoje telo uporabljali

kot sredstvo za izražanje. Prevladujoči namen umetniškega dela v 'body artu' je

šokiranje javnosti in sprožanje javne diskusije o globljem pomenu dela.

Vsa umetniška gibanja, opisana v tej diplomski nalogi, so bila pogosto omenjana v

povezavi z 'body artom', vendar se zaradi svojih posebnosti izmikajo umeščanju v ta

slog. Glavni razlog je uporaba prednosti tehnološkega razvoja današnjega časa.

Prav zaradi uporabe novodobne tehnologije je razvidno, da osrednji namen

umetnikov ni šokiranje javnosti, temveč evolucija človeškega telesa in novo

dojemanje lastne fizične forme.

ORLAN, Stelarc in Neill Harbisson so avtorji umetniških gibanj in del, ki jih v

diplomski nalogi podrobneje opisujem. S svojimi umetniškimi deli, performansi,

predavanji in celo s svojo telesno podobo tudi oni sprožajo javne razprave. Njihov

prvotni namen ni šokirati javnost – s svojimi deli skušajo približati družbi telesno

preoblikovanje in ga predstaviti kot del človekovega fizičnega in psihičnega razvoja.

Avtorji, omenjeni v diplomski nalogi, sodijo med začetnike opisanih gibanj. Njihova

dela najbolje predstavljajo pojme in gibanja, ki jih želim pojasniti v diplomski nalogi. V

slednji se zato osredotočam zgolj nanje.
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1. TEORETIČNI DEL

1.1. CARNALART

Po definiciji je 'carnal art' avtoportret, kot ga dojemamo v klasičnem pomenu;

razlikuje se po tem, da je ustvarjen s pomočjo sodobnih tehnologij. Njegova

inskripcija v meso je posledica novih možnosti, ki so nam na voljo dandanes. Telo

tako postane neke vrste »modificiran ready made«, ki ne predstavlja ideala tako kot v

preteklosti: “ni še dovolj pripravljeno, da bi ga spoštovali ali da bi bilo podpisano.”

(Hillstrom in Hillstrom, 1999)

Na prvi pogled bi to umetnost lahko umestili v 'body art', vendar v nasprotju s tem

'carnal art' ne hrepeni po bolečini, v njej ne išče vira prečiščenja in je ne zaznava kot

odkupa za grehe. 'Carnal art' prav tako nima želje po rezultatu plastične operacije,

ampak ga zanimata proces kirurško-operacijskega performansa in modificirano telo,

ki postane subjekt javne razprave. (Hillstrom in Hillstrom, 1999)

'Carnal art' je po naravi ateističen, ne sledi krščanski tradiciji, nasprotno – upira se ji.

Razkriva krščansko zanikanje povezave med telesom in užitkom ter izpostavlja njene

šibkosti pod okriljem znanstvenega odkritja. Obenem ne sledi tradiciji trpljenja in

mučeništva – zmožnosti poudarja z dodajanjem in ne odvzemanjem. 'Carnal art' ni

samomutilacija. Telo pretvarja v jezik. Nasprotno od biblične zamisli »beseda je meso

postala« meso postaja beseda. Edino, kar ostaja pri ORLAN, umetnici, poosebljeni

definiciji'carnal arta', nespremenjeno, je njen glas. (Hillstrom in Hillstrom, 1999)

'Carnal art' obravnava sprejemanje agonije ob rojstvu otroka kot anahronistično in

smešno. Spodbuja uporabo epiduralne in lokalne anestezije ter številnih analgetikov.

ORLAN je na svoji spletni strani zapisala »Hura za morfij (Vive la morphine!)«, »Dol z

bolečino (A bas la douleur!)«. Umetnica lahko opazuje svoje odprto telo brez trpljenja;

lahko vidi celo pot do lastnega drobovja (angl. viscera) in ob tem doživlja nove

razsežnosti ogledala. Svojega ljubljenega lahko vidi v srce, ki ni niti malo podobno

osladnim simbolom, ki jih po navadi rišemo. »Dragi, ljubim tvojo vranico, ljubim tvoja

jetra, obožujem tvojo trebušno slinavko, in linija tvoje stegenske kosti me vznemirja.«

(Hillstrom in Hillstrom, 1999)
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'Carnal art' razglaša individualno svobodo umetnika, ob tem se upira predsodkom in

diktaturi. Prav to je razlog za vključevanje družbe, medijev in celo sodišča v

ORLANINO umetnost. (Hillstrom in Hillstrom, 1999)

'Carnal art' ne nasprotuje plastičnim operacijam – nasprotuje standardizaciji

človeškega, še posebej ženskega telesa. Ni mogoče, da 'carnal art' ne bi bil

feminističen. Zanimajo ga plastične operacije, razvoj medicine in biologije, ki pod

vprašaj postavljajo status telesa in etične zadržke.(Hillstrom in Hillstrom, 1999)

Za 'carnal art' je značilno, da obožuje posmehovanje in barok, groteskne in drugače

zanemarjene stile, kar je logično, saj se zoperstavlja socialnim pritiskom in bremenu,

ki ga nosita tako telo kot tudi umetniško delo. 'Carnal art' je antiformalističen in

antikonformističen. (Hillstrom in Hillstrom, 1999)

1.1.1.ORLAN

ORLAN je ime umetnice, ki je med letoma 1990 in 1993 prestala devet plastičnih

operacij zaradi umetnosti. Ime (zapisuje se z velikimi črkami) si je spremenila, da bi

znova odkrila samo sebe. (Weintraub, 2004)

Njen cilj je izpostaviti zakonski vidik, njen vmesnik med umetnostjo in zakonom pa je

vse prej kot tipičen. Kajti umetnica ne izraža pravice do svobode govora, cenzure in

avtorskih pravic. Namesto tega izpostavlja nov problem – njen cilj je globoka

transformacija jaza, po kateri ji pripada zakonska pravica do nove identitete.

Transformacija je korenita in dokončna, svoj notranji jaz gradi z intenzivno

psihoanalizo, zunanjost pa obenem preoblikuje z izbranimi kirurškimi posegi. Skupek

teh procesov tvori umetniški performans, ki ga naslavlja Slika/Nova slika ali Re-

inkarnacija Svete Orlan. (Weintraub, 2004)

ORLAN nosi med operacijami dizajnerska oblačila, bere poezijo, posluša glasbo ali

komunicira z oddaljenimi galerijami in studii. (Jeffries, 2009)

Operacijska soba je kraj njene rekonfiguracije, ki služi tudi kot umetniški studio. Tam

opravlja prestavitev lastnih maščobnih depozitov, novo postavitev obraznih kosti in
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snuje nov dizajn lastnega mesa. Medtem skupaj s psihoanalitikom oblikuje elemente

lastne osebnosti in odkriva lastnosti, ki ležijo skrite pod površjem. Vsaka operacija je

predstava zase, dopolnjena z dodelano scenografijo, kostumi, igralci, glasbo,

scenarijem in pripomočki. Vsaka od operacij ima svojo temo, velikokrat določeno z

značajem boginje, katere poteze so med operacijo podvojene. Sterilnost lahko

povežemo le s certificirano čistočo sobe. (Weintruab, 2004)

ORLAN je režiserka, ki se sama izbere za glavno zvezdo in določi kirurge za

stranske igralce. Je scenografka, scenaristka in koreografinja; sama izbira glasbene

posnetke in kostume za nastopajoče. Izbira tudi publiciste, ki oblikujejo plakate, in

oglaševalska podjetja, ki promovirajo njen trud. Na podlagi tega lahko trdimo, da je

ORLAN prevodnik in prejemnik lastnega truda. (Weintruab, 2004)

Pot do svetniškega statusa, ki ga ima umetnica, je bila vse prej kot lahka. ORLAN je

bila na številnih operacijah, kjer so ji razprli meso, tako da je bilo pod njim videti

mišico. Med odstranjevanjem trakov kože je budna ležala med belim in črnim križem.

V skalp so ji vstavili igle in ji odvzeli maščobo. Lastna kri ji je curljala po licih in meso

je bilo na novo povezano s šivi. Te kalvarije ni prestala le enkrat, postopek je

ponovila kar devetkrat. Skozi ta proces se prebija kot umetnica, ki verjame, da je telo

samo ogrinjalo, ki ga lahko odvrže in ga preobrazi na tako preprost način, kot bi

zamenjala kostum. (Weintraub, 2004)

Celotna zamisel se ji je porodila leta 1978, ko je bila zaradi zunajmaternične

nosečnosti prisiljena namesto na tiskovno konferenco oditi v bolnišnico. S seboj je

vzela celotno video ekipo, ki je operacijo snemala. Ob tem je kot ženska umetnica, ki

se ukvarja prav z vlogo žensk v umetnosti (ki so velikokrat gole in tarča moških

pogledov), doživela revolucionaren trenutek, ko je spoznala, da je v istem trenutku

opazovalec in objekt opazovanja. (Hillstrom in Hillstrom, 1999)

V obraz si je vstavila vsadke in si pri tem vzela za zgled slike renesančnih ter

baročnih umetnikov. Brado si je ustvarila po podobi Botticellijeve Venere, nos po

zgledu Geromove Psihe, veke po Fontainbleujevi Diani, ustnice po Moreaujevi Evropi

in obrvi po Da Vincijevi Mona Lisi. Kot sama navaja, razlog za posnemanje ne izvira

iz njihove fizične podobe, temveč iz zgodbe vsake naslikane junakinje posebej.
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Venera je povezana s plodnostjo in ustvarjalnostjo, Psiha predstavlja dušo ter

potrebo po ljubezni in duhovni lepoti, Evropa je tista, ki predstavlja zakon, ter je mati

sodnikov, duš in kraljev, Diano si je izbrala, ker se ne podreja bogovom in moškim,

zanjo je značilno tudi, da je aktivna in občasno celo agresivna. (Weintraub, 2004)

ORLAN v obdobju med dvema operacijama prodaja fotografije predstav in relikvije,

sestavljene iz kosov svojega mesa, okrvavljenih gaz, povojev in besedila. (Wilson,

2002)

Na vprašanje, ali lahko spremeni idejo o lepoti, ORLAN odgovarja:

»Nisem prepričana, da lahko spremenim takšno stvar, lahko pa ustvarjam podobe, ki

so drugačne od tistih v stripih, videoigrah, revijah in TV-oddajah. Obstajajo tudi

drugačni načini razmišljanja o telesu in lepoti. Če bi me opisali, ne da bi me kdo videl,

bi mislili, da sem pošast, da nisem spolno privlačna (umetnica uporabi izraz

“fuckable”). Če pa me vidijo, se to morda lahko spremeni.« (Jeffries, 2009)

Danes umetnica ne uprizarja več kirurških performansov, saj bi bila vsa

preoblikovanja, ki bi si jih želela, prezapletena oziroma neizvedljiva. Poleg tega

zaradi orodij, ki jih ponujajo nove tehnologije, niti ne vidi potrebe po kirurškemu

poseganju v telo, saj lahko izvede preoblikovanja tudi digitalno/virtualno. (Hillstrom in

Hillstrom, 1999)

ORLAN je določila svojemu telesu usodo tudi po smrti. Njeno telo bodo po smrti

mumificirali in ga spravili v muzeju, to odločitev pa je pospremila besedami: »Svoje

telo sem dala umetnosti!« (Weintraub, 2004)
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Slika 1: ORLANIN portret, fotografiral: Fabrice Lévêque, 1997

1.1.2.ODZIVI JAVNOSTI

Odzivi javnosti na performanse, ki jih ustvarja ORLAN, so deljeni. Nekateri jo

zagovarjajo, drugi pa obsojajo tako njo kot kirurge, ki so izvajali operacije.

Pierre Restany, francoski umetnostni kritik in kulturni filozof, o odnosu objekt-subjekt

v njenih delih pove, da ORLAN kot subjekt popolnoma prevzame objekt, ki je

posledica popolnega zavedanja subjekta. Navezuje se tudi na

metamorfozo/transformacijo identitete, saj se ORLAN poda v kirurške procese z

namenom spremembe jaza, nekakšnim vstajenjem. Fenomen ob tem postane, kot

pravi Restany, nova normalnost, ki si jo s tem ustvarja, dihotomija in dualnost osebe.

Da bi bila metamorfoza uspešna, poudari Restany, je pomembno, da občinstvo

sprejme transformacijo, zato mora biti sam performans operacije elitistični dogodek,

kar ORLAN doseže s predvajanjem v živo in možnostjo komunikacije. (ORLAN, 2012)

Kirurginja, ki izvaja operacijo v dokumentarnem filmu, zatrjuje, da je ORLAN pri

zdravi pameti, da si ne želi ne škodovati ne prizadejati bolečine, da zagovarja

umetniško idejo. V nasprotnem primeru bi imeli opraviti z resno psihološko težavo.

Kirurginja pri ORLAN sicer opaža narcistična nagnjenja in ob tem pove, da mora biti

uspešen umetnik izjemno narcističen. (ORLAN, 2012)
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Barbara Rose, kuratorka ene od galerij, kjer se je posnetek predvajal, pove, da so se

ljudje večinoma obračali stran od zaslona, saj je bil posnetek v nasprotju s prizori

vojn, ki jih vsakodnevno prikazujejo na televiziji, bolj oseben. Roseova povezuje

performanse tudi z 'body artom', katerega namen je bil šokirati javnost in je

nemalokrat uporabljal lažne dele telesa ter kri. Kuratorka se naveže še na

zgodovinske slike, ki upodabljajo scene trpljenja in gnusne prizore, ter opozori, da je

že barok upodabljal bolj teatralične prizore, saj so se ljudje že naveličali ponavljanja

vedno istega motiva. Podobno se dogaja tudi pri ORLAN. Njena dela so logično

nadaljevanje 'body arta', saj ljudje niso več tako zlahka šokirani. (ORLAN, 2012)

Neki kupec njenega umetniškega dela pravi, da še sam ni pričakoval, da ga bo

posnetek operacije tako zelo pritegnil. Najprej so se mu zdeli prizori strašni, nato pa

mu je performans postal zanimiv. Umetniško delo (kolaž fotografij) je kupil, da si bo

za vedno zapomnil to hitro in nepredstavljivo spremembo mnenja ter mišljenja.

Kirurški performans mu je spremenil način dojemanja stvari; zdaj predvsem meni, da

je vsak umetnik predan in iskren ter verjame v to, kar počne. Pred ogledom posnetka

se mu je zdelo to samoumevno. (ORLAN, 2012)

Eno od tveganj, ki jih je ORLAN kot umetnica sprejela poleg paralize, povezane s

hrbtenično anestezijo, in neudobnostjo devetih izbranih operacij, je, da bi jo označili

za noro. Prisebnost je v splošnem dojemanju povezana z zmanjševanjem nevarnosti,

iskanjem udobja in varnosti. ORLAN z umetniškimi performansi krši standarde

normalnega vedenja in s tem ponazarja mnogo čustev, misli in vpogledov, ki jih

družba zatira. (Weintraub, 2004)

V knjigi 'Contemporary women artists' pisatelja navajata, da je ORLAN ena od

umetnic, ki s svojimi deli šokira in želi namenoma izzvati javnost. Prav škandaloznost

njenih del jo je pripeljala do prepoznavnosti in slave. (Hillstrom in Hillstrom, 1999)

Penine Hart, predstavnica ORLANINE galerije v New Yorku, izpostavlja kot najhujše,

kar se je zgodilo, mnenje, da ORLAN išče pozornost, namen njenih del pa je zgolj

zadovoljevanje lastnih narcističnih teženj. Ob tem poudarja, da se s tem zanemarja

pogum, ki je potreben za tak projekt. Tisti, ki gojijo takšno mnenje, ne prepoznajo
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ORLANINE globoke naklonjenosti in predanosti umetnosti ter ne priznavajo, da je za

umetnost pripravljena odstopiti tudi telo. Penine Hart pove, da je ena od glavnih želja

umetnice zabrisati mejo med zunanjim in notranjim ter ju poenotiti. (Willson, 2002)

Jane Godall, primatologinja in antropologinja, o tej tematiki polemizira s stališča

primerjave znanstvenega in umetniškega eksperimenta. Prvi je institucionaliziran in

pod formalnim vodstvenim sistemom, ki ureja pogoje in obliko projektov. Potrebuje

etično odobritev glede na nacionalne in mednarodne, vnaprej dogovorjene standarde.

V nasprotju s tem je umetniški eksperiment velikokrat anarhističen, improvizacijski,

spontan in včasih celo nepremišljen. Večkrat vzbuja etične pomisleke, ki niso vezani

na etični sistem. Jane Godall ob tem izpostavlja vprašanje, če imamo pravico

eksperimentirati z lastnim telesom. Odgovori na vprašanje so seveda deljeni. Kljub

vsemu poudarja, da umetniški eksperimenti razširjajo meje znanosti in privedejo do

rešitev, ki jih znanstveniki zaradi regulacij ne bi mogli najti. (Willson, 2002)

1.2. OBSOLETNO TELO

Obsoletno telo je pojem, ki ga avstralski umetnik perormansa, Stelarc, uporablja v

teorijah, na podlagi katerih so osnovani njegovi performansi in projekti.

Je izraz, ki označuje zastarelost našega telesa in njegovo nezmožnost za

evolucionarno napredovanje vzporedno z našim umom. (Stelarc, 1999)

Stelarc dojema telo kot razvojno arhitekturo, ki postopoma postane zavedna in

učinkovito deluje v svetu. Predpostavlja, da telo samo po sebi ni dobro zasnovano,

saj moramo za ohranjanje telesa dihati; brez kisika naše telo preživi le nekaj minut,

brez vode telo sicer zdrži nekoliko dlje, tj. nekaj dni, brez hrane pa celo nekaj tednov,

čeprav so tudi to omejitve, ki nam jih naše zastarelo telo predstavlja. Da je telo zelo

občutljiva enota, ki se pogosto kvari in hitro utrudi, podpira tudi z dejstvi, da umremo

že, če izgubimo le deset odstotkov telesne tekočine, in da imamo resno zdravstveno

težavo, če nam telesna temperatura zaniha le za tri do štiri stopinje. Poleg vsega je

naše telo tudi časovno omejeno, povprečna življenjska doba je namreč 75 let.

(Stelarc, 1999)
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Še ena od pomanjkljivosti našega obsoletnega telesa je pomanjkanje modularnega

dizajna in čezmerno dejaven imunski sistem, ki otežuje nadomestitev organov v

primeru okvare. Človeška vrsta ne potrebuje več ohranjanja s produkcijo, pač pa

stopnjevanje posameznika v smislu preoblikovanja. Stelarc ne postavlja na prvo

mesto po pomembnosti občevanja med moškim in žensko, temveč vmesni člen med

človekom in strojem. »TELO JE OBSOLETNO. Smo na koncu filozofije in človeške

fiziologije. Človekova misel se izgublja v njegovi preteklosti,« še zapiše Stelarc.

(Stelarc, 1993)

Kot nadgradnjo teorije izpostavi tri vrste »mesa«. Prva se imenuje 'circulating flesh'

oz. meso, ki kroži. Ta izraz se navezuje na transfuzijo krvi, presajanje organov in

delov telesa. Kri, ki danes kroži v telesu nekoga drugega, lahko začne v primeru

nesreče krožiti po vašem telesu, enako velja tudi za organe. Tu Stelarc navaja tudi

ohranjanje telesa za vedno. Tehnologija je tako močno napredovala, da lahko telo, ki

je v komi, z napravami ohranjajo v nedogled. Druga možnost, ki jo navaja, je

zamrzovanje telesa s kriogenezo in njegova obuditev v zamišljeni prihodnosti, kot

zadnje pa omenja napredek tehnologije, zaradi katerega lahko telo »popravimo« z

biotiskanjem, presaditvijo matičnih celic ipd. (Stelarc, 2002a)

Z izenačevanjem fizične zmožnosti teles in standardiziranjem človekove spolnosti

tehnologija spreminja samo naravo človeškega obstoja. Stelarcova teorija o

zunajmaterničnem oplojevanju in možnosti ohranjanja fetusa v umetno vzdrževanem

okolju pomeni, da tehnološko rojstvo izgine. Z možnostjo modularnega

preoblikovanja telesa, katerega namen je povečati možnost nadomeščanja slabo

delujočih delov, izgine tudi razlog za tehnološko smrt. Edini pogoj za to je

dosegljivost nadomestkov. Stelarc ob tem poudari, da smrt ne dokazuje eksistence in

je le staromodna evolucijska strategija. Namesto popravljanja telesa predlaga

preprosto nadomeščanje delov, ki jih je treba zamenjati. Za prilagoditev na razširjen

prostor in čas zunajzemeljskega okolja mora telo postati nesmrtno. (Stelarc, 1993)

Druga vrsta mesa je 'Fractal Flesh' oz. fraktalno meso, pri katerem so telesa in

njihovi deli prostorsko ločeni, vendar elektronsko povezani in ustvarjajo vzorce

ponavljajočih se aktivnosti. Zadnja, tretja vrsta pa je 'Fantom Flesh' oz. fantomsko
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meso, kamor sodijo avatarji na medmrežju ali heptične naprave. Ta vrsta mesa

ponazarja fizično navzočnost oddaljenih teles. (Stelarc,1999)

Projicirane prisotnosti človeka in izvajanje telesne aktivnosti na oddaljenih in

zunajzemeljskih lokacijah rešuje s teleoperacijskimi sistemi. En sam operater bi bil

zmožen upravljati celo kolonijo robotov na različnih lokacijah, razpršeni ljudje eksperti

pa lahko kolektivno nadzorujejo robota nadomestka. Teleoperacijski sistemi ne bi

smeli biti več zgolj mehanizmi s povezavo roka−oko, pač pa bi morali ustvarjati

kinestetične občutke, omogočati orientacijo, gibanje in napetost telesa. Elektronski

prostor postaja medij delovanja in opušča funkcijo medija informacij. Telo s stroji pri

tem vodi v vse večjo kompleksnost in interaktivnost. Elektronski prostor poudarja

obliko telesa in razširja njegove funkcije, pri tem pa ne omejuje parametrov njegovih

zmogljivosti niti s fiziologijo niti z neposrednim prostorom. Elektronski prostor ponuja

možnost preoblikovanja arhitekture telesa in njegovih operativnih sposobnosti.

(Stelarc, 1993)

Sprva je Stelarc za dokazovanje obsoletnosti/zastarelosti našega telesa izvajal

performanse, v katerih se je obesil na kavlje in visel s stropa, žerjava ipd. S tem je

želel svoje telo pripeljati do roba njegovih zmožnosti in ga utruditi. Pozneje je začel

telo povezovati z novejšimi tehnologijami in prikazovati možnosti napredka. Po

njegovem mnenju ni več nobene prednosti v razvoju človeške vrste ali v tem, da

človek ostane »človek«. Tehnologija človeka opremi z možnostjo, da napreduje kot

posameznik v svojem razvoju, kar izniči pomembnost kohezivnosti vrst. Razlika med

duhom in telesom je preteklost; pozornost zdaj vzbuja razcep med telesom in vrsto.

Stelarc pripisuje pomen tehnologije predvsem temu, da dosega vrhunec v tuji zavesti

− zavesti, ki jo poimenuje postzgodovinska, transčloveška in zunajzemeljska. (Stelarc,

1993)

V povezavi s težavnim vzdrževanjem zapletenosti, mehkosti in vlažnosti telesa

Stelarc navaja kot možno strateško rešitev izvotljenje, strnjenje in razvodenitev telesa,

zaradi katerih bi telo postalo trajnejše in manj ranljivo. Izpostavlja tudi nekoristnost

sedanje organizacije telesa. Rešitve za spremembo ne išče v notranji strukturi telesa,

pač pa na njegovi površini, nič globlje od kože. Če bi znali izdelati sintetično kožo,

skozi katero bi neposredno prek por absorbirali kisik in svetlobo ter ju učinkovito
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pretvarjali v kemične hranilne snovi, bi lahko s tem radikalno reprogramirali telo in

odpravili množico odvečnih sistemov ter slabo delujočih organov. Zmanjšali bi

količino strupenih spojin, ki nastajajo pri kemičnem delovanju telesa, zaradi česar bi

bilo izvotljeno telo boljši gostitelj tehnoloških sestavin. (Stelarc, 1993)

Na obsoletnost samega telesa se Stelarc navezuje tudi s svojim delom 'Stomach

Sculpture', napravo, dolgo 50 milimetrov in s premerom 15 milimetrov, ki je bila

vstavljena v Stelarćev želodec 40 cm globoko. Znotraj telesa je naprava izvajala

svojo koreografijo, se odpirala in zapirala, širila in krčila, utripala z lučko in oddajala

piskajoče zvoke. Telo v tem primeru ni zaprt prostor, kjer koža nakazuje konec

sebstva in začetek sveta, tu obsoletno in prazno telo postane gostitelj − ne zase,

ampak za skulpturo.

(Orbović, 2008)

Stelarc izpostavlja telo kot gostitelja tudi v povezavi s kolonizacijo površine telesa in

njegovih internih traktov. S povečanjem populacije telesnih bakterij bomo zmožni

raziskati, nadzorovati in varovati telo. (Stelarc, 1993)

1.2.1.STELARC

1.2.1.1. Tretja roka

V svojih projektih združuje umetnost in tehnologijo ter išče možnosti evolucijskega

napredka človeškega telesa. Prvi dodatek človeškega telesa, ki ga je zasnoval, je

bila tretja roka. Aktiviral jo je s signali EMG iz trebušnih in nožnih mišic. Z

ustvarjanjem in pošiljanjem signalov je lahko premikal roko in prste na njej. Za

premikanje skrbijo elektrode, pritrjene na štiri mišične predele, ki proizvajajo

nadzorne signale. Po več letih dela z njo jo Stelarc lahko uporablja hipno in intuitivno.

Med projektom, v katerem je Stelarc raziskoval tudi možne uporabe tretje roke, se je

naučil napisati devetčrkovno besedo s tremi rokami hkrati. (Stelarc,2002b)
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1.2.1.2. Napadeno in neprostovoljno telo

Projekt neprostovoljnega gibanja, kjer so dele telesa s klikom na računalniku lahko

premikali gledalci, tudi tisti, ki so performans spremljali zgolj prek medmrežja.

Performans je trajal tri dni, saj je moral Stelarc uskladiti časovne pasove vseh treh

galerij, ki so dogodek predvajale. (Stelarc,2002b)

1.2.1.3. Dodatno uho, uho na roki

Projekt dodatnega ušesa je bil zasnovan leta 1996, vendar je bilo uho sprva narisano

na desni strani glave, tik ob že obstoječem ušesu. Izvedba izvorne skice ni bila

mogoča, saj bi gostitelj ob vstavitvi implantata lahko končal s paralizirano polovico

obraza. Nova, ustreznejša lokacija za razvoj ušesa je bila na notranji strani podlakti,

kjer je koža mehkejša, bolj elastična in fleksibilnejša. (Orbović, 2008)

Med iskanjem kirurgov za izvedbo posega je Stelarc vedno mislil, da bo operacija

potekala na Tajskem ali v Braziliji, vendar se je vse dobro končalo, ko so poseg

sprejeli trije kirurgi v Združenih državah Amerike.

Projekt ušesa na roki se je tako začel izvajati leta 2006, ko so mu vstavili vsadek in

mikrofon. Mikrofon je sicer deloval, vendar so mu ga morali zaradi pooperativnega

zapleta odstraniti. Zdaj ima umetnik na roki le obris ušesa, kot sam rad pove, ga čaka

še dvig heliksa, dodati morajo tudi ušesni mešiček, ki ga bodo vzgojili iz njegovih

odraslih matičnih celic. (Orbović, 2008)

Cilj celotnega projekta ni vizualna podoba tretjega ušesa, temveč vgradnja mikrofona

in brezžičnega sistema vanj. S tem bosta omogočeni povezava ušesa z odprtimi

spletnimi omrežji in komunikacija z oddaljenimi telesi. Razvijajo tudi zvočnik in

sprejemnik, ki si ga bo Stelarc vsadil v režo med zobmi in bo povezan z njegovim

ušesom. Tretje uho bo tako predvajalo glas prek zvočnika v njegovi ustni votlini; če

bo imel zaprta usta, bo glas oddaljenega telesa slišal le on sam, če bo usta odprl, ga

bodo lahko slišali tudi ljudje v njegovi neposredni bližini. S tem se bo vzpostavila

nova vrsta komunikacije, ki ne bo potrebovala zunanjih podaljškov.

(Orbović, 2008)
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Svoje zamisli pa pripelje do same skrajnosti z razmišljanjem o operacijskem

medmrežju oz. inteligenčnem sistemu. Razmišlja o možnosti, da bi medmrežje

omogočalo skeniranje, preklapljanje in samodejno povezovanje skupkov teles

uporabnikov, ki bi bili prijavljeni, v realnem času. Velikost in strokovnost skupkov bi

sistem izbiral glede na zastavljeno nalogo. Pri tem bi bili zavest in aktivnost

premaknjeni ter hkrati uporabljeni v kibernetičnem prostoru, opredeljenem z na novo

postavljeno inteligenco. Medmrežje bi vplivalo na fizične interakcije, ki bi potekale

med telesi. Z vrsto senzorjev, upravljalnikov in hibridnih gibal bi te naprave

eksponentno pomnožile zmogljivost delovanja telesa. Zagotovile bi večjo občutljivost,

višjo hitrost in povečale zapletenost človekovega delovanja. Na tem mestu Stelarc

zapiše: »Nemara je bistvo človeškega prav to, da se odrečemo svoji človečnosti /.../«

(Stelarc, 2002b)

Slika 2: Stelarc, Dodatno uho, fotografirala: Nina Sellars, 2006

1.2.2.ODZIVI JAVNOSTI

Pri projektu “Involuntary Body”, kjer so ljudje upravljali gibanje telesa, se je našlo

nekaj nejevernikov, ki so znova in znova ponavljali isto zaporedje gibov, da bi se

prepričali, če z umetnikovim telesom res upravljajo oni in ne on sam. (Curtin

University,2014)
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Za umetnika je bil najzanimivejši odziv njegove dveletne nečakinje na dodatno uho,

uho na roki. Ko ga je opazila, je nemudoma začela opazovati njegovo glavo in

preverjati, če mu morda katero od njegovih prvotnih ušes ni zdrsnilo na roko. Kot

sam pove, je to dokaz, da je dodatno uho anatomsko pravilno in je tako prepoznavno

kot uho. (Curtin University, 2014)

Arthur in Marilouise Kroker, pisca na področju tehnologije in kulture, o Stelarcu

napišeta obsežnejši esej z naslovom Zdaj smo vsi Stelarci. V njem se poigravata z

mislijo, da se bo o Stelarcu nekoč govorilo kot o drznem raziskovalcu prihodnosti in

neizprosnem razkrinkovalcu preteklih iluzij. Izpostavljata tudi ironičnost udejanjanja

relativnostne teorije. Če pomislimo na Stelarca, nikakor ne moremo mimo tega, da

morda pomislimo, da njegovo napovedovanje prihodnosti tehnologije v performansih

ni toliko stvar eksperimentalnega umetniškega prikazovanja vpliva informacijske

tehnologije na kulturo kot obsesivno modeliranje prihodnosti, krojeno po meri

estetskih specifikacij njegove avtobiografije. (Kroker in Kroker, 2002)

Timothy Murray, profesor angleškega jezika in direktor dodiplomskih filmskih in video

študij na Univerzi Cornell v ZDA, v svojem eseju o Stelarcu izpostavi kar nekaj

zanimivih tez. Najprej čustveno navezanost na kožo, ki jo Stelarc velikokrat uporablja

v svojih delih ali pa kot izhodišče teorij. Murray obelodani svoj sum, da Stelarc v

svojih načrtih in besedilih podzavestno razkriva nasprotujoči si čustveni transfer, ki

razodeva čustvo želje in njegovo spremenljivost, ki določata Stelarca kot oblikovalca,

pisca in izvajalca performansov. Svojo tezo potrjuje s tem, da se umetnik celo v

besedilih, ki govorijo o izpraznjenju sledi telesne notranjosti in telesa, opremljenem

za delovanje s funkcijo votlega gostitelja, izraža z visoko retoričnim izrazjem, ki kaže

na sledi travmatičnega nasprotujočega transferja. Ob tem izpostavlja tudi zoprno

nelagodje in strahospoštovanje gledalcev ob pogledu na prebodeno in raztegnjeno

kožo, ki igra veliko vlogo pri Stelarčevem obešanju na kavlje (suspenzijah). (Murray,

2002)

Murray se med drugim sprašuje, kaj je razlog, da Stelarc razglasi telo za zastarelo in

nezmožno dohajati zmogljivosti robotskih in digitalnih potez, hkrati pa so predstavitve

in metafore telesa tako velikega pomena za njegove eksperimente, vključno s tistimi

z najbolj virtualnimi vmesniki. (Murray, 2002)
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Amelia Jones, umetnostna zgodovinarka, teoretičarka in kritičarka, omenja Stelarca v

svoji knjigi v povezavi z mazohizmom, predvsem zaradi njegovih zgodnjih del –

performansov, v katerih je svoje telo obešal na kavlje. (Jones, 1998)

1.3. CYBORG ART

'Cyborg art' je umetniško gibanje, znotraj katerega umetniki razširijo svoje čute prek

svojih fizičnih omejitev z vpeljavo tehnologije v lastno telo. Umetniška dela 'cyborg'

umetnikov so njihovo novo čutilo, umetniško delo se zgodi znotraj umetnikov − sami

so edini gledalci lastne umetnosti.

V 'cyborg' umetnosti so umetniško delo, občinstvo in muzej sestavljeni iz enega

samega telesa. (Cyborg Art, b.d.)

Če svoja čutila razširimo tako, da planet dojemamo na globlji način, se naše vedenje

in razumevanje spremenita. Svet dojemamo skozi novo čutilo, kar pomeni, da z

ustvarjanjem novih čutil spreminjamo in poglabljamo svoje doživljanje resničnosti.

Umetniki 'cyborg arta' verjamejo, da z ustvarjanjem novih čutil razodevajo resničnost,

ki je naša naravna čutila ne zaznavajo, zato se ne podrejajo virtualni ali preoblikovani

resničnosti, ampak ciljajo na razkrito resničnost. (Cyborg Art, b.d.)

1.3.1.DEFINICIJA CYBORGA

Definicija besede 'cyborg', ki jo je leta 1960 podal znanstvenik Manfred Clynes, je, da

se mora človek za raziskovanje in preživetje v novih okoljih prilagoditi sam in ne

spreminjati okolja. Dodamo lahko nova čutila ali organe. (Donahue, 2017)

Neil Harbisson v intervjuju iz leta 2016 razkriva vrste 'cyborgov', ki jih deli na

psihološke in biološke. Biološki 'cyborgi' se delijo na dve podskupini – medicinski,

torej tisti, ki potrebujejo naprave, da nadomestijo njihove nedelujoče organe (npr.

srčni spodbujevalnik, slušni aparat ipd.), in se za to ne odločijo prostovoljno, ter

prostovoljne 'cyborge', ki bi si želeli kakorkoli izboljšati ali dopolniti delovanje telesa.

Prostovoljni 'cyborgi' se delijo na tri dodatne podskupine − čutilne 'cyborge', ki z

dodatnimi organi/napravami razširijo svoja čutila izven naravnih zmožnosti (v to
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skupino sodi tudi Neil Harbisson), fizične 'cyborge', ki si z vsadkom dodajo določeno

fizično sposobnost, in kognitivne 'cyborge', ki z vsadkom izboljšajo kognitivne

sposobnosti (npr. dodatni spomin, vsadek za razumevanje različnih jezikov ipd.).

Druga večja skupina 'cyborgov' so psihološki 'cyborgi', za katere si Neil Harbisson

upa trditi, da smo to skoraj vsi ljudje v sodobnih civilizacijah. Kot primer izpostavi

jezikovno posebnost, s katero se v današnjem času pogosto srečamo. Pred dobrim

desetletjem bi ob prazni bateriji na mobilnem telefonu pripomnili: »Moj mobilni telefon

ima prazno baterijo,« medtem ko je danes vsem znana fraza: »Imam prazno

baterijo.« Ob tem izpostavlja, da smo psihološko navezani na naprave v svojih žepih

in jih obravnavamo kot podaljšek sebe. (Talks at Google, 2016)

Njegovo trditev podkrepi tudi posnetek 'cyborg' antropologinje Amber Case, ki prav

tako izpostavlja vpliv mobilnih naprav na naše življenje, dodaja pa še, da psihološki

'cyborgi' pravzaprav postanemo vsakič, ko naši vidni ali slušni organi vzpostavijo stik

z mobilno napravo oz. tehnologijo. Ta pojav poimenuje zunanja evolucija in teorijo

obrazloži s primerjavo orodja (npr. kladiva), ki je naš zunanji podaljšek, in mobilnih

naprav, ki so danes postale naš psihični podaljšek. Ob tem izpostavi tudi naš odnos

do mobilnih naprav, saj brez njih pravzaprav ne vemo več, koliko je ura, vsako noč jih

priklopimo na elektriko in vse naše življenje se vrti okrog njih. (Donahue, 2017)

1.3.2.NEIL HARBISSON

Leta 2004 je Neil Harbisson po dolgotrajnem pregovarjanju z uradnimi inštitucijami

postal prvi uradni 'cyborg' na svetu, kar potrdi tudi zapis v njegovem potnem listu

(namesto spola ima zapisano 'cyborg', na fotografiji pa ima anteno). (Harbisson, 2018)

Harbisson ima prirojeno redko vrsto barvne slepote, zaradi katere ne zaznava barv,

kar pomeni, da svet vidi v črno-beli različici. Čeprav se mu to ne zdi ovira, kvečjemu

prednost, je želel zaznavati barve, zato je razvil tehnologijo, ki mu pomaga pri

zaznavanju, ne da bi pri tem spremenil svoj vid. Nad glavo mu visi nekakšna antena,

ki je v resnici senzor za zaznavanje barv. Ko antena barvo zazna, mu z valovanjem v

lobanjo, kjer je antena pritrjena, sporoči ton, ki ga Harbisson nato poveže z natančno

določeno barvo. Sprva je Harbisson videl samo barve v vidnem zaznavnem spektru,

pozneje je svoj čut nadgradil še z ultravijolično in infrardečo svetlobo, saj njegov
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senzor deluje na podlagi zaznavanja odbite svetlobe. Da si je zapomnil, kateri ton

povezati z določeno barvo, je potreboval tri leta. Takrat je uporabljal še zunanjo

anteno, ki mu je pošiljala signale prek slušalk, priklopljenih na računalnik, Harbisson

poimenuje ta prototip ekso čut. Poznejši prototip je bil prislonjen ob njegovo lobanjo,

vse dokler se njegovi možgani niso navadili na nov čut. Korak, ki je sledil, je bil

logičen − sprejemnik so vsadili neposredno v njegovo lobanjo, in od takrat sprejema

barve vedno ter povsod. Zdaj Harbisson ne razmišlja več o zapiskih, s katerimi si je

sprva pomagal pri povezovanju zvoka z barvo, ampak barvo začuti. Največji preskok

se je zgodil, ko je ugotovil, da po novem sanja v barvah, seveda barv ni videl, ampak

so njegovi možgani v sanjah sami proizvajali zvoke. Anteno dojema kot podaljšek

svojega telesa in možganov, zanj je antena postala del njegovega telesa. (Harbisson,

2018)

V povezavi z umetnostjo Harbisson dodaja: »Svoje telo in možgane obravnavam kot

skulpturo.« (Jeffries, 2014)

Posledica tega, da so se njegovi možgani prilagodili na zaznavanje barv prek novega

čuta, je, da zdaj zaznava svet popolnoma drugače kot večina ljudi. Zanj rdeča barva

ni strastna ali agresivna − ker leži na začetku svetlobnega spektra, jo zaznava kot

umirjeno, medtem ko je zanj vijolična barva neznosna in agresivna. Njegova

najljubša barva je postala infrardeča, ker jo lahko zaznava tudi v temi. Kot zanimivost

naj še dodam, da Harbisson rad posluša Warhola in Rhotka, ker imata jasne tone, ne

mara pa Velasquesa in Da Vincija, saj uporabljata tone, ki so si blizu, kar ga

spominja na glasbeno ozadje grozljivke. (Harbisson, 2018)

Ker ne preoblikuje samo svojega telesa, ampak zaznavna sredstva, zdaj opaža, da

ima vsako mesto svojo barvo (London je npr. rdeč, New York moder). Zanj barve

niso vesele ali žalostne, čustva jim lahko pripiše šele, ko so postavljene ob druge

barve in toni barv tvorijo akorde. (Harbisson, 2018)

Harbisson je iznašel nove načine izražanja, da bi lahko svoj čut posredoval tudi

zunanjim opazovalcem. Oblikoval je sonokromatične oz. zvočne portrete, pri katerih s

svojim senzorjem skenira človeški obraz in pošlje zvočni zapis v .mp3 obliki
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portretirancu. Ta drugačen način zaznavanja človeških obrazov ga je pripeljal tudi do

ugotovitve »Morda zvenite res, res dobro, pa tega ne veste«. (Harbisson, 2018)

Harbisson lahko z novim čutom ustvarja tudi barvne koncerte, kjer s senzorjem

skenira obraze občinstva, s katerim prek zvočnika deli glasbo, ki jo zaznava. Med

drugim je spremenil svoj način izbire oblačil. Namesto da oblačila združuje po kriteriju

videza, jih združuje po prijetnosti zvoka. V sodelovanju z modnimi oblikovalci je

izdelal tudi modno linijo oblačil, ki zveni kot skladba. Zaradi uporabe novega čutila je

spoznal, da zdaj kot barve zaznava tudi zvoke, kar je izkoristil za ustvarjanje slik po

znanih govorih ali skladbah (npr. Hitlerjev govor, govor Martina Luthra Kinga, skladbi

Justina Bieberja z naslovom Baby itn.). (Harbisson, 2018)

Slika 3: Avtoportret Neila Harbissona, 2012

Slika 4: Neil Harbisson, Sonokromatični posnetki, New York, 2014
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1.3.3.ODZIVI JAVNOSTI

Za Neila Harbissona je najtežji del telesnega preoblikovanja prilagajanje družbi.

Ljudje se ob pogledu na njegovo »anteno« velikokrat smejijo, mu postavljajo

vprašanja ali pa ga celo napadejo. Sam pravi, da se z leti spreminja le to, s čim

zamenjujejo njegov senzor. Sprva so mislili, da je to bralna svetilka, in ga spraševali,

če jo lahko prižge, pozneje so mislili, da je brezžična slušalka za mobilni telefon, v

dobi selfijev so jo zamenjevali za neke vrste palico za selfije. Nekje v Italiji so otroci

za njim kričali: »Pokemon!« Harbisson še vedno čaka, da bi ga ljudje vprašali, kaj

zaznava z anteno. To bi zanj pomenilo, da ga javnost sprejema in da je prepoznala

njegov senzor kot del njega. Odkar ima novo čutilo, ki ga je sam poimenoval kar

'eyeborg', je bil že nekajkrat preganjan iz cerkva in trgovin. Leta 2012 je med

protestom v Barceloni policija zahtevala, naj neha snemati. Ko jim je skušal razložiti,

da je naprava del njega in je ne more odstraniti, sta ga policista napadla in mu s

senzorja potegnila »kamero«. Domov se je vrnil z uničenim 'eyeborgom', s katerega

so visele žice. Ta dan je označil za enega najtežjih dni v svojem življenju. (Jeffries,

2014)

Svojo transformacijo dojema kot razvijanje tehnologije za dolgoročne implikacije, kjer

se lahko vrsta na novo ustvari po svoji volji, vendar dodaja, da družba še ni

sposobna narediti tako velikega preskoka. (Talks at Google, 2016)

Sebe dojema kot transvrsto, antena na vrhu glave ter zaznavanje UV- in IR- svetlobe

so značilnosti, ki jih običajno pripisujemo drugim vrstam živih bitij in ne ljudem. Prav

zaradi tega je prepričanje, da se zdaj bolj poistoveti s stroji oz. napravami, napačno,

sam trdi, da zaradi svoje preobrazbe zdaj bolje razume naravo in se počuti bolj

povezan z njo. (Jeffries, 2014)

Skupaj s svojo dolgoletno prijateljico Moon Ribas, ki je tudi sama 'cyborg' (v roki ima

vgrajen senzor za zaznavanje seizmografskih premikov), je ustvaril združenji Cyborg

foundation in Trans Spiecies Society, s katerima pomagata ljudem pri razvijanju in

uresničitvi novih čutil. (Talks at Google, 2016)
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2. PRAKTIČNI DEL

2.1. PRVI ODLITEK

Že nekaj let sem se poigravala z zamislijo uporabe brazgotin kot izraza osebne

zgodbe/izpovedi. Vsaka brazgotina na telesu 'skriva' svojo zgodbo, ima svoj vzrok in

nosi svoje posledice, ali so te minimalne, komaj opazne, ali velike. Zamisel se mi je

sprva porodila ob opazovanju lastnega telesa, na katerem sem odkrila brazgotine, do

katerih je prišlo nenamerno (npr. ob poškodbah, nesrečah, bolezni ali iz kakšnih

podobnih razlogov). Pri opazovanju sem zaznala tudi brazgotine, ki so nastale

namerno (npr. brazgotina po odstranitvi piercinga ali brazgotina, ki je nastala s

širjenjem ušesne mečice).

Poudarek namenjam nenamernemu oz. nehotenemu preoblikovanju telesa, saj želim

izpostaviti nasprotje med namernim preoblikovanjem telesa, ki si ga bodisi želimo

bodisi ga sprejmemo v dobrobit nečesa, kar želimo in smo nanj pripravljeni (ga

sprejmemo, še preden se zgodi), in nehotenem preoblikovanju telesa, do katerega

pride, preden ga ozavestimo in sprejmemo (ali v skrajnih primerih ne sprejmemo).

Najprej sem uporabila brazgotino, ki je nastala pri hujšem padcu s kolesom.

Pravzaprav je ta brazgotina po mojem mnenju najbolj stereotipna, »potolčeno

koleno« je namreč največkrat upodobljeno kot poškodba otrok v reklamnih oglasih ali

priljubljenih hollywoodskih filmih. V mavcu sem izdelala negativ brazgotine in ga

primerjala s fotografijo kolena takoj po poškodbi, ki je na njem pustila brazgotino.

Vsebina samega dela z dodatkom fotografije postane bolj zapletena. Sama

brazgotina nima kakšne močne asociacije na bolečino. Zanimivejša je zaradi

vprašanja nastanka. Ko pa ob njo postavimo fotografijo sveže rane, nenadoma

dobimo asociacijo bolečine. S tem dobi delo še časovno komponento, saj postane

vidna kronološka povezava med obema elementoma.
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Slika 5: Amanda Likar, Still love my dog, 2017, mavčni negativ in fotografija, osebni arhiv

2.2. AVTOPORTRET

Zamisel sem nato razvijala in jo nadgradila s serijo negativov. Uporabila sem reliefno

bolj razgibane brazgotine na svojem telesu. Nastal je avtoportret, ki z razporeditvijo

posameznih negativov, izsekov telesa (npr. koleno in ustnice) v prostoru tvori zelo

grobo nakazano obliko figure.

Slika 6: Amanda Likar, Sledi življenja, 2017, mavčni negativi, osebni arhiv
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Prostorsko postavitev sem opremila s shemo, ki oštevilči vse negative brazgotin in

opredeli njihov izvor. Sprva sem razmišljala, da bi ob vsaki brazgotini zapisala vzrok

zanjo, a sem se pozneje odločila drugače, saj bi s tem odvzela gledalcu možnost

razmišljanja o nastanku brazgotine.

Slika 7: Shema za Sledi življenja, osebni arhiv

Poleg negativa brazgotine na kolenu sem uporabila še skupino treh brazgotin na levi

nadlakti. Kot pri brazgotini na kolenu je vzrok za nastanek teh nenameren in nehoten,

saj gre za sledove pasjega ugriza.

Slika 8: Mavčni negativ brazgotine pasjega ugriza in mavčni negativ brazgotine padca s kolesom,

osebni arhiv
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Sledi brazgotina, ki je ostala po odstranitvi piercinga. Ta je v nasprotju s prvima

dvema namerna, čeprav prvotni namen ni bil brazgotina, pač pa nakit; za dejanje

sem odločila z zavedanjem, da bo sled ostala za vedno in mi tako preoblikovala telo.

Slika 9: Mavčni negativ brazgotine po odstranitvi piercinga, osebni arhiv

Zadnja je brazgotina na desni strani glave, v predelu sence, ki je nastala kot

posledica bolezni (noric).

Slika 10: Mavčni negativ brazgotine na desnem sencu, osebni arhiv
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2.3. INSTALACIJA

Ker sem ugotovila, da mi postopek odlivanja negativov ne omogoča upodobitve vseh

preoblikovanj lastnega telesa, sem se odločila poiskati primeren medij, s katerim bi

lahko zajela tudi preoblikovanja, ki so reliefno manj izrazita.

Prav tako sem želela vključiti v delo sodobnejše tehnologije in mu s tem dodati

večplastnost. Odločila sem se, da z optičnim bralnikom zajamem vsa preoblikovanja

lastnega telesa (brazgotine, razširjenje ušesnih mešičkov, piercing in tetovaže) in jih

nato uporabim v instalaciji.

V Leksikonu likovne teorije najdemo pod pojmom instalacije to pojasnilo: “Beseda

instalacija izvira iz latinske besede installatio in pomeni namestitev; postavitev na

določeno mesto. V likovni ustvarjalnosti pojem instalacija označuje na določen

prostor vezano tridimenzionalno delo, namenjeno preoblikovanju zaznave in

pojmovanja prostora, v katerem je postavljeno. Ponavadi je to multidimenzionalno,

multimedijsko likovno delo, ki je načrtno prilagojeno za točno določen notranji ali

zunanji prostor. Praviloma obstaja le točno določen čas. Instalacija deluje drugače od

tradicionalnih umetniških del, njeno doživljanje ni mogoče samo s posrednim

opazovanjem “od zunaj” oz. Posredno. Potrebno jo je izkusiti v realnem prostoru in

času, v neposredni interakciji z instalacijo samo.” (Muhovič, 2015)

Proces je, razen neudobnih položajev, potekal precej preprosto. Vsako od telesnih

preoblikovanj sem zajela z optičnim bralnikom, z orodjem za manipulacijo fotografij

prilagodila kontrast in svetlost ter digitalno fotografijo po potrebi obrezala.

Delo izpostavlja nasprotje, kako so določena preoblikovanja sprejemljivejša od drugih.

Nihče se pravzaprav ne bo 'obregnil' ob brazgotine, ko pa naključni opazovalci vidijo

tetovažo, imajo velikokrat občutek, da se te lahko zaradi tega dotikajo, vzpostavijo

stik s tabo, ob pogledu na brazgotine imajo prej občutek nelagodja in se stiku raje

izognejo ali pa brazgotine spregledajo.
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Slika 11: Simulacija končnega projekta, osebni arhiv

Na podlagi prej zapisaneg lahko posamezne zajeme slik razdelim na dve podskupini,

in sicer glede na namernost oziroma nenamernost telesnega preoblikovanja. Najprej

lahko izpostavim nenamerna preoblikovanja telesa. V večini so to brazgotine, ki so

nastale kot posledica večje poškodbe kožnega tkiva. Tu sem tako kot pri prejšnjem

delu uporabila brazgotino na kolenu, ki je nastala po padcu s kolesom, brazgotino na

desni senci, ki je nastala zaradi bolezni (noric), in skupino treh brazgotin, ki so

nastale ob pasjem ugrizu.
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Slika 12: Zajemi slik nenamernih preoblikovanj, osebni arhiv

Za prikaz namernih preoblikovanj telesa sem uporabila zajeme slik štirih tetovaž:

dveh z leve podlakti, eno, ki je na levi ključnici, in eno z desne lopatice. Uporabila

sem tudi zajeme slik brazgotin na ušesnih mešičkih, ki se od širitve še niso povsem

skrčili, brazgotine, ki je nastala kot posledica piercinga pod ustnico, in piercinga v

nosnem pretinu.

Slika 13:Zajemi slik namernih preoblikovanj, osebni arhiv
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ZAKLJUČEK

Pojmi 'carnal art', obsoletno telo in 'cyborg art, se med seboj močno povezujejo. Vse

tri druži medij umetniškega ustvarjanja, tj. človeško telo ali natančneje telo umetnika.

Vsa tri umetniška gibanja prav tako združujejo pojmovanje o zastarelosti človeškega

telesa kot takega. Umetniki, ki ustvarjajo znotraj teh umetniških gibanj, menijo, da

ponujajo možnost za evolucijo človeškega telesa prav sodobni tehnološki napredki in

znanstvena dognanja današnjega časa. Človek lahko s pomočjo tehnologije na novo

oblikuje ozirom preoblikuje samega sebe, pri tem ga ne ovira tisto, kar ima, pač pa

lahko postane tisto, kar v resnici je.

S pomočjo znanosti in tehnologije lahko človek spreminja svojo vizualno podobo tako,

da ustreza njegovemu pravemu jazu, ali s spreminjanjem podobe ustvari novo

identiteto tako, kot je to storila ORLAN.

Vse sodobne pridobitve nam omogočajo tudi, da razširimo svoje fizične, kognitivne

ali zaznavne zmožnosti, da svojemu telesu dodajamo nova in nova čutila ter s tem

pridobimo novo razsežnost zaznavanja sveta najsi bo to »eyeborg«, senzor, ki

zaznava seizmografske premike, ali uhani, ki nam omogočajo, da zaznavamo, kaj se

dogaja za nami. Cyborg Foundation podpira vse projekte, ki stremijo v to smer.

S tehnologijo lahko nadgradimo svoje zastarelo, nezadostno telo, ki je omejeno s

časom in prostorom, v katerih bivamo. S preoblikovanjem telesa lahko zaznavamo

(slišimo, vidimo, čutimo ...) dogodke in ljudi na drugem koncu sveta. Stelarc v svojih

umetniških projektih omenja tudi kriogenezo in razne tehnike ohranjanja našega

fizičnega telesa, da bi dočakali čas, ko bo naše »vstajenje« mogoče.

Vsi avtorji, omenjeni v diplomski nalogi, trdijo, da je čas evolucije človeškega telesa

že tu, vendar je po odzivih javnosti jasno, da so mnenja za zdaj še precej deljena in

da družba še ni pripravljena na tako izrazito prelomnico. Ti umetniki želijo s svojimi

performansi in pojavljanjem v javnosti doseči, da postane njihova podoba ne zgolj

prepoznavna, ampak tudi nova normalnost.
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Vsi umetniki, ki jih predstavljam v diplomski nalogi, preoblikujejo telo namerno in z

natančno določenim ciljem. Sama sem se ob tem spraševala, kakšno vlogo igrajo pri

tem nenamerna preoblikovanja telesa, ki se zgodijo ob nesrečah ali boleznih. Slednje

sem raziskovala v praktičnem delu diplomske naloge, kjer sem z likovnimi deli najprej

prikazovala le nenamerna preoblikovanja. V zadnjem likovnem delu, instalaciji, pa

sem združila namerna in nenamerna preoblikovanja telesa. Ob tem sem vzpostavila

nasprotje med njimi. Ukvarjala sem se še z izbiro materialov in medijev za izdelavo

likovnih del ter vanje vpeljala tudi sodobno tehnologijo (optični bralnik). Vsi omenjeni

umetniki ustvarjajo poleg performansov tudi tradiconalna likovna dela (slike,

fotografije, kolaže ipd.), ki so povezana s preoblikovanjem telesa. Sama sem

postopek preoblikovanja telesa preskočila oz. sem uporabila namerna in nenamerna

preoblikovanja telesa, ki sem jih imela že prej.
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https://www.flickr.com/photos/25958224@N02/8122856863/in/photostream/

Slika 4: Neil Harbisson, Sonokromatični posnetki, New York, 2014,

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Neil_Harbisson_Exhibition.jpg

Slika 5: Amanda Likar, Still love my dog, 2017, mavčni negativ in fotografija, osebni

arhiv

Slika 6: Amanda Likar, Sledi življenja, 2017, mavčni negativi, osebni arhiv

Slika 7: Shema za Sledi življenja, osebni arhiv

Slika 8: Mavčni negativ brzgotine pasjega ugriza in mavčni negativ brazgotine padca

s kolesom, osebni arhiv

Slika 9: Mavčni negativ brazgotine po odstranitvi piercinga, osebni arhiv

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Orlan_par_Fabrice_Lévêque_1997-2.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stelarc_Extra_Ear_Ear_on_Arm.jpg
https://www.flickr.com/photos/25958224@N02/8122856863/in/photostream/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Neil_Harbisson_Exhibition.jpg
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Slika 10: Mavčni negativ brazgotine na desnem sencu, osebni arhiv

Slika 11: Simulacija končnega projekta, osebni arhiv

Slika 12: Skeni nenamernih preoblikovanj, osebni arhiv

Slika 13: Skeni namernih preoblikovanj , osebni arhiv
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