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Pablo Garcia in Or Ettlinger sta oba raziskovalca v obširnih prostranstvih 

virtualnosti – a nikoli prej se nista srečala. Oba izhajata iz arhitekture 

in skupna sta jima zanimanje za klasično umetnost in fascinacija nad 

znanstveno fantastiko ter možnostmi, ki jih odpira digitalna tehnologija. Oba 

sta akademika, prvi uči v Chicagu, drugi v Ljubljani. Hkrati pa se njune poti, 

pogledi in dejavnosti precej razlikujejo. Ob razstavi in predavanju Pabla Garcie 

v Aksiomi aprila 2014 smo se odločili, da organiziramo srečanje…

OE: Prva stvar, ki me je prevzela pri tvojem predavanju, je bilo jasno 

razločevanje med virtualnim in digitalnim. To je tudi ena izmed ključnih 

točk mojega teoretskega dela, ampak to slišati od nekoga drugega je 

vseeno osvežujoče. Kakšen je bil proces, po katerem si prišel do tega 

spoznanja?

PG: Do določene mere je to povezano z mojo osebno zgodovino. Najstnik 

sem bil v 80-ih letih, ko smo virtualno resničnost srečevali kot popkulturni 

fenomen: Max Headroom, holodeck v Star Treku, prve postavitve sistema 

CAVE na univerzi itn. Ker me je zanimala znanstvena fantastika, hkrati pa 

tudi iluzije, umetnost in prostor, se je vse zdelo popolnoma smiselno. Na 

univerzi sem študiral v 90. letih, ko je bil v arhitekturo in vizualno umetnost 

vpeljan računalnik kot orodje za ustvarjanje, nato pa še internet in njegovi 

svojstveni tipi digitalnih okolij. Da sem ta trend ujel kot najstnik v pop kulturi 

in nato še na univerzi, ko so se stvari začele resnično dogajati, vse to je pri 

meni pustilo resnično globok pečat.

OE: Ja, res je nekaj fascinantnega na tem, da si zraven točno v trenutku, ko 

je analogno še vedno popolnoma prisotno, digitalno pa se že postopoma 
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uveljavlja, in si dovolj mlad, da se še vedno lahko pridružiš tej revoluciji, 

hkrati pa dovolj star, da poznaš svet brez nje.

PG: Računalniki so me takrat fascinirali, pa tudi frustrirali. Če pogledamo nazaj, 

so bili res primitivni. Izdelava digitalnih modelov je bila komaj kaj hitrejša kot 

ročno modeliranje! Takrat sem bil že precej dober v tehničnem risanju, zato 

sem začenjal spoznavati, kako podobna sta si procesa, ker pa se en jezik še 

ni razvil dlje od računalniške različice tehničnega risanja, sem lahko še vedno 

opazoval oba hkrati. A trajalo je dlje, da sem lahko to tudi ubesedil. Nekaj časa 

sem govoril samo o odnosih digitalno-analogno, nato sem spoznal, da obstaja 

še ta drug odnos, med resničnim in virtualnim. Virtualno je konstrukt za 

gledanje, digitalno in analogno pa sta samo različna procesa, ki ti omogočata 

ustvarjanje virtualnega. Virtualno in digitalno zato nista nekakšni nasprotji – 

eno je strategija, drugo taktika. Da izkusiš in ustvariš virtualni prostor, lahko 

uporabiš digitalna sredstva in lahko uporabiš analogna sredstva. In na tej 

točki sem začel razmišljati o tem odnosu. Kako pa si ti prišel do spoznanja, 

da sta virtualno in digitalno ločena?

OE: Pri meni razlikovanje med virtualnim in digitalnim izvira iz kombinacije 

tega, da sem najprej študiral arhitekturo, nato računalništvo, kasneje pa sem 

se začel ukvarjati z digitalnim upodabljanjem. Iskal sem bistvo virtualnosti 

in več znanja kot sem pridobival, bolj sem spoznaval, da pri tehnologijah, o 

katerih se učim, ni ničesar virtualnega. Preprosto ne obstaja, v računalniku 

ga ni. Potem sem končno dognal, da je bolje slediti po poti umetnosti, tako 

v praksi kot s študijem umetnostne zgodovine. Pri meni se je končno vse 

poklopilo med doktorskim študijem arhitekture, ko sem v raziskovalni obliki 

združil izkušnje, ki sem jih nabral na teh raznolikih področjih. Od takrat 

razvijam in razširjam, kar sam imenujem »Teorija virtualnega prostora«.1

PG: Zdaj ko pišeš in poučuješ, kaj je najbolj sporna ali kontroverzna stvar, na katero 

ljudje reagirajo? Katere so stvari, o katerih govoriš in ki so morda tebi očitne, pri 

ljudeh, ko se o tem dejansko pogovarjaš z njimi, pa sprožajo odpor in vprašanja?

1  Or Ettlinger, The Architecture of Virtual Space (Arhitektura virtualnega prostora), 
Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani, Ljubljana 2008.
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OE: Ugotovil sem, da večina ljudi načeloma posluša in upošteva ideje, ki jih 

predlagam. Tistih nekaj burnih reakcij, ki sem jih doživel, je ponavadi prišlo od 

ljudi, ki se ukvarjajo s tematikami, ki uporabljajo enako terminologijo, čeprav 

so njihove tematike precej drugačne od mojih, in so užaljeni, ker naj bi jim 

odvzel izraz virtualnost. Na fakulteti sem imel precej starejšega kolega, ki 

je vztrajal, da »ne, virtualno je tisto, kar vidiš v mislih!« Ampak to je še ena 

pomembna razlika, na katero sem naletel pri svojem raziskovanju: kar vidiš 

v mislih, je tvoj miselni prostor, kjer lahko ustvarjaš miselne simulacije. Ko na 

primer gledaš arhitekturne načrte in prereze, lahko, če si za to usposobljen, v 

mislih skonstruiraš tridimenzionalno podobo zgradbe. Vendar to ni virtualna 

zgradba, to je miselna zgradba, kar pomeni »miselna simulacija zgradbe v 

tvojem osebnem miselnem prostoru«.

PG: Dobra poanta, sam nikoli nisem prišel do tega razločevanja. Povsem 

prav imaš. Zame je virtualna zgradba stvar na papirju, kodirano navodilo, ki 

nakazuje, kakšna bo končna stvar. Kar sestaviš v glavi ni virtualna podoba, pač 

pa uporabljaš virtualno orodje za ustvarjanje miselne podobe, to je miselne 

simulacije v svojem miselnem prostoru. Bi se kar strinjal, le da sam tega nikoli 

nisem dejansko tako ubesedil. Zdaj si začenjam želeti, da bi šel za nazaj gledati 

številne svoje komentarje in izjave, v katerih impliciram, da virtualno obstaja. 

Ali je v medijih? Ali je v sprejemanju, v naših očeh? Ali je v miselnem prostoru? 

Hm. Definitivno ni v miselnem prostoru. O tem bom moral še malo razmisliti.

OE: Dejansko je še bolj daljnosežno, saj – vsaj v skladu z mojo terminologijo 

– niti načrti in risbe niso virtualni. So simulacijska orodja, ki nam pomagajo 

v mislih ustvariti simulacijo konkretne zgradbe.

PG: OK, lahko definiraš simulacijo in kako je drugačna od virtualnega?

OE: Hm. Simulacija je nekaj, kar poustvari določene eksterne karakteristike 

neke druge stvari, ne pa tudi njenega bistva. V takšnem kontekstu zame 

nasprotje resničnega ni virtualno, ampak prej simulacija. Virtualnega sploh 

ni na isti osi, virtualno je nekaj povsem drugega.
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PG: Se pravi, da hkrati razlikuješ med virtualnim in simulacijo?

OE: Obstaja več vrst simulacij. Simulacija je specifičen akt oziroma proces, 

pri katerem je prisoten simulator in ki se nanaša na nekaj simuliranega, pri 

čemer lahko oba pripadata popolnoma različnima okoljema. Precejšen del 

tvojega ustvarjanja je v bistvu raziskovanje v smislu »kaj če simuliram X 

v okolju Z?« ali »kaj če simuliram Y v okolju X?« in tako naprej. Ukvarjaš 

se z vsemi mogočimi različnimi načini, ki so ti tako blizu, da se lahko pri 

opisovanju enega z drugim poigravaš v smislu »kateri vidik naj vzamem in 

katerega naj opustim?«

PG: Res je, lepo si to opisal.

OE: Eden izmed teh načinov simulacije je, da imaš fizični objekt, ki ti daje 

vizualno izkustvo prostora, ki pa tam fizično ne obstaja. Ponavadi bi temu 

rekli kar 'slika', v bistvu pa je vrsta simulacije, simulacija prostora. In točno ta 

tip simulacije je to, kar sam imenujem virtualno. Virtualno pa ga imenujem 

zato, ker prostor, ki tam ne obstaja, sploh ni povezan s fizičnostjo objekta, 

v katerem ga vidimo.

PG: A, tako.

OE: Dokler je simulacija vezana na fizičnost simulatorja, sploh ne 

potrebujemo izraza virtualno, preprosto lahko rečemo, da je slikovno. 

V klasični literaturi teorije umetnosti se preprosto govori o 'slikovnem 

prostoru' ali 'iluzijskem prostoru': fizični objekti, pri katerih, ko jih gledamo, 

sploh ne vidimo fizičnega objekta, temveč skoznje vidimo simulacijo prostora.

PG: Res je, renesančno slikarstvo na primer.

OE: Renesančno slikarstvo, moderna fotografija in zdaj tudi digitalno 

upodabljanje.

PG: Ja, seveda.
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OE: Ko gledamo sliko, na primer Masacciovo Sveto trojico, vidimo, da je 

ogromna, naslikana je na steno tiste cerkve in ustvari 'iluzijski prostor' 

oziroma 'slikovni prostor', ki je videti, kot da je za njo arhitekturni obok. 

Ampak dandanes lahko odpremo knjigo ali gremo na splet in vidimo taisti 

prostor. S tehnologijo je vse to postalo tako izmenljivo, da ogled tega 

'slikovnega prostora' sploh ne zahteva konkretnega slikovnega objekta, 

sploh nista več neločljivo povezana drug z drugim. Zame izraz 'slikovno' sploh 

ne velja več, saj opisuje samo tisti konkretni prostor v konkretni fizični sliki. 

Ampak če nas zanima prostor Masacciove grobnice – isti prostor, ki ga lahko 

vidimo v vseh številnih kopijah te slike – ga ne moremo več imenovati za 

slikovnega. Pa vendar je ta prostor tam, lahko ga vidimo, in to imenujem ...

PG: To je torej virtualno.

OE: To je virtualno.

PG: Nekako zveni kot argument osvoboditve vsebine od konteksta. Tako v 

Massaciovem primeru nisi več omejen s tem, da vidiš originalni objekt: vsebino 

objekta lahko osvobodiš od samega objekta in jo vidiš v drugih oblikah.

OE: Prav imaš, in še bolj specifično lahko rečeš osvoboditev vsebine podobe 

– kar jaz imenujem 'virtualni kraj' – od fizičnosti slikovnega objekta.

PG: Del argumenta torej izhaja s področja raziskovanja mehanske reprodukcije.

OE: Res je, doba mehanične reprodukcije je bila eden izmed preskokov, 

ampak potem se je to nadaljevalo. Zdaj smo v dobi, ki jo sam imenujem 

'doba digitalne abstrakcije', in sicer v smislu, da je fizičnost slikovnega 

objekta zreducirana na fotone na raznolikih ekranih in na električne signale 

v miniaturiziranih čipih.

PG: Saj, vse, kar je potrebno, je nekaj barve na steni, ki jo je treba pretvoriti v 

piksel oziroma kaj podobnega in omogočiti, da se reproducira na drug način, 

potem pa pristane v naši knjigi kot rezultat serije abstrakcij iz barve na steni 
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do pikslov na ekranu do kapljic črnila na kosu papirja...

OE: Ampak ko gledamo katero koli izmed njih, še vedno vidimo taisti prostor. 

Gre za dve kopiji iste slike, ki pa nista kopiji prostora. Sta kot dve ločeni 

okni, ampak prostor, ki ga skozi njiju vidimo, pa je isti.

PG: Dobro, OK. Ampak če gledam Brueglov Babilonski stolp, naj torej na 

določeni miselni ravni razumem, da je to prostor te zgradbe, na drugi ravni 

pa ga vendarle lahko razumem kot reprodukcijo, drugačen medij kot originalno 

sliko. Zate je torej virtualnost proces, pri katerem nastane precej te zmede 

oziroma tega večplastnega delovanja? Ali pa je podoba sama po sebi virtualna?

OE: Kar vidimo preko podobe je virtualno. Podoba je fizična. Stolp je 

virtualen.

PG: Razumem. Stolp je torej stolp ne pa pike črnila na strani oziroma piksli 

Pieter Bruegel st. 
Babilonski stolp, 1563
Kunsthistorisches Museum, Dunaj
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na ekranu, ki optično tvorijo to stvar. Se pravi, da gledamo stolp in ta stolp 

je virtualen.

OE: In stolp je isti, tudi če stojimo v Kunsthistorisches Museum na Dunaju 

pred originalnim fizičnim objektom Brueglove slike. V obeh primerih je to isti 

stolp, ki obstaja v določenem prostoru, in to je v obeh primerih isti prostor. 

Zame je torej narava tega prostora to, kar je virtualno.

PG: Sam imam vsekakor drugačno definicijo, tej tvoji definiciji pa me še najbolj 

fascinira to, da ponuja popolnoma drugačen pogled na celotno tematiko 

reprodukcije podob. Argumenti o reprodukciji imajo ponavadi pesimističen 

podton ali pa so nostalgični za časom, ko so originali nekaj pomenili. Implicirajo, 

da smo vsi ujeti v nezmožnosti razlikovanja med resnico in fikcijo, saj je zdaj 

vse fikcija, vse je kopija, original ne obstaja, itd. Ampak tvoja definicija dejansko 

osvobodi ta argument in ga transformira v nekaj neverjetno magičnega in 

pozitivnega, saj nam sposobnost reprodukcije Brueglovega stolpa omogoča, 

da občutimo stolp skoraj bolj 'stolpast', kot to zmore originalna slika. Do pred 

kakšnim desetletjem, skoraj 450 let po tem, ko je bila naslikana, je slika v 

pretežni meri obstajala kot slikovni objekt, zdaj pa lahko končno obstaja kot 

nekaj, kar se na nek način dejansko zdi bolj resnično.

OE: Zdaj sklepava krog ... Njegova virtualnost je zdaj točno tista stvar, ki 

ga naredi resničnega.

PG: Res je, ker je osvobojen posredovanega razumevanja. Dejansko je to zelo 

lep krog, saj načeloma verjamem, da pretežen del našega napredka stvari ne 

poslabšuje ampak jih nagiba v korist splošne obogatitve in širjenja našega 

razumevanja nas samih. Kar se tiče reprodukcije podob, je iz načina, kako ti 

govoriš o tem, sklepati, da je logični zaključek bohotenje reprodukcije, ne pa 

njeno omejevanje.

OE: S tem postane irelevanten.

PG: Kaj? Original?
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OE: Ne, originali so še vedno zanimivi, irelevanten je navidezen konflikt 

med originali in kopijami. Saj kopija ni tako pomembna, pomembno je to, 

kar vidimo preko nje, in to je vedno bilo edinstveno.

PG: To je pravzaprav simpatičen argument. Zdaj pa prideva do stvari, o kateri 

se že kar nekaj časa sprašujem: v čem je še vrednost obiska muzeja, da vidimo 

original? Ne mislim na prostorsko specifična dela sodobne umetnosti, ki 

zahtevajo osebno izkustvo, mislim na ogled originalne slike v muzeju.

OE: Moram se strinjati, čeprav mi srce še vedno govori »Ne! Original je 

pomemben,« tako da si nekako sam oporekam, ampak vprašanje je, kaj 

je njegov pomen. Še vedno ima pomen, ampak drugačen, kot bi si mislili.

PG: Tako je. Ni potrebe, da vidim sliko, da bi videl podobo, ampak morda želim 

videti sliko, da si ogledam poteze ali tehniko, površinsko obdelavo, ali zaradi 

umetnostnozgodovinskega pomena. To bi lahko bil razlog.

OE: Ja, in obstajajo še drugi podobni razlogi. Ampak po mojem mnenju je 

najpomembnejši intenzivnost izkustva virtualnega kraja, ki ga vidimo skozi 

sliko. Original pogosto še vedno ponuja najboljši pogled, v katerega se lahko 

najbolj poglobimo. Zgodovinsko gledano, številna umetniška dela – in tudi 

slikovne tehnologije – stremijo k čimbolj vseobsegajoči izkušnji. Včasih tak 

vrhunec izkustva dosežemo preprosto tako, da stojimo pred dobro narejeno 

originalno sliko, ki nas resnično pritegne.

PG: Ja, s tem se strinjam. Zdi se mi, da je ena izmed razlik med tvojo in 

mojo uporabo izraza virtualno to, da se ti nanj zanašaš za poimenovanje zelo 

specifičnega stanja, za katerega ni drugega pojma – kar se mi zdi povsem 

legitimno in dokaj fascinantno, o tem bom še malo premišljeval – sam pa 

se nagibam v drugo smer: virtualno je krovni izraz za številne različne tipe 

izrazov, ki jih ljudje uporabljajo izmenljivo in ki včasih povzročajo zmedo, se 

pravi za paradigmo tega, kako ljudje dojemajo svet.

Ena izmed stvari, zaradi katerih sem se sploh začel ukvarjati z virtualnim, je 



12

bilo zanimanje za fenomenologijo in želja razumeti, kaj je resničnost. Ampak 

ker nimam filozofske izobrazbe, da bi sledil zgodovini resničnosti in o njej 

napisal kakšno novo delo, so moja orodja simulacije, upodabljanje in moja 

sposobnost risanja, zajemanja življenja. Morda je moje preučevanje virtualnega 

pravzaprav način eliminiranja vsega, kar ni resnično, nakar je morda tisto, kar 

ostane, opis tega, kar resničnost je.

OE: To pa je resna motivacija za delo na teh projektih! Hkrati bistveno 

poglablja kontekst za njihovo razumevanje.

PG: Temeljno vprašanje pri tem je: »Zakaj nas tako zelo zanima ustvarjanje 

podob našega sveta?« Svet je tukaj pred nami, zakaj torej?

OE: Ne samo to, ampak tudi zakaj že toliko stoletij ljudje s takšnim užitkom 

raziskujejo meje naše percepcije, zakaj z njo manipulirajo in se igrajo?

PG: Ne vem, želim si, da bi vedel. Ampak to vprašanje vsebuje nekaj paralelnih 

vprašanj. Prvič, zakaj so ljudje dandanašnji še vedno fascinirani nad tehnikami 

iz tako davne preteklosti? Če jim pokažeš preprosto iluzijo z ogledalom ali 

kakšno staro tehniko, še vedno mislijo, da je osupljiva. Drugič, ali so bili ljudje 

tudi v preteklosti tako osupli nad tem? In če je tako, ali je bila njihova osuplost 

podobna naši sedanji ali so podobno menili, da gre za igrivo znanost? In tretjič, 

ali digitalnost spodbuja to osuplost ali jo spodkopava? Kljub vsem najnovejšim 

digitalnim tehnikam še vedno ugotavljam, da so najbolj preproste iluzije 

najboljše, da je lahko nekaj zelo fizičnega in preprostega resnično izvrstno.

Zdi se mi, da smo še vedno enako fascinirani, ne pustimo pa se več prevarati. 

Aktivno se zavedamo svojega interesa in osuplosti, ko smo osupli. Saj poznaš 

tisto zgodbo o bratih Lumiere in prihajajočem vlaku, ko je občinstvo, ki še 

nikoli prej ni videlo filma, vreščeče pobegnilo iz dvorane, ko se je približeval 

vlak. Ampak jaz temu ne verjamem! Menim, da medij, ki je izjemno realističen, 

nikoli nikogar zares ne zmede. Lahko da povzroči začudenje, privlačnost in 

osuplost, ampak zmede ne sprejmem.
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OE: Dobro razločevanje, sam o tem nisem nikoli razmišljal tako ...

PG: Gre za mešanico številnih različnih stvari, ampak ta ideja, da se zavedamo 

lastne osuplosti, je resnično fascinantna, zato je tudi tvoj opis virtualnega 

mikaven, saj je dejansko nasproten: iz nečesa, kar smo vsi dojemali kot 

popolnoma nezanimivo, si naredil nekaj osupljivega. Podobo gledamo kot 

»eh, saj je samo reprodukcija,« dejansko je brez vrednosti oziroma sta njena 

vrednost in cena bagatelni, ampak zdaj naenkrat ima vrednost, saj prispeva k 

precej bolj bogatemu izkustvu samega prostora, ne pa tudi slikovnega objekta.

OE: Virtualnega kraja.

PG: Tako se virtualni kraj pojavi, ker imamo te bolj ali manj ničvredne oziroma 

cenene ali omalovaževane vidike sodobne kulture, češ »eh, saj so samo neke 

kopije«, ampak dejansko je nekaj na tem.

Zdi se mi, da se pogosto izogibamo temu čudnemu vidiku »dejanske stvari.« 

Tudi v arhitekturi je temu tako, ker gre vedno za domneve in predvidevanja, 

nikoli za dejansko stvar. Kot arhitektom nam dejansko ni dano, da bi prav 

dosti zgradili, in še ko gradimo, sami sploh ne produciramo zgradbe temveč 

risbe zgradbe. Zato sem se nekaj časa resnično zatopil v risanje, saj sem to 

lahko nadziral in izdeloval ogromne ali zelo podrobne risbe s svinčnikom ter jih 

nato razlagal kot neke vrste zgradbe, čeprav sem dejansko imel samo risbe. 

Ampak tudi zdaj je podobno, na primer pri mojem projektu nastavkov, ki jih 

namestiš na kromirane cevi in ustvarjajo odsev 'memento mori' lobanje. Tudi 

pri tem ne izdelujem dejanske stvari, saj ne ustvarjam lobanj, ki se pojavijo 

kot podoba, ampak nastavke! Teh pa ni mogoče ločiti od dejanske stvari, 

ampak poanta je ravno v tem, da vidimo odsev.

OE: Ta tematika se ponavlja v večini tvojih projektov. Naredil sem kratek 

seznam projektov, ki sem si jih ogledal na tvoji spletni strani in jih skušal 

analizirati iz moje perspektive, da bi ugotovil, kaj si skušal narediti…

PG: Povej, to bi pa res rad vedel.
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OE: Zdi se, da te zanimajo simulacije in simulacije simulacij, nato pa cel 

sistem v ozadju shekaš, da opravlja popolnoma drugačno nalogo, kot tisto, 

za katero je bil izvirno namenjen. S hekanjem nimam v mislih anarhističnega 

računalniškega genija, ki se hoče spopasti z vladajočimi elitami ... temveč 

miselni proces ugotavljanja, kako nekaj deluje, tako da lahko to isto stvar 

prilagodiš, da dela nekaj povsem drugega. Ti to nato preneseš na starejša 

orodja in medije ter raziskuješ pozabljene tehnologije, na primer stoletja 

stare risalnike oziroma 'risalne naprave' ...

PG: In jih sprogramiram tako, da delajo risbe risalnih naprav.

OE: Točno, to je ta ironični zasuk, ki je inherenten sodobnemu načinu 

razmišljanja, tako kot hekanje, le da ga ti ga apliciraš na staro tehnologijo. 

Potem so še vse te simulacije: fizičen objekt, ki simulira virtualni objekt, 

virtualni objekt, ki simulira drugega virtualnega, ta pa potem simulira 

fizičnega, in tako naprej – tebe zanimajo ti transferji iz enega v drugega. Ne 

Pablo Garcia
Memento Mori (Catoptric)

Ljubljana, 2014

Foto: Janez Janša
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gre toliko za vsebino, ki je prenešena, temveč za raziskovanje teh prehodov 

iz enega okolja v drugega. V projektu Incident Angles (Vpadni koti) tako na 

primer vzameš klasične slike in jih fotografiraš pod kotom, pod katerim 

sploh ne funkcionirajo več kot slike – te 'prostorske simulatorje' si shekal 

tako, da so postali inertni brezprostorski objekti.

PG: Ko si ravno to omenil: pravzaprav je zelo smešno v povezavi z izrazjem, ki 

sva ga uporabljala prej, saj je to projekt, ki slikovni objekt dobesedno vzame 

kot subjekt, v smislu, da objekt postane subjekt, ne pa konceptualni konstrukt, 

v katerem ta objekt deluje.

OE: Res je. Popolnoma drugačen projekt, ki pa ima enako miselno 

predispozicijo, je iPhone Panorama. Imaš napravo, ki je skrbno izdelana 

– aplikacijo skupaj z vso strojno opremo, na kateri deluje – z namenom, 

da iz fizičnega kraja ustvari simulacijo virtualnega kraja, ti pa jo načrtno 

preračunljivo zlo-rabiš, tako da producira popolnoma drugačen virtualni 

kraj, kot bi ga morala. Morda ustvari kraj, ki krši zakone fizike ali logike, 

kljub temu pa ima neko čudno svojstveno konsistentnost, saj si dejansko 

uporabil simulator.

PG: Všeč mi je hekanje, všeč mi je kot izraz. Tudi transfer in prehod sta dobra 

izraza. Kaj še imaš na svojem seznamu?

Pablo Garcia
iPhone Panorama
Katedrala v Chartresu
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OE: Tudi tvoje Vantage Tees (Perspektivne majice) so hekerska orodja. Na 

eni sliki imaš majico s podobo memento mori lobanje iz pik, pri kateri od 

blizu vidiš pike in šele z določene razdalje prepoznaš, za kaj gre. Ampak še 

boljša majica, pri kateri je trajalo dlje, da sem razumel, za kaj gre, je tista s 

popačeno podobo, ki jo samo tisti, ki jo nosi, vidi pravilno – neke vrste osebna 

anamorfoza. V tem primeru je zame resnično hekanje to, da si klasično idejo 

o punto stabile – fiksni točki v prostoru, od koder iluzionistična freska zgleda 

vizualno pravilno – spremenil v mobilno točko, v punto stabile, ki ga povsod 

nosiš s seboj. To se mi pa res zdi hekanje v velikem slogu.

PG: To si pa res dobro zadel. Morda me moje digitalno znanje nekoliko omejuje 

in tega ne znam preprosto sprogramirati, ampak v tehničnem smislu imam 

širino, ker si sposojam od starih tehnologij. Privlačijo me preproste mehanske 

povezave, ki simulirajo vid. To se mi zdi izjemno. V bistvu sem fasciniran tako 

nad našo spletno kulturo, selfiji in prenosno tehnologijo kot nad starodavnimi 

stvarmi, le da je moja sposobnost hekanja s sodobno tehnologijo omejena, z 

vidika zgodovine tehnologije pa kljub temu široka.

Pablo Garcia
Vantage Tees: Memento Mori (Near/Far)
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OE: Nekako gre za 'hekanje v starih medijih'. Zdi se, kot da svoje osebno 

raziskovanje in zadovoljstvo osmisliš ne samo tako, da greš naprej v nekaj, 

kar še ni bilo razvito, pač pa tudi tako, da se vračaš nazaj in oživiš nekaj, 

kar je postalo zastarelo.

PG: To je dobra poanta, spremljanje novih telefonov, novih tehnologij, novih 

programov me kar nekako izčrpava. Vsekakor najdem nek mir in spokojnost, 

ko gledam te stare knjige in vem, da so tiste informacije v njih že 250 let, 

zdaj pa se jih jaz učim prvič in jih delim z drugimi. Kljub temu pa 95 odstotkov 

svojega raziskovanja ne bi mogel opraviti brez interneta. Tvoja knjiga, na 

primer: verjetno bi prej ali slej naletel na tvojo spletno stran, a sem vesel, da 

jo imam v knjižni obliki.

Pablo Garcia
Vantage Tees: Her (Anamorphosis)
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