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V kulturi, torej v reguliranem soobstoju posameznikov v neki skupnosti, ima 

identiteta konstitutivno vlogo pri opisovanju in poimenovanju posameznika, 

kajti skupnost se izoblikuje šele ob skupni navzočnosti posameznikov. Skupna 

navzočnost različnih skupnosti pa nato ustvari družbo.

Sakrowski1

Novembra 2015, ob razstavi v frankfurtskem muzeju Schirn Kunsthalle, 

je Constant Dullaart objavil spletni performans The Possibility of an Army 

(Možnost vojske), ki med pisanjem tega besedila še poteka.2 Performans 

obsega nagovarjanje prostovoljcev, naj na Facebooku odprejo račune z imeni 

vojakov »hesseške vojske«, vojske plačancev nemškega rodu, ki jih je v 18. 

stoletju najela britanska vlada in jih uporabila v več spopadih, najopazneje v 

ameriški vojni za neodvisnost (1775–1783).

Zgodovinska referenca je zanimiva že sama po sebi. Hesseška vojska je prišla 

iz nemške države Hesse-Kassel. Kot pojasnjuje Wikipedia, »čeprav je bila v 

tistem času praksa dajanja čet v najem drugim princem precej razširjena, so 

bili zlasti deželni grofi iz države Hesse-Kassel v 17. in 18. stoletju znani po 

dajanju v najem kontingente svojih vojska. V državi Hesse-Kassel je bilo v 

osemnajstem stoletju oboroženih 7 odstotkov celotne populacije. Ta vojska 

je bila vir plačancev za druge evropske države.«3

1 Robert Sakrowski, »Identity and Social Networks«, Schirn Mag, 26. november 
2015, dostopno na spletnem naslovu http://www.schirn.de/en/magazine/context/
identity_and_social_networks/.
2 Cf. http://www.schirn.de/the-possibility-of-an-army/.
3 Cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Landgraviate_of_Hesse-Kassel (zadnji dostop 13. 
februarja 2016).

http://www.schirn.de/en/magazine/context/identity_and_social_networks/
http://www.schirn.de/en/magazine/context/identity_and_social_networks/
http://www.schirn.de/the-possibility-of-an-army/
https://en.wikipedia.org/wiki/Landgraviate_of_Hesse-Kassel
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Ena od teh držav je bila Velika Britanija in vsesplošna uporaba hesseških 

čet (približno 30.000 vojakov, četrtina britanske vojske v Severni Ameriki) 

v bojih proti ameriškim kolonijam je hesseške vojake spremenila v sinonim 

za »plačance« v Združenih državah Amerike. Zaradi tega so jih bodisi snubili 

bodisi preganjali: vojnim ujetnikom in dezerterjem so ponujali ameriško zemljo; 

tako so lahko začeli novo življenje v Združenih državah Amerike. Leta 1877 so 

bili predmet uspešnega satiričnega pisma, »Razprodaja hesseških vojakov«, 

ki ga nekateri pripisujejo Benjaminu Franklinu.

Državo Hesse-Kassel, ki je bila neodvisna do leta 1815, ko je postala del nemške 

konfederacije, je leta 1866 anektirala Prusija in tako je postala provinca. V 

okviru dela The Possibility of an Army  ta zgodovinska referenca deluje kot 

prispodoba: obstaja (nacionalna) identiteta, ki je izgubljena že davno pred 

izginotjem dejanske države; trgovanje z življenji in nov občutek skupnosti, 

ki je očitno lažen, ker temelji na denarju, v nasprotju z novim občutkom 

skupnosti, ki je očitno pristen, ker temelji na ozemlju, odnosih in kulturi 

(hesseški vojaki branijo britanske interese zoper prizadevanje britanskih kolonij 

za neodvisnost); in končno, razvoj novega občutka pripadnosti, ki temelji 

na izdaji in zaupanju (hesseški vojaki dezertirajo iz britanske vojske zaradi 

obljube, da bodo postali svobodni državljani nove dežele).

Kaj ima ta stara zgodba opraviti z omreženo, globalizirano družbo 21. stoletja, 

z obliko spletne družbe, ki jo oblikujejo korporacijska družbena omrežja, kot 

je Facebook, in s sodobnim pojmom občinstva? Med umetniki, ki so prišli v 

ospredje v zadnjem desetletju in ki so tesno povezani s spletnimi kulturami, 

je Constant Dullaart verjetno tisti z najmočnejšim občutkom »skupnosti«. 

V njegovih intervjujih je njegovo delo pogosto kontekstualizirano kot 

del razpravljanja, ki poteka, večinoma na spletu, med ljudmi z različnimi 

družbenimi pravili, ki pa vendarle nekako pripadajo isti »družini«. V tem 

razpravljanju Dullaartovo delo deluje včasih kot odziv, najpogosteje pa kot 

sprožilec in provokacija. Vse, kar počne – od spletišč do bolj konceptualnih 

intervencij, od polnjenja galerijskega prostora s postprodukcijskimi podobami 

do pisanja odprtih pisem ali člankov v revijah, od lansiranja podjetij do 

objavljanja videoposnetkov na YouTubu –, je smiselno predvsem v okviru 
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tega razpravljanja in umetnik presoja učinkovitost svojih del glede na raven 

razprave, ki so jo sposobna razvneti. To se sprva morda zdi kot elitistična drža, 

drža nekoga, ki mnogo večjo vrednost pripisuje odzivu svojih kolegov kot pa 

družbe nasploh. Toda Constant Dullaart se dobro zaveda dejstva, da družba na 

splošno ne obstaja kot abstrakcija, temveč je, kot ostro opozarja Sakrowski, 

rezultat »skupne navzočnosti različnih skupnosti« in vlogo posameznika v 

družbi opredeljujeta njegova vloga v njegovi referenčni skupnosti ali »družini« 

in njegova sposobnost doseči, da ima njegova skupnost vlogo v razširjenjem 

razpravljanju in da tako vpliva na družbo kot celoto.

V tem smislu je Constant Dullaart prototipski omrežni umetnik, pri čemer 

»omrežno umetnost« (net art) razumemo v njenem izvirnem, pristnejšem 

pomenu: kot družino umetnikov, ki jih povezujejo prijateljstvo, vzajemno 

spoštovanje, skupni interesi, občutek pripadnosti neki spletni družbi, ki jo 

povezujejo vrednote enakosti in dostopa onkraj fizičnih razdalj, jezikovnih, 

rasnih in spolnih razlik, ugleda v »resničnem svetu« in dohodkov. To je nekaj 

zelo drugačnega od razmerij moči, institucionalnega pedigreja in komercialne 

vrednosti, ki opredeljujejo ugled umetnika v svetu umetnosti, pa tudi od 

metrike občinstev, ki začenja opredeljevati ugled umetnika v omreženi družbi. 

Ko umetnik postaja uspešen v svetu umetnosti, pogosto pozabi negovati 

Constant Dullaart
The Possibility of an Army, 2015
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ta dialog s kolegi in začne pripisovati večji pomen povratnim informacijam 

zbirateljev, galerijski predstavitvi, recenzijam v revijah. Ko se nekdo pridruži 

družbenim omrežjem, zlahka in skorajda nehote zaide v to, da mu več pomenijo 

številke kakor ljudje in da komodificira sebe, svoje prijatelje in vsebine, ki jih 

ustvarjajo. V tej situaciji Dullaart na svoja široka ramena pogosto naloži vlogo 

tistega, ki hoče pojasniti te stvari in izboljšati stanje.

Ta pristop se sprva morda zdi idealističen, paternalističen, nostalgičen in, 

v najboljšem primeru, naiven – besede, ki jih novinarji, ki si ga želijo izzvati, 

pogosto uporabljajo v intervjujih in s katerimi se Dullaart nikoli ne boji soočiti. 

Ko so ga povprašali o njegovi »splošni drži glede brskanja po internetu v 

letu 2015«, je Dullaart odgovoril: »Zraven sem za lulz.«4 Ta odgovor bi morali 

razširiti na njegovo delo, da bi lahko pojasnili, zakaj je tako tesno povezano 

z internetom. For the lulz (»za štos«) je popularna krilatica v internetnem 

žargonu, ki se »uporablja kot opis, da je nekdo izvedel specifično dejanje za 

osebno zabavo. Včasih se to uporablja za pojasnjevanje, zakaj je kdo objavil 

žaljivo, za lase privlečeno ali ostudno vsebino na slikovnem ali besedilnem 

forumu.«5 Toda ta opis bi morali po eni strani povezati s hekersko etiko, kot 

jo pojasnjuje Linus Torvalds; zabavo (entertainment) postavi na vrh lestvice 

vrednot, ki vključuje tudi preživetje in družabno življenje. Zabava – z veliko 

začetnico – se mu zdi »nekaj resnično zanimivega in izzivalnega«, kar »tvojemu 

življenju da pomen«.6 Po drugi strani pa bi ga morali povezati s predstavo 

– ki je na slikovnem forumu 4chan in v spletnih skupnostih, od koder izvira, 

dobro znana –, da so lulz (štosi) intimno povezani z omreženim okoljem, ki 

je strukturno odprto in prosto nadzora in cenzure. Ti štosi so tisto, zaradi 

česar je internet postal privlačen za prve generacije uporabnikov interneta, 

in glavna motivacija vélikih bitk za svobodo interneta.

In ti štosi so tudi glavna motivacija Dullaartovega dela. »Kar je internet 

pomenil, in to dolgo, je nekaj, kar še vedno nostalgično podpiram. Mislim, da 

4 Opening Times, »Constant Dullaart Interview«, 2015, dostopno na spletnem naslovu 
http://otdac.org/main/wp-content/uploads/2015/10/OT-Constant-Dullaart-Interview.pdf.
5 Cf. Know Your Meme, http://knowyourmeme.com/memes/i-did-it-for-the-lulz/ (zadnji 
dostop 13. februarja 2016).
6 Linus Torvalds, »What Makes Hackers Tick? a.k.a. Linus's Law«, v: Pekka Himanen, The 
Hacker Ethic and the Spirit of the Information Age, Random House, New York 2001, str. xv–xvi.

http://otdac.org/main/wp-content/uploads/2015/10/OT-Constant-Dullaart-Interview.pdf
http://knowyourmeme.com/memes/i-did-it-for-the-lulz/
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je bil to čudovit sistem, ki pa ga žal ni več,« je izjavil v nekem intervjuju.7 Čeprav 

ta izjava morda zveni precej pesimistično, Dullaart ne neha zagovarjati okolja 

in skupnosti, ki ju je okusil kot mladenič. Internet razume kot živ sistem, na 

katerega razvoj lahko vplivajo ne le veliki subjekti in vladajoče sile, temveč 

tudi dejanja posameznika, pa naj bodo še tako minimalna. V situaciji, v kateri 

lahko kar koli sproži povratno zanko, ki bi lahko obrnila trenutno smer razvoja, 

je odgovorno delovanje v skladu z njegovim razumevanjem trenutnega stanja 

zanj edini način spopadanja z njim. Constant Dullaart je sistemski umetnik, 

čigar dela je mogoče razumeti le kot dejanja znotraj nekega sistema, ki se na 

nekaj odziva in čaka na odziv.

Dullaart je odrasel ob internetu, »ki je bil namenjen uporabi vseh. Z določenim 

tehničnim znanjem – ki je seveda odvisno od tega, koliko imaš časa, izobrazbe 

in denarja – je bil dejansko dostopen vsem.«8 Začel je slediti računom del.

icio.us, odkrival je ljudi za njimi, postal njihov prijatelj in jih spremljal po 

njihovih oznakah in povezavah. Sodeloval je v brskalnih klubih (surfing clubs), 

skupinskih spletnih dnevnikih, prek katerih so majhne skupine ljudi dajale v 

souporabo najdeno spletno gradivo, ga postavljale v nov kontekst, komentirale 

in o njem razpravljale. Ustvarjal je spletišča in objavljal videoposnetke na 

YouTubu, užival v obsegu odziva in kakovosti razprav ter jih tudi aktivno iskal. 

Nato je korporacijski splet, ki se je v tistih zgodnjih letih že razvijal, postal 

bolj reguliran, bolj nadzorovan, manj pregleden v načinih svojega delovanja. 

»Zdaj delujemo na vseh teh korporacijskih dvoriščih. Ti strežniki so bili nekoč 

zasebna dvorišča, povezana med sabo, kar je ustvarilo neke vrste umeten javni 

prostor, zdaj pa to ni javni prostor, temveč prekleto nakupovalno središče, 

katerega lastnik je Facebook. Držimo se njihovih pravil v njihovem lastniškem 

sistemu.«9 Prva tarča njegove kritike je bil, seveda, Google. Naredil ga je 

manj absolutnega, tako da ga je prisilil v strinjanje,10 nestrinjanje,11 vrtenje12 

7 Alison Ordnung, »An Interview with Constant Dullaart«, AQNB, 12. marec 
2014, dostopno na spletnem naslovu http://www.aqnb.com/2014/03/12/
an-interview-with-constant-dullaart/.
8 Ibid.
9 Ibid.
10 http://theagreeinginternet.com/.
11 http://thedisagreeinginternet.com/.
12 http://therevolvinginternet.com/.

http://www.aqnb.com/2014/03/12/an-interview-with-constant-dullaart/
http://www.aqnb.com/2014/03/12/an-interview-with-constant-dullaart/
http://theagreeinginternet.com/
http://thedisagreeinginternet.com/
http://therevolvinginternet.com/
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in navajanje splošnih pogojev delovanja.13 Google se je odzval tako, da je 

onemogočil iframe in njegovo kritiko spremenil v nedolžno igro »naredi trojni 

salto«. Leta 2012 je med nastopom v newyorškem Novem muzeju izdal svoje 

uporabniško ime in geslo za Facebook. »Hotel sem se znebiti Facebookovega 

računa, ker mi ni bil več všeč, ni mi bilo všeč, kako vpliva na moje življenje 

in kako sem sam začel gledati svoje prijatelje. Zato sem razkril gesla. Prosil 

sem, naj kdo iz občinstva spremeni moje geslo. Vdor se je zgodil z mojim 

dovoljenjem.«14 Leta 2013 je z delom The Death of the URL (Smrt URL-ja)15 

objokoval konec dobe, v kateri je bilo sleherno spletišče samostojen prostor 

za pristanek, otoček v omrežju, kar je izpodrinila situacija, v kateri dostop 

odmerjajo lastniški sistemi in korporacijska programska oprema. Ki seveda 

nadzorujejo in zabeležijo sleherni premik, ki ga storiš.

Zapustiti Facebook je bil prvi korak v potekajočem procesu kritike 

komodifikacije identitet in odnosov v družbenih omrežjih, ki je osnova del 

13 http://constantdullaart.com/TOS/.
14 Nadja Sayej, »Constant Dullaart, URL Killer«, Motherboard, 8. marec 2013, dostopno na 
spletnem naslovu http://motherboard.vice.com/blog/constant-dullaart-loves-the-internet.
15 http://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx.xxx/.

Constant Dullaart
Terms of service, 2012

http://constantdullaart.com/TOS/
http://motherboard.vice.com/blog/constant-dullaart-loves-the-internet
http://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxx.xxxxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx/xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx/
http://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxx.xxxxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx/xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx/
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High Retention, Slow Delivery (Hudo zadrževanje, počasna odrešitev, 2014), The 

Possibility of an Army (Možnost vojske) in deloma tudi dela Balconism Manifesto 

(Manifest balkonizma, 2014). Zadnje je gostobeseden poziv k dejanjem in 

odgovornosti, ki med vrsticami ilustrira položaj, ki ga je zase predvidel Dullaart: 

»Najpomembneje: odločiti se moraš, da boš viden. […] Ostati neviden, tako 

da jasneje izbereš, kje boš viden. Zdaj smo v krasni novi sedanjosti, pripravi 

se, da boš izbral svoj balkon za pobeg iz toplega objema družbene mreže, 

da boš nagovoril ljudi zunaj svojega algoritemskega balončka.« 16 High 

Retention, Slow Delivery je (delno) uspešen poskus govorjenja z ljudmi zunaj 

umetnikovega algoritemskega balončka s pomočjo neposrednega nagovarjanja 

algoritemskega balončka. S to performativno gesto, ki jo je naročila galerija 

Jeu de Paume, je Dullaart porabil 5000 evrov za nakup 2,5 milijona lažnih 

privržencev na Instagramu in jih porazdelil med približno 30 računov (večinoma 

umetnikov, umetnostnih zbirateljev in trgovcev ter kustosov), da bi jih 

16 Constant Dullaart, »Balconism«, Artpapers, marec/april 2014, dostopno na spletnem 
naslovu http://artpapers.org/feature_articles/feature3_2014_0304.html.

Constant Dullaart
The Death of the URL, 2013

http://artpapers.org/feature_articles/feature3_2014_0304.html
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»izenačil« in vse pripeljal do 100.000 privržencev: »Prizadevni še neuveljavljeni 

umetniki so se tako izenačili s svetovno znanimi, nove galerije z bogatimi 

ustanovami, kritiki z bogatimi zbiratelji, željnimi moči. 100.000 privržencev 

za vsakogar, kot neke vrste družbenoekonomska ponastavitev, in družbena 

vrednost, ki so jo prej predstavljali njihovi profili, je izgubljena.«17 Performans 

se je precej agresivno in neposredno loteval vzorca sveta umetnosti, ki mu 

pripada Dullaart, videoesej in transkripcija, ki dokumentirata performans na 

spletišču galerije Jeu de Paume, pa to tematiko ponudita širšemu občinstvu. 

Umetnikovo nezadovoljstvo nad povratnimi informacijami obeh populacij 

dobro izraža »Deklaracija«,18 ki jo je napisal za delo The Possibility of an Army, 

v kateri pripoveduje zgodbo novinarke časnika New York Times, ki je po tem, 

ko ga je intervjuvala o tem projektu, uporabila tako pridobljene podatke, da 

je s pomočjo metrike občinstva potrdila prav tiste račune, ki jih je umetno 

izenačil.19 Povratna zanka, ki ga je navedla na misel, da je »čas, da uporabimo 

bolj dramatične pojme. Začel bom novačiti virtualno, diskordijansko, hesseško 

vojsko.«

Tudi Jennifer in Paradise ( Jennifer v raju, 2013), njegovo najbolj vizualno in 

najbolj »do galerij prijazno« delo doslej, je mogoče razumeti v tem smislu. In 

dejansko je to njegov najuspešnejši poskus vplivanja na širšo kulturno debato. 

Po zaslugi Dullaartovega učinkovitega restavriranja in redistribucije je zgodbo 

o prvi podobi, obdelani v Photoshopu, prevzel Guardian,20 ki mu je uspelo priti 

do Johna Knolla, izumitelja Photoshopa, in njegove žene Jennifer, ki je na tej 

sliki upodobljena na plaži otoka Bora Bora, in pripraviti Johna do tega, da je 

»vnovič uprizoril« svoje prve demonstracije Photoshopa, kar je to izgubljeno 

podobo končno vrnilo tja, kamor spada, v skupno dobro in v zgodovino podob. 

17 Constant Dullaart, »High Retention, Slow Delivery«, DIS Magazine, 2014, 
dostopno na spletnem naslovu http://dismagazine.com/dystopia/67039/
constant-dullaart-100000-followers-for-everyone/.
18 Constant Dullaart, »Declaration«, Schirn Mag, 2. november 2015, dostopno na spletnem 
naslovu http://www.schirn.de/en/magazine/context/declaration/.
19 Nina Siegal, »Instagram Takes on Growing Role in the Art Market«, New York Times, 9. 
avgust 2015, dostopno na spletnem naslovu http://www.nytimes.com/2015/08/10/arts/
design/instagram-takes-on-growing-role-in-the-art-market.html?_r=0.
20 Gordon Comstock, »Jennifer in paradise: the story of the first Photoshopped 
image«, Guardian, 13. junij 2014, dostopno na spletnem naslovu http://
www.theguardian.com/artanddesign/photography-blog/2014/jun/13/
photoshop-first-image-jennifer-in-paradise-photography-artefact-knoll-dullaart.

http://dismagazine.com/dystopia/67039/constant-dullaart-100000-followers-for-everyone/
http://dismagazine.com/dystopia/67039/constant-dullaart-100000-followers-for-everyone/
http://www.schirn.de/en/magazine/context/declaration/
http://www.nytimes.com/2015/08/10/arts/design/instagram-takes-on-growing-role-in-the-art-market.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2015/08/10/arts/design/instagram-takes-on-growing-role-in-the-art-market.html?_r=0
http://www.theguardian.com/artanddesign/photography-blog/2014/jun/13/photoshop-first-image-jennifer-in-paradise-photography-artefact-knoll-dullaart
http://www.theguardian.com/artanddesign/photography-blog/2014/jun/13/photoshop-first-image-jennifer-in-paradise-photography-artefact-knoll-dullaart
http://www.theguardian.com/artanddesign/photography-blog/2014/jun/13/photoshop-first-image-jennifer-in-paradise-photography-artefact-knoll-dullaart
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Čeprav je serijo digitalnih in materialnih del, povezanih s tem projektom, 

mogoče razumeti kot formalistično metarefleksijo o tem, kako se realnost in 

digitalna orodja nenehno sanirajo, se je projekt začel kot poskus stopiti v stik 

z neko osebo, Jennifer, in v javnosti se je to začelo z objavo odprtega pisma, 

naslovljenega nanjo in objavljenega v reviji Rhizome.21 Projekt reševanja prve 

podobe, obdelane v Photoshopu, je seveda zanimiv sam po sebi. Toda Dullaart 

ni medijski arheolog, on je umetnik; in včasih se zalotim pri špekuliranju, 

če bi se sploh lotil takšnega projekta, če bi podoba namesto ženske, ki se 

brez modrčka sonči na plaži, prikazovala konja, avtomobil ali obrise mesta 

na obzorju. Ali ga ni ganilo tole zelo človeško vprašanje: kaj privede moškega 

do tega, da uporabi sliko svoje ljubljene žene kot demo posnetek za program 

za postprodukcijsko obdelavo podob, kar drugim omogoča, da jo klonirajo, 

olepšajo ali popačijo?

To je tisto, kar mi je navsezadnje najbolj všeč v delu Constanta Dullaarta: 

21 Constant Dullaart, »A Letter to Jennifer Knoll«, Rhizome, 5. september 2013, dostopno 
na spletnem naslovu http://rhizome.org/editorial/2013/sep/5/letter-jennifer-knoll/.

Constant Dullaart
Jennifer in Paradise, 2013

http://rhizome.org/editorial/2013/sep/5/letter-jennifer-knoll/
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Constant Dullaart
High Retention, Slow Delivery!, 2014

Instagram performans po naročilu Jeu de Paumes, Pariz in HMKV Dortmund
Z dovoljenjem: CarrollFletcher London, Future Gallery Berlin in umetnik

Z razstave Evil Clowns, HMKV v Dortmunder U

Foto: ©
 H

annes W
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dejstvo, da skoraj sleherni projekt v prvi vrsti izvira iz zelo človeške potrebe po 

povezovanju, iz volje vzpostaviti odnos, iz naklonjenega razumevanja drugega; 

to je naklonjenost, ki včasih vključuje celo avtomatizirane programe in umetna 

življenja, kar se zgodi v delu High Retention, Slow Delivery: »Pet podob, ki 

sledijo več tisoč ljudem, in nikomur ni mar za njihovo življenje. Uporabiti jih je 

mogoče za vplivanje na politiko za podpiranje političnih ciljev na spletu in celo 

povečati relevantnost umetnosti. Nakopičene iz prilagojenih vsebin, hashtag 

icebucketchallenge, hashtag Assad, hashtag Nike, hashtag postinternet.«22

Naj se še zadnjič vrnem k »Deklaraciji«, ki je bila napisana kot uvod v delo The 

Possibility of an Army. V besedilu umetnik govori o svojem instagramskem 

nastopu za novinarko časnika New York Times, »med sprehajanjem po tihem 

trgu pred cerkvijo v nizozemski vasici«, kamor ga je pripeljal pogreb matere 

njegovega dekleta. V besedilu so upodobljena različna družbena razmerja: 

topel, pristen človeški odnos, ki umetnika povezuje z njegovim dekletom 

in »njeno materjo, mojo prijateljico«; formalno, oportunistično razmerje, 

ki umetnika povezuje z novinarko, ki hlini zanimanje za njegov projekt, v 

resnici pa zbira podatke, da bo napisala popolnoma drugačno zgodbo o tem, 

kako je Instagram mogoče uporabiti za prodajanje umetnosti; redukcija 

ljudi na metriko (privrženci, všečkanje in število komentarjev); in uporaba 

avtomatiziranih programov, ki jih sprejemamo kot »del družbenega tkiva«, 

a nam sploh ni mar zanje. Z enim se srečamo neposredno, drugi so predmet 

različnih ravni posredovanja. Komunikacijski mediji se porajajo kot »človekovi 

podaljški«. V prvih letih svojega obstoja se je internet izkazal za prostor toplih, 

pristnih odnosov, prostor, kamor greš iskat prijatelje, in ne privržencev, in 

kjer se zapletaš v debate s kolegi, ne pa le dodajaš številke. Ni treba, da se 

nadaljuje v sedanji smeri. Te težnje lahko spremenimo, če to zares hočemo. 

Začnemo lahko z drobno, poetično gesto, denimo s pridružitvijo virtualni četi 

mrtvih vojakov.

22 Constant Dullaart, »High Retention, Slow Delivery«, cit.
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