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Eva and Franco Mattes aka 0100101110101101.ORG: Fuck the Systsem

Spletna umetnost, internetni performansi, potegavščine in lažne identitete Eve in Franca
Mattesa, alias 0100101110101101.ORG, odkrivajo skrite in potlačene lastnosti za
kompjuter skritega posameznika. V navideznih svetovih in vzporednih resničnostih v
kiborgu [človek+računalnik] navsezadnje razkrijeta duha [ghost], ki upravlja s simbiotično
mašino in je na koncu koncev (le) primat = razdražljiv, tekmovalen, egocentričen in še
marsikaj. Ob tokratni razstavi z naslovom Fuck the Systsem v Ljubljani, ki jima je že od
konca devetdesetih pomembno sidrišče za gojenje umetniških akcij, se bomo srečali s
štirimi provokativnimi spletnimi in javnimi akcijami, s katerimi postavljata vprašanja o
etičnih odločitvah in pri publiki pogosto sprožita moralistične reakcije.

V video delu No Fun (2010) sta uporabila okolje spletne strani Chatroulette, ki je
namenjena video pogovorom med (pogosto naključnimi) obiskovalci, s predvajanjem
video posnetka, zvoka ali teksta sogovornika v živo. Franco Mattes je v svojem streamu
bingljal obešen s stropa kot samomorilec, da bi zabeležil reakcije obiskovalcev, ki so
nepričakovano soočenih s smrtjo. Številni sogovorniki so doživeli šok, najbolj zaskrbujoč
pa je bil odziv tistih, ki so reagirali povsem indiferentno. Kajti v polju navidezne
resničnosti je zelo malo zavesti o smrti, ki je naraven in neizogiben del digitalnega
življenja, in to ne le kot političen šrptest šrpto korporativnim spletnim okolijem ('Turn on,
tune in and drop out.'), ki propagirajo udobni konformizem potrošnika (Youtube je
prepovedal predvajanje videa), temveč tudi kot posledica napake življenjskih funkcij
človeškega organizma ali trdega diska. Napaka, neuspeh, hrup in smrt so estetske izjave, ki
nastopajo proti idiotski naivnosti pridkanih potrošnikov.

Vsa štiri dela na razstavi povezuje vloga igre kot civilizacijskega dosežka. Dela razkrivajo
kompleksne ideje o igri, ki jo v delu No Fun raziskujeta na primer s simulacijo sveta
oziroma mimikrijo ali igranjem vloge. Igro določata dva dopolnjujoča si pola igre kot
dejavnosti z dogovorjenimi in splošno sprejetimi pravili in igre kot improvizacije,
spontanosti in brezbrižnosti, ki dopušča odklone od pravil. Umetniški tandem upošteva
tudi najbolj pomembno lastnost igre, da se vedno igra popolnoma zares. Nahaja se v polju
med zares in ne-zares, je izvzeta iz utečenih načinov delovanja, a usmerjena k estetskemu
odnosu do sveta, ki poteka v modusu »kot-da je« in vzpostavlja začasni svet znotraj
običajnega sveta. Igra je in ni hkrati. Vsako igro določajo tudi metode ponavljanja. Ko igro
končamo, si jo nemudoma želim igrati znova. 

Roger Caillois je v delu Igre in ljudje razločil štiri pristope k igri: tekmovanje,
hazarderstvo, mimikrija, vzburjenje. Vsa štiri polja igre se je tandem igral s sodelavci v
projektu Plan C (2010) – odprava v Černobil. Akcijo sta načrtovala v treh dejanjih: prihod
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v Ukrajino, raziskovanje območja in pridobivanje material v Černobilu, prenos materiala v
Manchester. Igra Plan C je bila na videz potegavščina, a dejansko je bila popolnoma
zaresna in adrenalinska. Igra Plan C je bila na videz potegavščina, a dejansko je bila
popolnoma zaresna in adrenalinska. V video in foto dokumentaciji drugega dela akcije so
umetniki v belih zaščitnih oblekah raziskovali zapuščene ostanke cirkusa z vrtiljaki in
električnimi avtomobilčki. Cirkus po Cailloisu sodi k igram, ki predvidevajo tveganje, v
katerem je za akrobata nujno navzoča odločilna kazen – smrt. V zadnjem delu projekta
Plan C so umetniki prenesli vrtiljak iz Ukrajine v Veliko Britanijo, a potencialne
nevarnosti objekta nihče ni vzel resno, kljub meritvam z Geigerjevim merilcem radiacije.

Deli My Generation (2010) in Freedom (2010) obravnavata različne vidike kvarjenja igre,
ki ga povzroči nespoštovanje pravil igre ali digresija igralca, ki zaradi nekontroliranega in
obsesivnega ponavljanja zgubi zavest o »zunajigrski« realnosti. Freedom je spletni
performans, v katerem sta Mattesa vstopila v spletno streljačino, da bi z igralci vzpostavila
diskurz o neki tretji resničnosti – o umetnosti. Načeloma bi lahko pričakovali, da bodo
ljudje, ki vstopajo v prostor virtualne igre razumeli preklop v prostor sodobne umetnosti, ki
je prav tako kot spletna igra področje človekove dejavnosti, ki spada v »izven-vsakdanjo«
resničnost. A naletela sta na popoln neuspeh. Performans se ni mogel niti začeti, kajti do
zob oboroženi komandosi so ju izbrisali iz igre, še preden bi jima bila onadva sporočila
svojo namero. 

Zastavilo se jima je torej vprašanje, kdo so ljudje na drugi strani zaslona, ki usmerjajo
avatarje. Iz najdenih posnetkov na spletu sta sestavila šokantno video delo My Generation,
ki prikazuje ljudi med izbruhi besa, ko izgubijo igro, ko jim spodleti uspeh pri tekmovanju,
ki je ravno tako pomemben element igre. Igro jemljejo preveč resno. Izgubijo občutek za
»zunajigrsko« resničnost, njihova obsedenost pa povzroča poškodbe intimnih in družinskih
odnosov, zlomljene tipkovnice, opljuvane monitorje in podobno. Prevzame jih popolna
potopitev v igro, ki postane območje svetega. Milan Kleč na 15. strani romana King Kong
to obsesijo označi takole: »...sem že zbral pravo mesto, da se poglobim v navodila za
računalniško igro... kot čitanko sem jo odpiral, kot sveto knjigo... kakor, da je bila res
vsaka črka kot svetinja. Še več kot to, pa čeprav ne vem, kaj bi to lahko bilo. Me je pa
popolnoma pokrivalo... Sploh ne vem, kako bi se zbral...«
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