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Izraz Homo faber se v antropologiji uporablja za opis človeštva kot 
živega bitja, ki z uporabo orodij spreminja svoje življenjsko okolje. 
Danes nas obkrožajo številne naprave, instrumenti in aparati, s 
katerimi vplivamo na okolico. Večina teh naprav je namenjena 
izboljšanju naše produktivnosti, le nekatere spadajo v kategorijo 
igranja ali proslavljanja. Vilém Flusser je prišel na zamisel, da bi 
človeštvo morda lahko postalo Homo ludens: človek, ki se igra, 
oziroma igrivi človek.

V tem besedilu bom analiziral projekte umetniškega kolektiva 
BridA/Sendi Mango, Jurij Pavlica, Tom Kerševan v kontekstu 
Flusserjeve utopije o telematski družbi, v kateri se ljudje primarno 
igrajo oziroma celo proslavljajo, saj to vsem omogoča nova 
imaginacija. Spodnji Flusserjev citat v grobem ilustrira njegovo 
filozofijo in kaže potencial računalniških artefaktov kolektiva 
BridA:

Človek je najprej naredil korak stran od svojega sveta, da si ga 
je lahko predstavljal. Nato je stopil korak stran od predstave, 
da bi jo opisal. Nato je stopil korak stran od linearne, pisne 
kritike, da bi jo analiziral. Na koncu pa je človek na podlagi 
nove imaginacije iz analize projiciral sintetične podobe. 1   

To je kratka verzija prehoda Homo faberja v Homo ludens. 
Prvi stavek nakazuje značilnost, ki je skupna vsem slikovnim 
podobam. To velja celo za 36.000 let stare mistične poslikave 
sedaj že izumrlih dlakavih nosorogov na stenah Chauvetove jame 
v Franciji, ki so naslikane tako, da jih opazujemo nekaj korakov 
stran od stene. To se morda zdi trivialno, a ta korak nazaj hkrati 
vključuje tudi proces »nekako hkratnega umikanja vase«.2 Odmik 
od objektivnega sveta s produkcijo podob pomeni pridobitev 
subjektivnosti, ne glede na to, kaj slika izraža oziroma predstavlja.

Kasneje je kritika podob ubrala linearni slog, saj je struktura 
knjig postala model razmišljanja. Koncept zgodovine se je 
razvil v predlog linearnih dogajanj, ki se začnejo, nadaljujejo 
in navsezadnje končajo. Tak pristop, to linearno, usmerjeno 

1  Vilém Flusser: Writings; Ur.: Andreas Ströhl; prevod Erik Eisel; electronic mediations, št. 6 
(Minneapolis/London: University of Minnesota Press, 2002) str. 116.

2 Ibid. str. 111.
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razmišljanje, naj bi bilo sicer problematično. A kljub temu: »Pisati 
je v preteklosti pomenilo zamegljene podobe odstreti svetu.«3 

V tradiciji takšnega linearnega razmišljanja bi se lahko reklo, da je 
vizualni podvig, ki bi ga lahko poimenovali »verjetnost«, svoj sklep 
našel v renesančnem slikarstvu, čeprav je bil ta optični podvig 
predmet kritik zaradi vrste razlogov. Eden izmed teh je, da »se 
[slike] postavljajo pred objekte, ki naj bi jih predstavljale«.4 Ta 
argument igra vodilno vlogo v krščanski tradiciji izražanja dvoma o 
slikah, imenovani ikonoklazem, ki nasprotuje idolatriji.

Analitični proces je šel svojo pot in posledično se razvijejo 
sintetične podobe, ki temeljijo na računanju. Na tej točki pridobijo 
pomen računalniške podobe, ki jih producirajo BridA.

Pri projektu Trackeds (slika 1) BridA namestijo kamero na višino 
in spremljajo, kako se ljudje oziroma vozila, na primer motorji, 
avtomobili ali tovornjaki, premikajo v prostoru. Te premike zazna 
in označi programska oprema, tako da opazovalci računalniške 

3  Ibid. str. 69.
4  Ibid. str. 111.

Slika 1:  Trackeds, Kassel 2009, multimedijska instalacija, projekcija sledenja 

gibanju
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animacije vidijo modre ali rumene pike, ki jih povezujejo vijugaste, 
dinamične linije, lebdeče na ekranu. Na prvi pogled se zdi, da 
je ta sistem pravzaprav naprava, ki beleži gibanje za analizo in 
optimizacijo prometnih tokov.

Ker so mestne vedute, ki jih BridA transformirajo, posnete s ptičje 
perspektive, niso kot optični vtisi, ki jih izkusimo, kadar posameznike 
srečamo v resničnem življenju. Ptičja perspektiva nam nemudoma da 
občutek vseprisotnega gledišča. Bog vidi vse od zgoraj. V srednjem 
veku so gospodarji gradu opazovali deželo, da so jo lahko nadzirali; 
danes določene dele sveta motrijo oborožena brezpilotna letala. 
V novejših 3D-filmih se ptičja perspektiva uporablja za višanje 
količine adrenalina v krvi gledalcev. Podobe, ki jih producirajo BridA, 
so drugačne: ne prikazujejo zračnih napadov ali posebnih učinkov, 
ampak so povezane z animacijami, ki jih je Harun Farocki leta 2007 
predstavil v videu Deep Play (Globoka igra). 

Farocki je na 12 ekranih prikazal finale svetovnega prvenstva v 
nogometu iz leta 2006. Na enem se vrtijo povečave nogometnih 
zvezd (slika 3). Drug je izmenično osredotočen na enega izmed 
trenerjev, spet drugi kažejo posnetke nadzornih kamer. Eden 
izmed ekranov prikazuje, kako strokovni sodelavci pripravljajo 
zapisnik tekme.

Druge animacije so videti podobno kot tiste, ki jih predstavljajo 
BridA. Ena izmed njih (slika 2) prikazuje bele črte nogometnega 
igrišča na zelenem ozadju. Enajst točk predstavlja francosko 
ekipo, druge predstavljajo italijanske igralce. Vse točke lebdijo 
na statični podobi. Če je žoga v igri in jo ima v posesti francoski 

Slika 2 in 3: Harun Farocki: Deep Play, 2007, multimedijska instalacija
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igralec, modre črte povežejo igralce kot zvezda. Te črte prikazujejo 
priložnosti za podajo soigralcem. Bele črte povezujejo par 
pik – člane italijanske ekipe –, tako da ustvarjajo imaginarno 
obrambno linijo. Ti dvodimenzionalni konstrukti lebdijo na igrišču 
in spreminjajo strukturo, če posest žoge pridobi druga ekipa. 
Lepota telesnega gibanja, ki ga običajno obožujemo na televiziji, 
je prevedena v nekakšno plesno koreografijo.

Opazovalec je tako prisiljen, da finale vidi skozi oči strokovnjaka. 
Pa ne samo to, opazuje lahko tudi, kaj strokovnjaki počnejo 
pri analizi medsebojnih izmenjav med tekmeci za izboljšanje 
»funkcionalnosti«. V kontekstu sveta umetnosti postane 
instalacija Deep Play umetniško delo o analizi oziroma analitiki. 
Farocki nas s prikazom podob optimizacije privede do tega, da o 
njih razmišljamo.

BridA uporabljajo programsko opremo za nadzor in optimizacijo za 
drugačne namene kot strokovnjaki, ki pišejo zapisnike in beležijo 
statistiko na profesionalni nogometni tekmi. BridA naplastijo 
svoje analitične računalniške animacije na fotografije križišč. 
Dva sistema grafov se premikata po preprosti površini. Še več, 
ti premiki so celo »sonificirani«: algoritmi se pretvorijo v živahno 
zvočno pokrajino. Izračuni nimajo posebnega namena. Gre za 
proslavljanje dinamičnih podatkov. BridA tako idejo igre ponesejo 
še korak naprej. 

[Š]ele ko produciraš podobe izračunov namesto dejstev (ne 
glede na to, kako »abstraktni« so podatki, lahko pride do 
izraza »izčiščena estetika« (veselje ob igri z »izčiščenimi 
oblikami«); šele takrat lahko Homo ludens nadomesti Homo 
faberja. 5

Projekt Modux datascapes (Algoritmične slike) je dober primer 
tega, kaj je mišljeno s konceptom proslavljanja z igro čistih oblik. 
BridA so različne podatkovne nize vrgli v okolje namerne igre. V 
primeru slike Mesto Ljubljana (slika 4) so v računski sistem vnesli 
naslednje dejavnike: »datum in čas zbiranja podatkov; površino 
mesta; koordinate lokacije populacije; povprečno temperaturo 
(najvišje vrednosti); povprečno temperaturo (najnižje vrednosti); 

5   Ibid. str. 116.
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povprečno število deževnih dni; število kaznivih dejanj; mestni 
proračun«.6 Računalniški program je nato podatke pretvoril v 
nekaj sklopov barvnih oblik. Tako nastala shema (slika 5) je bila 
nato projicirana na belo platno v galeriji, obiskovalci pa so oblike 
fiksirali z nanosom sveže barve. Galerijski prostor se je tako 
preoblikoval v studio: umetniki so zastavili postopek, obiskovalci 
pa so postali del umetniškega dela.

Opazovalci slike nikakor ne morejo prepoznati, kaj točno vidijo, 
ne glede na to, kako dobro poznajo Ljubljano, saj notranja logika 
podobe ni analogna z vizualno percepcijo, ki jo človek pričakuje, 
ko »stopi korak stran« in opazuje slikovito Ljubljano. Podoba ne 
prikazuje konvencionalnih, prepoznavnih značilnosti katere koli 
pričakovane scene. Osnova vizualnih konstruktov, imenovanih 
Modux Datascapes, niso svetlobni žarki, ki sledijo zakonom 
optike. Namesto tega uvedejo drugačno logiko, kreativni 
princip, pri katerem ne gre za podobnost: visokotehnološka 
okolja uporabijo kot osnovo za razširitev in krepitev domišljije. 
Homo ludens za razvoj novih, svobodno programiranih podob 
ali imaginacij uporablja vse vrste informacij in računalniških 
možnosti. Umetnik ni več genij, ki ga navdihne oziroma razsvetli 
neki duh.

6  BridA: Zamenjaj barvo! Change the Colour!; Ur.: Božidar Zrinski (Ljubljana: Matformat, 
2011), str. 38. 

//Datum in ura zajema podatkov:  19.08.2010 10:40
2//Površina mesta:   275 km

//Število prebivalcev:   258.873
//Koordinate:   46°05'38.82''     14°50'14.89''
//Povprečje visoke temperature:   20°C
//Povprečje nizke temperature:   3 °C
//Povprečje deževnih dni:   186
//Število kaznjivih dejanj:   87.465
//Proračun mesta za leto 2010:   334.988.399  eur

//kx=konstanta

//Barva vzorca
R = 127 * (Sin((T + D+k1) + 1)   //T=temperatura na lokaciji [°C]  D=datum
G = 127 * (Sin((F + k2) + 1)  //F=razlika v povprečju temperatur [°C] 
B = 127 * (Sin((K + D+k3) + 1)  //K=število kaznivih dejanj D=datum

//Naklon Vzorca
N = 180 * (Sin(H + barva) + 1)  //H=Nadmorska višina na lokaciji [m]

//Število vorcev
V = (Cos(Px) + 5) * 3  //Px=koordinata lokacije X

//Pozicija vzorca
X = Sin(H + k4) + 1 //H=število deževnih dni
Y = Sin(P + k5) + 1 //P=proračun mesta

//Velikost vzorca
P = Sin(A + k6) + 1 //A=površina mesta 

//Oblika vzorca 
Do
newx=Px*(S/1000) //Px=koordinata lokacije X   S=število prebivalcev / 
Loop While newx > 40
Do
newy=Py*A  //Py=koordinata lokacije Y 
Loop While newy > 20
For a=1 To newy            
    For b=1 To newx
        c=((newx/ b/a)-Fix(pstpxcelo/b/a))*10
        If c>5 Then
        Set s = ActiveLayer.CreateRectangle2(a*10,b*10,10,10)
        s.Fill.UniformColor.RGBAssign R,G,B 
        End If
    Next b
Next a
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MESTO LJUBLJANA

Izračunani vzorci

Slika 4:  Modux datascapes, Mesto 

Ljubljana, Ljubljana 2010, akril na 

platnu, 140 x 200 cm

Slika 5: Projicirane oblike
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Če vizualne koncepte in ideje kolektiva BridA primerjamo z 
animacijo, ki vizualizira strategijo nogometnih ekip, postane 
razlika med igro in proslavljanjem očitna. Nogomet je postal 
del prostočasne industrije. Tako kot joga, počitnice ali celo 
psihoterapija je ta vrsta preživljanja prostega časa vgrajena v 
ekonomski motor industrializiranih družb. Kot pravi Flusser, si 
ljudje vzamejo odmor: sprostijo se lahko zato, da postanejo bolj 
»produktivni«.7 

BridA demonstrirajo, kako je lahko trenutek prostega časa vgrajen 
v vsakodnevno življenje, tudi delo. Prikažejo, kako je moč ustvariti 
»lagodno življenje kontemplacije in proslavljanja«.8  Namen 
njihovih izračunov ni pridobiti prednost. Fenomen izračunavanja 
podob se kaže v načinu razmišljanja, ki ga gojijo BridA. 

BridA visokotehnološka okolja na številne načine pretvorijo v 
oprijemljiva. Do it yourself! (Naredi sam!) je še en njihov projekt, 
ki vključuje sodelovanje občinstva. Obiskovalce prosijo, naj 
sledijo vnaprej posnetim navodilom. Sodelujoči začnejo od leve 
proti desni strani platna slikati barvne kvadrate. Začnejo torej 
v zgornjem desnem kotu, si izberejo drugo barvo, pustijo en 
kvadrat prazen, si izberejo novo barvo, začnejo naslednjo vrsto 
in tako naprej. Ta proces je podoben delovanju računalniškega 
zaslona – le da se na zaslonu dogaja z neverjetno visoko hitrostjo. 
V tem smislu BridA degradirajo tehnologijo. Podobe so precej 
manjše, sestavljene so iz manj pik kot slike na računalniškem 
ali televizijskem zaslonu. Jasno postane, da so popularne 
visokotehnološke naprave sposobne podobe producirati precej 
hitreje kot ljudje.

Tisti obiskovalci, ki sledijo navodilom, se simbolično vržejo v 
računalniški proces ustvarjanja podobe. Tako lahko izkusijo 
strukturno razliko med človeškim mišljenjem in digitalnim 
medijem. Sodelujoči so med izvajanjem postopka nenehno čutili 
potrebo po razpravljanju o svojih občutkih. Ljudje pred velikimi 
umetniškimi deli niso stali v tišini, razpravljali so o svojih osebnih 
občutjih in vstopali v »dialoško življenje«.9       

7 Glej: Vilém Flusser: Writings; str. 167.
8 Glej: ibid; str. XIV.
9 Ibid. str. 171.
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Programi oziroma postopki, ki jih uporabljajo BridA, tvorijo model. 
Kolektiv ustvarja lastno programsko opremo, ki vizualnosti ne 
interpretira v skladu z običajno, funkcionalno, birokratsko logiko. 
Na imaginacijo gledajo osebno, subjektivno. BridA interpretirajo 
s programiranjem oziroma s pripravo postopkov: za Homo 
ludens je pomembno, da si ustvari »lastne programe« – to 
spada k razlastitvi pošiljateljev, ki si lastijo programsko opremo 
in postavljajo pravila. »Telematizacija bi tako bila tehnika za 
iztrganje programov iz rok pošiljateljev, s čimer bi postali last vseh 
sodelujočih.«10 

Sodelujoči v shemi Do it Yourself! so razpravljali, kako bi lahko 
postali »kmetje« v novi igri digitalizacije. To je prvi korak pri 
preprečevanju možnosti, da vsak postane »kmet«, ki ga nadzira 
pošiljatelj, naj bo medijski strokovnjak ali politik. BridA sodelujejo v 
»socializaciji imperialističnih programov«11: imeti v lasti program v 
tem kontekstu pomeni »razlastitev«.

Projekt, v katerem ta odnos postane ekspliciten, je Trackeds – 
parlament RS: ena izmed treh projekcij prikazuje, koliko članov 
slovenskega parlamenta je bilo prisotnih na dan, ko je leta 2010 
potekala razprava o energetski prenovi stavb. Druga projekcija 
dokumentira, kako slabo je izolirana zgradba parlamenta. Tretja 
in hkrati najbolj zanimiva projekcija prikazuje televizijski prenos 
razprave. Prenos, katerega namen je, da politiki pošiljajo svoja 
sporočila in nadzirajo javno mnenje, je kombiniran z grafom 
ravni stresa govornikov, ki ga zaznava programska oprema na 
podlagi zvokov in slik televizijskega prenosa. Piramida nadzora 
se tako obrne na glavo: BridA z reprogramiranjem transformirajo 
protagoniste države v nadzorovane subjekte. S tem, ko zaženejo 
»lasten program«, nas prisilijo v preizpraševanje sodobnih 
komunikacijskih tehnik. 

Njihov zadnji projekt se imenuje Razmeščena komunikacija 
(SpreadKOM, slika 6 in 7) in tudi ta se osredotoča na komunikacijo. 
V gozdu je postavljenih približno petnajst naprav, ki delujejo 
kot vozlišča omrežja. Opremljene so z mikrofoni, energijo pa 
dobivajo iz vodnih virov ali iz sončnih celic. Ti avtonomni sistemi 

10  Ibid. str. 170.
11  Ibid.
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lahko registrirajo določene zvočne frekvence, naj bo ptičje 
petje ali žvižganje mimoidočega. Naprave reagirajo na signal in 
producirajo zvočne valove, ki lahko sprožijo druge sisteme, in 
tako naprej. Tako se ustvari zvočni kolaž, ki ga lahko izkusimo v 
fizičnem prostoru. Ljudje, ki se znajdejo v zvočni pokrajini, lahko 
s poslušanjem celo najdejo pot. Vsak lahko to jemlje kot igro, 
v kateri pa nihče ne more zmagati – o njej lahko le razmišlja 
ali jo proslavlja. Homo faber lahko postane Homo ludens: 
projekti kolektiva BridA niso izrastki telematske družbe, so 
artefakti avantgardnih mislecev, ki promovirajo samorefleksivno 
razmišljanje v digitalnem svetu.
   

Slika 6:  SpreadKOM, multimedijska instalacija, AND 2015, Grizedale Forest Park, VB
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Slika 7:  SpreadKOM, multimedijska instalacija, AND 2015, Grizedale Forest Park, VB
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