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V zadnjih nekaj letih sta piratstvo in dajanje datotek z avdiovizualno vsebino 

v souporabo po načelu vsak z vsakim (P2P/peer-to-peer) postala množična 

dejavnost, v kateri sodeluje na milijone uporabnikov interneta, in ena od glavnih 

oblik dostopa do filmskega doživetja doma. To dejstvo nam ne zastavlja le 

očitnih vprašanj, povezanih z avtorskimi pravicami in pravnimi zadevami; 

prav tako nas tudi ne preplavlja zgolj z revnimi, degradiranimi različicami 

visokokakovostnih izvirnikov; morda pomeni tudi izziv za materialnost filma 

in za zamišljanje filma kot linearne pripovedi.

Protokol za souporabo (P2P) temelji na fragmentaciji datotek v majhne vzorce. 

Ta fragmentacija olajša izmenjavo med različnimi prejemniki: ko se prenesejo 

oziroma naložijo vsi »delčki«, je datoteko mogoče rekonstruirati vzorec za 

vzorcem, dokler ni popolna, iz neurejenih drobcev, ki smo jih dobili od različnih 

uporabnikov. Ta skrita arhitektura razkriva izjemne pripovedne posledice, 

saj avtomatizira in naredi naključne procese remiksanja, katerih uporaba v 

umetnosti se je močno razširila od avantgard naprej.

Projekt Piratski film (The Pirate Cinema1) francoskega umetnika Nicolasa 

Maigreta vzame to za izhodišče, da bi razkril skrito delovanje in geografijo 

souporabe P2P. Projekt je predstavljen kot nadzorna soba, v kateri je prikazano 

odvijanje P2P prenosov v resničnem času na omrežjih, ki uporabljajo protokol 

BitTorrent. Tu nastaja naključen razrez datotek, katerih izmenjava poteka 

v tistem trenutku. To neposredno in fragmentarno predstavljanje spletne 

aktivnosti z informacijami, ki se tičejo njenega vira in cilja, torej upodablja 

topologijo potrošnje digitalnih medijev in nenadzorovano razširjanje vsebin 

v povezanem svetu.

Piratski film razkriva različne vidike platform za izmenjavo, kot so globalna 

oziroma večmestna narava P2P omrežij, potencial za virusno prenašanje in 

alternativni družbeni modeli.

1 http://thepiratecinema.com

http://thepiratecinema.com
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Kot portret omrežja v resničnem času Piratski film v nekem smislu odseva 

časovno kompleksnost sveta v tem trenutku. Ta kratki esej je poskus razprtja 

te širše razprave o časovnosti, ki naj bi nakazal, da nam operativna logika 

Piratskega filma utegne pomagati pri razumevanju nekaterih od načinov, kako 

so se različna izkustva in pojmovanja časa v omrežjih medsebojno prepletla 

in povezala. Morda nam bo omogočil tudi boljše razumevanje dinamike 

resničnega časa računalniških omrežij in nekaterih od temeljnih potez ažurne 

produkcije ( just-in-time production), na katerih sloni sodobna kulturna logika. 

V tem smislu se zdi, da Piratski film nadaljuje historične prakse radikalne 

montaže z namenom reflektiranja sodobnih okoliščin.

Toda, najprej, kaj sploh pomeni piratski film v splošnem smislu? To je izraz, 

ki se zdi že pretirano domač, če pomislimo na prevladujoče oblike njegovega 

pojavljanja v popularni kulturi. V odnosu med upodabljanjem piratov v filmu in 

piratskimi praksami na področju filma je dejansko nekaj paradoksalnega; na 

eni strani občudovan junaški lik, na drugi pa kriminalec, ki z dajanjem datotek 

v souporabo (file sharing) ogroža korporacijske infrastrukture filma kot takega. 

Ne gre za to, da se kapital ne bi znal odločiti, kakšno stališče naj zavzame 

glede tega, temveč za to, da izraz piratstvo dobi slabšalen prizvok, kadar se 

tiče sebičnih interesov. V tem pogledu so od lastniških režimov globaliziranih 

informacijskih omrežij osemnajstega stoletja in poskusov nadzorovanja 

nelegalizirane skupne lastnine (non-legal commons) do danes ni kaj dosti 

spremenilo.2 Poleg tega se Piratski film v resnici ne tiče ne junaštva piratov 

ne filmskih fantazij kot takih, temveč – bolj očitno – kritično-estetskega 

2 Glej, na primer A General History of the Robberies and Murders of the Most Notorious 
Pyrates, delo, ki ga je leta 1724 pod psevdonimom kapitan Charles Johnson napisal Daniel 
Defoe in ki je dostopno na http://en.wikipedia.org/wiki/A_General_History_of_the_Pyrates.

http://en.wikipedia.org/wiki/A_General_History_of_the_Pyrates
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spopadanja z materialnostjo informacij in z omreženimi infrastrukturami, 

ki omogočajo njegov obtok. To je zdaj že znana – če ne celo preveč znana 

– zgodba, ki jo izraz piratstvo pojasnjuje s svojo popularizacijo in prosto 

distribucijo (če ne celo komodifikacijo), ki sta izpodkopali samoumevnost 

odnosa med kulturno produkcijo in kapitalističnimi lastniškimi pravicami. 

V nasprotju s tem je za kolonije produkcije v delavski lasti, ki spominjajo 

na piratske skupnosti, mogoče trditi, da predstavljajo začasna avtonomna 

območja oziroma sodobne piratske utopije3 – saj ponujajo alternative, ki 

temeljijo na samoorganiziranosti in na produkciji omrežnih vrstnikov, ki 

temelji na skupni lastnini (commons-based peer production), ki se nahajata 

nekako izven omejujočih okvirov trga.4 Uporaba izraza piratski film za 

označevanje »filma po načelu naredi sam« (do-it-yourself cinema) v tradiciji, 

ki nasprotuje avtorskim pravicam, bolje povzema to trditev, tako kakor jo 

tudi roman Coryja Doctorowa z naslovom Pirate Cinema (Piratski film).5 Morda 

najzloglasnejši primer, P2P BitTorrent spletišče Pirate Bay, ki ga je leta 2003 

3 S tem namigujem na »Pirate Utopias«, prvo poglavje dela T.A.Z.: The Temporary 
Autonomous Zone (New York: Autonomedia, 1991) Hakima Beya (oz. Petra Lamborna Wilsona).
4 »Produkcija omrežnih vrstnikov, ki temelji na skupni lastnini«, nudi radikalno alternativo, 
saj sugerira, da je javna sfera primerna za učinkovito produkcijo izven kapitalističnih razmerij 
lastnine. To med drugimi trdi Yochai Benkler, da bi lahko vnovič razmislil o tem, kako je 
najbolje organizirana produkcijska dejavnost, kajti, na primer, brezplačna programska 
oprema, ki jo proizvajajo omrežni vrstniki, predstavlja problem za tradicionalno pojmovanje 
organiziranja produkcijskih aktivnosti zaposlenih v podjetju ali kupcev v tržni ekonomiji. 
Glej Benklerjevo delo The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets 
and Freedom (Yale University Press, 2006). Sklad P2P (ki ga povezujejo z Michelom 
Bauwensom) trdi nekaj podobnega pri lastnem spodbujanju produkcije omrežnih vrstnikov, 
češ da odpira možnosti za novo ekonomsko in družbeno ureditev, v kateri se skupna lastnina 
nanaša na trg, ki temelji na post-kapitalističnih načelih ustvarjanja vrednosti. Glej http://
p2pfoundation.net/. S svojim konceptom »podjetniškega komunizma« (venture communism) 
naredi Dmytri Kleiner še korak naprej, ko zagovarja samoorganizacijo delavcev, da bi se 
tako soočil s tem, kako se razredni konflikt pojmuje v telekomunikacijskih omrežjih (to so 
načela, iz katerih je kolektiv Telekommunistem izpeljal svoje ime). Omrežne topologije 
centraliziranih in razpršenih oblik razkrivajo različne razredne položaje – kar je Kleiner razvil 
v prepričljivo analogijo družbeno-tehničnih organizacijskih oblik, namreč: »Komunizem vsak 
z vsakim proti kapitalistični državi odjemalca–strežnika« (»Peer-to-Peer Communism vs The 
Client-Server Capitalist State«). Glej: Dmytri Kleiner, The Telekommunist Manifesto, Network 
Notebooks 03, Geert Lovink & Sabine Niederer, ured., Amsterdam: Institute of Network 
Cultures, 2010. Ti primeri delujejo nekako vzporedno s tem, kako je skupna lastnina odprtega 
morja povzročila takojšnjo izravnavo razrednih razlik na piratskih ladjah.
5 Piratski film kot »film po načelu naredi sam« se nanaša na daljšo tradicijo »razširjenega 
filma« (expanded cinema) in aktivizma, ki nasprotuje avtorskim pravicam. Glej: http://
en.wikipedia.org/wiki/Pirate_Cinema. Tudi Steal This Film (VB/Nemčija, 2006) organizacije 
The League of Noble Peers, ki je prišel v javni obtok preko P2P protokola BitTorrent, 
zavzema to stališče. Roman Pirate Cinema (Tor books, 2012) Coryja Doctorowa je mogoče 
brezplačno prenesti z naslova http://craphound.com/pc/.

http://p2pfoundation.net/
http://p2pfoundation.net/
http://en.wikipedia.org/wiki/Pirate_Cinema
http://en.wikipedia.org/wiki/Pirate_Cinema
http://craphound.com/pc/
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ustanovil Piratbyrån (piratski urad),6 ponazarja brezplačno dajanje informacij in 

intelektualne lastnine v souporabo v antagonističnem razmerju do mainstream 

filma in njegovega poslovnega modela nadzorovane potrošnje. Dokumentarni 

film, ki oriše sodni pregon soustanoviteljev spletišča Pirate Bay zaradi kršenja 

avtorskih pravic, se odvija kot hollywoodska srhljivka:

»Ko hekerskega čudežnega otroka Gottfrida, spletnega aktivista Petra in 

omrežnega piflarja Fredrika spoznajo za krive, se morajo soočiti z realnostjo 

življenja zunaj spleta – stran od tipkovnice. Toda v globinah temačnih podatkovnih 

centrov skrivnostni računalniki po tihem še naprej podvajajo datoteke.«7

Razumljivo je, da je sleherno uveljavljanje lastninskih pravic v zvezi s skupno 

lastnino reakcionarno, toda ta argument se je trdno uveljavil že drugod. V tem eseju 

pa namesto tega oziroma kot dopolnilo tega argumenta trdim, da Piratski film 

daje koristen vpogled v delovanje mnogokratnih časovnosti, in to je pomembno, 

kajti politika nujno zajema tudi boj in nesoglasja glede doživljanja časa.8

Že uporaba protokola BitTorrent izraža kompleksno prostorsko-časovno 

razsežnost v nasprotju z linearnim razumevanjem komuniciranja, po katerem 

datoteka potuje od ene do druge  lokacije, kot bi jo dostavila ladja.9 Pri prenosu 

filma s pomočjo protokola BitTorrent so velike datoteke organizirane učinkovito, 

tako da se zmanjša obremenitev pasovne širine na strežniku in v omrežju kot 

celoti. Namesto da bi datoteke prihajale iz enega samega vira, »roj« gostiteljev 

omogoča hkratno izmenično snemanje in nalaganje datotek med gostitelji.10 

Pri distribuciji datoteke so udeleženi vsi, ki želijo isto datoteko, toda to poteka 

tako, da je eno samo kopijo datoteke mogoče razdeliti med neskončno število 

omrežnih vrstnikov. Datoteka je razkosana in vsak uporabnik dobi svoj delec 

datoteke ter tako postane vir tega delca za svoje omrežne vrstnike, s tem pa 

6 Glej: http://en.wikipedia.org/wiki/Piratbyr%C3%A5n.
7 Glej dokumentarni film TPB AFK: The Pirate Bay – Away From Keyboard? (rež. Simon 
Klose, Švedska, 2013), ki si ga je mogoče ogledati, ga kupiti ali brezplačno prenesti z naslova 
http://watch.tpbafk.tv/.
8 Peter Osborne, The Politics of Time: Modernity and Avant-Garde, London: Verso, 1995.
9 Z druge perspektive, ki se je razvila iz kritike informacijske teorije, se zdi piratstvo kot 
hrup, ki zmoti gladko potekanje komunikacije.
10 Podrobnejši opis protokola BitTorrent, ki ga parafraziram zgoraj, je na voljo na naslovu 
http://en.wikipedia.org/wiki/BitTorrent.

http://en.wikipedia.org/wiki/Piratbyr%C3%A5n
http://watch.tpbafk.tv/
http://en.wikipedia.org/wiki/BitTorrent
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se porazdeli tudi odgovornost za distribucijo posameznih delcev vrstnikom v 

omrežju (poleg tega pa to oteži tudi iskanje vira kot kršitelja).

Piratski film je učinkovit portret teh dinamičnih procesov, saj razkriva topologijo 

in kulturno logiko, na katerih temelji dajanje datotek v souporabo po načelu vsak 

z vsakim.11 Prenosi so prikazani v resničnem času in dajejo drobce informacij o 

pretakanju podatkov v omrežju (s tem pa demonstrirajo tudi njegov potencial 

za nadzorovanje), še pomembnejše v našem kontekstu pa je to, da dajejo tudi 

informacije o raznolikih hkrati obstoječih prostorskih časovnostih. Pri tem 

je pomembno, da se fragmenti datoteke ne prenašajo zaporedno in da jih v 

izvirno zaporedje vnovič razporedi odjemalec BitTorrent, ki nadzoruje, katere 

delce potrebuje, katere že ima in katere lahko torej posreduje svojim omrežnim 

vrstnikom. To pomeni tudi, da je snemanje datoteke mogoče kadar koli prekiniti 

in nadaljevati s prenosom kasneje, ne da bi pri tem izgubili že prenesene 

podatke. To je seveda zelo uporabno za prenose velikih datotek, kot so filmi, 

poleg tega pa tu odjemalcu omogoči tudi takojšen prenos različnih delov, pri 

različnih hitrostih in v poljubnem vrstnem redu. To izpodkoplje sleherno filmsko 

predstavo o pripovednem zaporedju, pa tudi tipične avtoritarne strukture 

posredovanja vsebin, ki so povezane tako s filmskim aparatom kakor tudi 

s tehničnimi strukturami spleta, ki odjemalcem posreduje informacije s 

centraliziranega strežnika, ki se odziva na zahteve iz celotnega omrežja.

11 Tu parafraziram opis projekta na naslovu http://thepiratecinema.com/.

http://thepiratecinema.com/
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V svojih različnih modalnostih – tako na spletu kakor tudi v fizičnem 

prostoru – Piratski film upodablja te družbeno-tehnološke logike v precej bolj 

porazdeljeni in anarhični obliki. Kar doživljamo, je dinamična upodobitev teh 

omrežnih operacij, z razdrobljenimi datotekami, prikazanimi v majhnih vzorcih 

sopostavljenih gibljivih podob in zvokov. Zdi se, da operativna kompleksnost 

Piratskega filma širi tisto, kar morda že razumemo kot montaži podobno 

konstrukcijo mnogokratnih realnosti. S tovrstnim zgoščanjem prostora in časa 

nastajajo učinki, ki so posledica kopičenja povezav med montažnimi delci, ki 

izvirajo iz številnih virov. Ta opis najde odmev v »Dialektičnem pristopu k filmski 

formi«, ki ga je leta 1929 opisal Sergej Eisenstein, ki pojasnjuje: »Diferenciacija 

montažnih delcev je posledica tega, da ne obstajajo kot samostojne enote. Vsak 

delec lahko zgolj vzbudi določeno asociacijo.«12 S tega stališča (ki je nekakšna 

vzporednica dialektičnemu materializmu) realnost nastaja z montažnim 

sestavljanjem, ki razkriva njene skrite materialne strukture – ki sicer ostanejo 

prikrite zaradi dominantne ideologije. A čeprav se zdi, da združevanje časovnih 

fragmentov, ki spominja na delovanje stroja, še vedno ponuja produktivno 

12 Sergej Eisenstein, »A Dialectical Approach to Film Form«, 1929, str. 15, dostopno na 
http://www.cronistas.org/a-dialectic-approach-to-film-form-by-sergei-eisenstein/.

Nicolas Maigret
The Pirate Cinema

http://www.cronistas.org/a-dialectic-approach-to-film-form-by-sergei-eisenstein/
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kritiko sprejete realnosti oziroma časovnih totalizacij, kakršna je zgodovina,13 je 

pojem montaže morda treba nadgraditi, da bo bolj celovito odražal sodobnejše 

načine vključevanja nereda in fragmentacije v ažurno produkcijo. Tu je do neke 

mere relevantna tudi razprava Hito Steyerl o post-filmu, kjer avtorica opisuje, 

kako podatki sežejo onstran zaslona in kako s tem postane dostopna »prevelika 

količina sveta«, realnost sama pa je predmet postprodukcije.14

V primeru Piratskega filma njegove omrežene lastnosti, povezane z resničnim 

časom, terjajo širšo razpravo o tem, kako infrastrukture časovnega umeščanja 

naredijo našo sedanjost takšno, kakršna je, in kako te strukture vnašajo 

nekakšno prostorsko logiko razlik – denimo razlik med strežniki in odjemalci 

ali celo razlik med omrežnimi vrstniki. Takšna nezdružljiva razmerja med 

tehnologijami in ljudmi so značilna za okoliščine zgodovinske sedanjosti in 

za stikanje različnih hkrati obstoječih časov. Osredotočenje prizadevanj na 

razumevanje časovnosti različnih hitrosti, ravni in obsegov spodbudi razvoj 

bolj prefinjenega razumevanja različnih vrst časa, ki obstajajo sočasno v 

različnih geopolitičnih kontekstih, kar omogoči nadaljnjo refleksijo časovne 

kompleksnosti.

V Politiki časa Peter Osborne zgodovinsko sedanjost opredeli kot:

»protisloven družbeni proces identificiranja, zasliševanja in zanikanja – 

prepoznanja in napačnega prepoznanja – izjemne kompleksnosti, ki terja 

nenehno produkcijo novih preteklosti za ohranjanje lastnega ritma časovne 

negacije in projekcije, kar je ravno tako nujno kot nove podobe prihodnosti.«15

13 Walter Benjamin logiko montaže v svojem delu razširi v kritiko historičnega kontinuuma. 
V The Arcades Project (1927–1940) uvede pojem »dialektičnih podob«, ki zastopajo podobe, ki 
utelešajo dinamiko »takrat« in »zdaj« – kar sam imenuje »dialektika v mirovanju«. Za svet, za 
katerega se zdi, da mu primanjkuje politične domišljije, dialektika v mirovanju – nediskurzivna 
dialektika – ostaja ena od karakterizacij našega sedanjega stanja. Natančna opredelitev 
tega koncepta presega okvire tega kratkega eseja, a se pogosto uporablja za pojasnjevanje 
neuspeha progresivne politike in marksističnega projekta na splošno. Gled uredniške opombe 
Rolfa Tiedemanna v: Walter Benjamin, »On the Theory of Knowledge, Theory of Progress«, 
The Arcades Project, New York: Belknap Press, 2002, str. 943.
14 Hito Steyerl, »Too Much World: Is the Internet Dead?«, e-flux, 2013, dostopno na http://
www.e-flux.com/journal/too-much-world-is-the-internet-dead.
15 Osborne, The Politics of Time, str.199. Glej tudi njegovo nedavno delo Anywhere Or Not At 
All: Philosophy of Contemporary Art, London: Verso, 2013.

http://www.e-flux.com/journal/too-much-world-is-the-internet-dead
http://www.e-flux.com/journal/too-much-world-is-the-internet-dead
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Čeprav podrobno razišče časovne oblike in njihov politični potencial, se 

Osbornovo delo ne loti omrežij in tehnologij, ki zdaj strukturirajo te časovnosti 

še podrobneje. Da bi se lahko celoviteje posvetil temu dodatnemu vidiku, 

Wolfgang Ernst svojo časovno-kritično analizo opre na domnevo, da je 

notranji ustroj računalnikov časovne narave.16 Ernstu se zdijo tehnični 

objekti bolj procesualni kot pa zgodovinski, saj niso več vezani zgolj na 

makročasovne procese (kot je zgodovina), temveč tudi na mikroprocesualno 

časovno usklajevanje strojev. Temu Ernst pravi mikročasovnost: sredstvo 

za razumevanje tehničnega pogojevanja družbenih/kulturnih procesov na 

ravni, ki je ni mogoče zreducirati na golo človeško izkustvo. Kot takšen ta 

koncept širi tradicionalne predstave o zgodovinskem času in priča o tem, da 

je čas zdaj organiziran tehnološko v več porazdeljenih omrežjih. V primeru 

dajanja datotek v souporabo po načelu vsak z vsakim so te časovnosti še 

bolj razdrobljene in neurejene ter potekajo z različnimi hitrostmi na več 

lokacijah hkrati. Kompleksna časovnost omrežja P2P poudarja mikročasovno 

razsežnost, ki ni preprosto diskurzivna, temveč jo krepi tudi nediskurzivna 

sfera tehničnih objektov in infrastruktur. Poleg tega morajo po Ernstovem 

mnenju te tehnologije ostati še naprej operativne, kar temelji na razumevanju, 

da se stroji ne razkrivajo preprosto s svojo navzočnostjo v času, temveč s 

tem, ko jih obdelajo računalniški procesi v resničnem času.17 Tu se nahajajo 

porajajoče se možnosti za rekombinacijo objektov in tu je omrežje kot tako 

eden od teh objektov.

Namesto da bi preteklost potisnil v kritično stanje (kar je projekt historičnih 

materialistov), Piratski film razkriva časovno kompleksnost na operativni 

način, ki odraža pomembne spremembe v materialni produkciji in v našem 

razumevanju tega, kaj konstituira materialnost. Širi predstavo o materialnih 

oblikah, ki so sorodne montaži, da zajame tudi dinamične mikročasovne 

fragmente in zbire človeka in stroja, ki po naravi niso nič manj protislovni. 

S tem pa razvija zaplet, ki se poglablja in ki je inherentno kontradiktoren:

16 Wolfgang Ernst, Digital Memory and the Archive, ured. Jussi Parikka, Electronic 
Mediations št. 39, Minneapolis: University of Minnesota Press, 2013, str. 172–183.
17 Ibid., str. 241. Povedano drugače, to je bolj epistemološko kot pa ontološko vprašanje.
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»Uspešno umetniško delo, tako trdi imanentna kritika, ni delo, ki objektivna 

protislovja izpelje v nepristno harmonijo, temveč delo, ki da ideji harmonije 

negativen izraz, tako da utelesi protislovja, čista in brezkompromisna, v svoji 

najgloblji strukturi.«18

Tudi Ernstovo delo se dotika protislovja s poudarjanjem naključnosti in 

tudi s prepoznanjem, da med človeškim in nečloveškim znanjem obstaja 

indeterminizem.19 To se zelo približa načelu negotovosti, po katerem noben 

objekt nima točno določenega položaja, poti oziroma gibanja in po katerem 

sleherni poskus natančnejše določitve položaja nekega objekta pomeni 

manjšo možnost natančne opredelitve njegovega gibanja (in obratno). 

Zdi se, da Piratski film ponazarja ta občutek nepopolnosti in, posledično, 

načine, kako se človeški subjekti skušamo odzivati na spoznanje, da so naša 

izkustva nepopolna, tako kot so to nekoč počeli pirati. Časovna kompleksnost 

Piratskega filma kaže na širše materialne infrastrukture, ki hkrati omogočajo 

in onemogočajo bodoče piratske imaginarije.

18 Theodor W. Adorno, Prisms, London: Neville Spearman, 1967, str. 32.
19 Ernst, Digital Memory and the Archive, op. cit., str. 177.

Nicolas Maigret
The Pirate Cinema
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