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1_James Bridle

Citizen Ex Flags, 2015
zastave v velikosti 152,4 x 91,44 cm
Z dovoljenjem umetnika

Vodič po razstavi
SLO

a k s i o m a . o r g / b l a c k . c h a m b e r



Serija zastav Citizen Ex (Državljan iks) Jamesa Bridla je sestavljena iz zastav v 
naravni velikosti, ki temeljijo na podatkih projekta Citizen Ex. »Vsakič, ko se 
povežeš na internet, potuješ skozi čas, prostor in zakon,« navaja Bridle. Podatki se 
shranjujejo in beležijo na več lokacijah, uporabljajo pa se za odločitve o tebi ter 
določajo tvoje pravice. Te odločitve sprejemajo ljudje, podjetja, države in stroji, in 
to v številnih državah in sodnih pristojnostih. Citizen Ex prikaže, katera so ta mesta, 
in oblikuje začasno novo obliko »algoritemskega državljanstva«. Ta se vzpostavlja s 
svetlobno hitrostjo in je nomadska, toda hkrati razkriva naravo temeljne strukture 
podatkov, protokolov in pravil.

James Bridle je britanski umetnik in avtor, ki živi in dela v Atenah. Njegova dela 
naročajo galerije in institucije, razstavljajo pa jih po vsem svetu in na spletu. 
Njegovo pisanje o literaturi, kulturi in omrežjih objavljajo revije in časopisi, 
med drugim Wired, Domus, Cabinet, Atlantic, New Statesman, Guardian, Observer in 
številni drugi, tako v tiskani obliki kot na spletu. Redno predava na konferencah, 
univerzah in drugih dogodkih. Njegova formulacija raziskovalnega projekta Nova 
estetika je sprožila številne odzive in kreativno delo v več disciplinah. Več na: 
http://shorttermmemoryloss.com/

2_Jill Magid

Article 12 / I Can Burn Your Face: Miranda V, 2008
7 mm neonske luči, transformatorji in žice, 25 kosov različnih dimenzij

Article 12 / The man was a fool, 2007
štiribarvni sitotisk na papirju Reeves BKF, 69,9 x 111,8 cm

Article 12 / Hummingbird, 2007
štiribarvni sitotisk na papirju Reeves BKF, 69,9 x 111,8 cm



Article 12 / I pick a life, 2007
štiribarvni sitotisk na papirju Reeves BKF, 69,9 x 111,8 cm

Z dovoljenjem umetnice in galerije RaebervonStenglin, Zürich

Leta 2005 je Jill Magid od nizozemske tajne službe (AIVD) dobila naročilo za umetniško 
delo, ki naj bi bilo postavljeno v novi osrednji zgradbi AIVD in naj bi izboljšalo njeno 
javno podobo, da bi torej »AIVD dala človeški obraz«. Naslednja tri leta se je Magidova 
z uslužbenci, ki so bili temu naklonjeni, srečevala na neizrazitih javnih krajih, in 
ker ni smela uporabljati nobenih snemalnih naprav, je osebne podatke uslužbencev tajne 
službe zbirala v na roko napisanih beležkah. Na podlagi teh beležk je kasneje nastal 
projekt Article 12 (12. člen), a ga je tajna služba sama kljub predhodnemu pregledu 
takoj cenzurirala, vsebino počrnila in omejila dostop do njega.

Jill Magid (ZDA) je umetnica, ki želi s praksami, temelječimi na performansih, 
spodbuditi intimne odnose z vrsto organizacij in oblastnih struktur. Raziskuje 
čustvena, filozofska in pravna trenja med posameznikom in »varovalnimi« institucijami, 
kot so obveščevalne službe ali policija. Za delo z velikimi organizacijami ali 
v njih Magidova uporablja institucionalne posebnosti in sistemske vrzeli, ki ji 
omogočajo vzpostavitev kontakta z ljudmi, »ki so notri«. Njeno delo zaznamuje 
dinamika zapeljevanja, tako nastale pripovedi pa pogosto dobijo obliko ljubezenskih 
zgodb. Dela Magidove so razstavljali v številnih muzejih in galerijah po svetu, med 
drugim Tate Modern v Londonu, Whitney Museum of American Art v New Yorku, Berkeley 
Museum of Art v Kaliforniji, Tate Liverpool, Stedelijk Museum Bureau v Amsterdamu, 
Yvon Lambert v Parizu in New Yorku, Gagosian Gallery v New Yorku ter v nizozemski 
varnostno-obveščevalni službi. Nekatera njena dela so vključena v zbirke institucij, 
na primer v Whitney Museum of American Art, Fundación Jumex in Walker Art Center. 
Več na: http://www.jillmagid.net/

3_Metahaven
Home, 2014
Holly Herndon, režija: Metahaven, kamera: Mat Dryhurst
Z dovoljenjem umetnikov in RVNG Intl.
HD video, 6:15 min

Fundraising t-shirts for Chelsea Manning, 2015

V dobi množične in vsenavzoče povezanosti se tako intimnost kot možnost resničnega 
političnega delovanja paradoksalno uresničuje z »osebnimi« tehnologijami. Ravno zato so 
razkritja Edwarda Snowdna pokazala, kako so se nam vlade izneverile, in hkrati v temelju 
spremenila naš odnos do omrežja, njegovih naprav in njegovih podob. Home (Dom), projekt, 
razvit v sodelovanju med pevko in umetnico Holly Herndon in kolektivom Metahaven, se 
močno opira na »podatkovno tančico«, izdelano iz logotipov in simbolov iz dokumentov, 
ki jih je razkril Snowden. Kot pravijo Metahaven: »Wikileaks in Snowden so ‘informacijo’ 
uporabili kot surovino za politične spremembe, zdaj je na potezi ‘domišljija’.«

Leta 2015 je Metahaven oblikoval majico »Free Chelsea Manning«. Ves dobiček od zaslužka 
je dobila organizacija Chelsea Manning Support Network. »Moj primer, ki lahko postane 
prelomni precedent v ameriškem sodnem sistemu, se tiče veliko pomembnih vprašanj,« 
Chelsea Manning said. »Največja logistična ovira na tej točki je plačevanje sodnih 
stroškov. Vendar me konec koncev to tudi motivira – včasih je čustveno precej naporno 
– in zagotavlja, da ljudje ne pozabijo, kako pomemben je ta primer za zagotavljanje 
zaščite naših pravic v družbi, kar vse prispeva k istemu cilju.«

Metahaven je strateški oblikovalski studio, ki deluje na rezilu med komunikacijo, 
estetiko in politiko. Ustanovila sta ga Vinca Kruk in Daniel van der Velden, ki iz 
nenavadnih zbirkov izvirno ustvarjata vrsto umetniških zvrsti, vse od instalacij 
do oblek. Njuno delo, tako naročeno kot samostojno, se približuje znamčenju in 



identiteti tako, da prikazuje sodobne oblike moči v času, ko je moč ustvarjena prav 
zato, da ljudi izloči iz svojega operacijskega sistema, svoje kode, kolikor le lahko.
Njuna uporniška mešanica satiričnih in konceptualističnih izrazov ter ljudskih 
internetnih podob se spaja z njunim zanimanjem za kolektivne politične in oblikovalske 
objekte. Razpad institucij, ki skrbijo za družbeno enakost, in države blaginje 
je sprožil propad politično in družbeno pomembne vloge oblikovalca. »S pomočjo 
interneta kot ojačevalca lahko ta perspektiva nenadoma postane osvobajajoča,« pravijo 
v Metahavnu. Zdi se, da je smrt tradicionalnega oblikovalca sprožila popolnoma nov 
tip raziskovanja in ustvarjanja, ki se potaplja precej globlje pod gladino podob. 
Več na: http://metahaven.net/

4_Émilie Brout & Maxime Marion

Satoshi Nakamoto (The Proof), 2014
digitalni tisk na A4, elektroluminiscentni list A4, električni 
transformator, sponka za papir
Z dovoljenjem galerije 22,48 m², Pariz



Satoshi Nakamoto je avtor Bitcoina, revolucionarnega plačilnega sistema za anonimne 
spletne transakcije, ki jih je nemogoče poneveriti. To virtualno valuto se na veliko 
uporablja na darknetih, omrežjih, ki zagotavljajo anonimnost in so na slabem glasu 
predvsem zaradi kibernetskega kriminala, ki ga omogočajo (trgovina z drogami, ponaredki 
itd.). Od svojega prvega javnega obvestila do izginotja 12. decembra 2010 se je 
Nakamoto na vse kriplje trudil, da bi skril svojo resnično identiteto. Émilie Brout & 
Maxime Marion sta se odločila poiskati dokaze o obstoju Satoshija Nakamota z uporabo 
tehnologije, ki jo je sam ustvaril. Nihče ne ve ali gre za osebo, kolektivni avatar ali 
oboje. Émilie Brout & Maxime Marion sta poskušala poiskati dokaze o obstoju Satoshija 
Nakamota z uporabo enake tehnologije in netransparentnih družabnih omrežij, ki jih je 
pomagal ustvariti.



Émilie Brout & Maxime Marion (FR) od leta 2008 razvijata pristop na podlagi 
prilastitve. Z zbirkami dokumentov (ljudskih fotografij, kinematografskih izsekov, 
dinamičnih map,…), ki jih ustvarita ali najdeta na spletu, preizprašujeta naš odnos do 
podob. Med raziskovanjem koncepta skupnega na občutljiv način izprašujeta modalitete 
produkcije, načine razdeljevanja in zgodovino podatkov v mrežah. Njuno delo je bilo 
razstavljeno v več državah, med drugim v Seongnam Arts Center (Južna Koreja), Art 
Brussels (Belgija), Loop Fair (Španija), Centre pour l’Image Contemporaine v Ženevi 
in Solo Project v Baslu (Švica), Telecom Italia Future Centre v Benetkah (Italija) 
ter v Palais de Tokyo (Francija). Leta 2014 sta prejela tudi nagrado Arte Laguna 
Prize in leta 2011 nagrado Contemporary Talent Prize fundacije François Schneider. 
Več na: http://www.eb-mm.net/

5_Evan Roth

n57.680235e11.668160.se (Internet Landscape: Sweden), 2016
video v omrežju, 19:49
http://n57.680235e11.668160.se/

Internetne krajine: Švedska, nov projekt Evana Rotha, ki ga je pred kratkim razvil  
v okviru odprtega poziva Masters & Servers, je serija spletnih umetniških del, ki 
gledalcem omogoča, da izkusijo fizično, digitalno in kulturno infrastrukturo interneta 
kot krajine, upodobljene z vsekakor nenavadnim sistemom infrardečih fotografij, 
radijskih frekvenc in podatkovnih paketov. Fizični obisk interneta je poskus ponovne 
vzpostavitve razmerja, ki se je dramatično spremenilo s tem, ko internet postaja vse 
bolj centraliziran in monetiziran ter tudi mehanizem globalnega državnega vohunjenja.

Evan Roth je ameriški umetnik, ki deluje v Parizu. S svojim delom prikazuje in 
arhivira kulturo s pomočjo nenamenske uporabe tehnologije. Z natisi, kipi, videi 
in spletnimi stranmi raziskuje odnos med zlorabo in opolnomočenjem ter učinkom, ki 
ga lahko imajo filozofije hekerjev, ko se jih uporabi v digitalnih in nedigitalnih 



sistemih. Rothovo delo je predstavljeno v stalni zbirki Muzeja sodobne umetnosti v 
New Yorku in Izraelskem muzeju, poleg tega pa je razstavljal v vrsti institucij, kot 
so Centre Pompidou, Kunsthalle Wien in Tate. Roth je tudi soustanovitelj umetniških 
organizacij Graffiti Research Lab in Free Art & Technology Lab (F. A. T.) . Prejel 
je številne nagrade, med drugim nagrado Golden Nica Prix Ars Electronice, Rhizome/
The New Museum in nagrado Smithsonian’s Cooper-Hewitt National Design Award. Več na: 
http://www.evan-roth.com/

6_Ai Weiwei & Jacob Appelbaum
Ai Weiwei in Jacob Appelbaum

Panda-to-Panda, 2015
mešana tehnika, razrezani zaupni dokumenti, 45 x 25 x 20 cm
Projekt po naročilu Rhizome in New Museum v New Yorku.

Jacob Appelbaum

Ai Weiwei (Bejing), 2015
cibakrom tisk, 101,6 x 76,2 cm

Z dovoljenjem umetnikov in galerije NOME

Panda-to-Panda je skupen projekt kitajskega aktivista Ai Weiweija in ameriškega 
hacktivista Jacob Appelbaum, ki zaradi svojega udejstvovanja živita v prostovoljnem 
izgnanstvu kot politična disidenta.

Na prvi pogled je Panda-to-Panda prisrčna plišasta igračka medvedka, v resnici pa gre 
za strnjeno različico strategij kolektivnega odpora, ki jih uporablja več milijonov 
ljudi. Na Kitajskem je »panda« splošno znana, a neizgovorjena šifra za pogovor o cenzuri 



in izogibanju cenzuri. Pande so napolnjene z razrezanimi dokumenti ameriške Agencije 
za nacionalno varnost (NSA), ki jih je pred tremi leti v Hong Kongu žvižgač Edward 
Snowden predal režiserki Lauri Poitras in raziskovalnemu novinarju Glennu Greenwaldu. 
Vendar Panda-to-Panda ne govori samo o množičnem nadzoru, temveč, kar je najpomembneje, 
o prikritosti in družbenih tehnologijah, kot sta kriptografija in decentralizirana 
omrežja vsak z vsakim. Panda-to-Panda je poklon odporu in invenciji, ki nas opozarja, 
da medtem ko bi morala za vse z javnimi pooblastili veljati absolutna transparentnost, 
bi morali vsi drugi uživati zasebnost. Na žalost nam resnično stanje vlad in mrežnih 
korporacij kaže, da velja pravzaprav nasprotno.

Jacob Appelbaum (ZDA/Nemčija) je neodvisni raziskovalec računalniške varnosti in 
heker ter ključni član projekta Tor. Na konferenci Upanje leta 2010 je predstavljal 
Wikileaks, kot zaupnik nekdanjega uslužbenca ameriške agencije za nacionalno varnost 
NSA Edwarda Snowdna pa je bil med tistimi, ki so imeli dostop do dokumentov za javno 
objavo v okviru razkritja globalnega nadziranja leta 2013.

Ai Weiwei je kitajski umetnik in aktivist, čigar delo zajema kiparstvo, instalacije, 
fotografijo, film, arhitekturo, kuratorstvo in družbeno kritiko. Njegova dela so bila 
predstavljena na velikih samostojnih razstavah v institucijah, kot so Mori Art 
Museum, Tate Modern in New Museum. Leta 2012 je od Human Rights Foundation prejel 
nagrado Vaclava Havla za kreativni upor. Več na: http://www.aiweiwei.com/

7_Laura Poitras
The Art of Dissent, 2015
video, 10 min

Z oskarjem nagrajena filmarka Laura Poitras je ustvarjanje projekta Panda pandi posnela 
s kamero in Art of Dissent (Umetnost oporečništva) je kratek film, ki prikazuje osebno 
in politično empatijo treh oseb, ki so morale pobegniti iz svojih držav in so bile 
oziroma so zaradi svojega delovanja še vedno žrtve nenehnega in prikritega nadzora. 



Laura Poitras (ZDA/DE) je filmska ustvarjalka, novinarka in umetnica. CITIZENFOUR, 
tretji del njene trilogije o dogajanju po 11. septembru, je prejel oskarja za 
najboljši dokumentarec ter nagrade britanske filmske akademije, Independent Spirit, 
ameriškega združenja režiserjev, Cinema Eye Honors in druge. Prvi del trilogije, 
MY COUNTRY, MY COUNTRY, o ameriški okupaciji Iraka, je bil nominiran za oskarja. 
Drugi del, THE OATH, ki se osredotoča na Guantanamo in vojno proti terorizmu, je bil 
nominiran za dva emmyja. Leta 2006 jo je vlada ZDA uvrstila na skrivni seznam za 
opazovanje, do leta 2012 pa so jo na ameriški meji zadržali in izprašali vsakič, ko 
je potovala v tujino. Da bi svoje posnetke zavarovala pred zaplembo na ameriški meji, 
se je leta 2012 preselila v Berlin. Leta 2016 bo prvič samostojno razstavljala v 
muzeju, in sicer v Whitney Museum of American Art, kjer bo ustvarila nove instalacije, 
ki obiskovalca pripravijo do poglabljanja v tematike, s katerimi se je ukvarjala v 
filmih. Več na: http://www.praxisfilms.org/

8_Simon Denny

The Personal Effects of Kim Dotcom, 2013
UV tisk in grafiti marker na POWER-SOL SI 453 platno
bombaž, semi mat bele barve, 350g
110 platen, vsako v velikosti 80 x 55 cm
Z dovoljenjem umetnika in galerije Buchholz Berlin/Cologne/NewYork

Pravni zapleti, povezani s Kim Dotcomovo stranjo za deljenje dokumentov Megaupload, ki 
je bila nekoč ena najbolj priljubljenih platform za izmenjavo podatkov na spletu, so 
imeli neverjeten vpliv na mednarodno izmenjavo podatkov, mednarodno pravo in lokalne 
medije na Novi Zelandiji. Na podlagi preiskav Zveznega preiskovalnega urada (FBI) in 
tožbe, vložene na ameriškem sodišču, so januarja 2012 spletni strani Megaupload in 
Megavideo ukinili, Dotcomovo hišo pa je preiskala novozelandska policija na podlagi 
obtožnice »za ustavitev mednarodne kriminalne združbe«. Osebni predmeti Kima Dotcoma 
je zbirka »kopij, ponaredkov in ostankov« vseh zaseženih predmetov, s katero poskuša 
Denny začeti »najpomembnejšo pravno razpravo ta hip«, ki zadeva odnos med intelektualno 



lastnino in kreativnimi avtorskimi pravicami, izdelki za potrošnike in pravicami 
potrošnikov, dostop do informacij in posameznikovo pravico do zasebnosti. V Črnem 
kabinetu je razstavljenih 110 platen, na katerih so Dennyjeve grafične upodobitve 
zaseženih predmetov, ki so nastale v pogovoru z Davidom Bennewithom.

Simon Denny se je rodil v Aucklandu (NZ) leta 1982, sedaj pa živi in dela v 
Berlinu. V svojem delu raziskuje tehnološko zastarelost, retoriko Silicijeve 
doline in tehnoloških start-upov ter vlogo tehnologije pri oblikovanju svetovne 
kulture in konstrukcij nacionalne identitete. Z združevanjem kiparstva, grafike in 
premikajočih se slik Dennyjeve kompleksne in večplastne instalacije pretvarjajo 
pogosto problematične tehnologije upravljanja v vizualno obliko. Njegovo delo tako 
naslavlja številne tematike, ki so ukoreninjene v globalizirane kulture tehnologije, 
potrošništva, organizacije in razširjanja informacij moderne družbe. Med Dennyjeve 
samostojne razstave spadajo MoMA PS1, New York (2015); Portikus, Frankfurt (2014); 
MuMOK, Dunaj (2013); Kunstverein Munich, München (2013); ter Aspen Art Museum, Aspen 
(2012). Denny si je kritiško priznanje pridobil z dvojno instalacijo na Beneškem 
bienalu 2015, kjer je predstavljal Novo Zelandijo.

9_Zach Blas

Facial Weaponization Suite: Fag Face Mask, 2012
vakuumsko oblikovana pobarvana plastika, 21,5 x 19 x 10,5 cm

Facial Weaponization Communiqué: Fag Face, 2012
HD video, 8:10 min

Z dovoljenjem umetnika

Neonsko roza »Pedrska maska« je ena izmed petih mask iz zbirke Zacha Blasa, poimenovane 
Facial Weaponization Suite (Orodje za pretvorbo obraza v orožje). Blas je združil 



biometrične obrazne fotografije številnih queer moških in tako dobil enoten kompoziten 
obraz ter ga obdelal tako, da je ustvaril nekaj ekscesnega in brezobličnega. Če 
je za to, da v družbi postaneš viden, treba prispevati v nepregledno in zasebno 
podatkovno bazo obveščevalcev oziroma se preprosto podvreči državnemu nadzoru, je 
»Pedrska maska« po Blasovih besedah primer »queer tehnologije«. Gre za eksperimentalno 
obliko aktivističnega obratnega inženirstva, ki izhaja iz ljudi in se upira pojmovanju 
tehnologije kot objektivne, še posebno kadar se uporablja kot instrument avtomatiziranega 
nadzora nad ljudmi.

Zach Blas  je umetnik in pisatelj, ki se v delih ukvarja s tehnologijo, queer 
tematikami in politiko. Trenutno je predavatelj na oddelku za vizualne kulture na 
Goldsmithsu na Univerzi v Londonu. Blas je razstavljal in predaval v več državah, 
nazadnje v galeriji Whitechapel v Londonu; na inštitutu za sodobno umetnost v 
Londonu; na e-flux v New Yorku; na inštitutu za moderno umetnost v Brisbanu; v 
Museo Universitario Arte Contemporáneo v Mexico Cityju; na festivalu Transmediale 
v Berlinu; in na bienalu Dakar leta 2014. V kratkem bosta izšli dve njegovi deli: 
»Escaping the Face«, umetniška monografija, ki jo bo letos izdala Rhizome and Sternberg 
Press, ter »Informatic Opacity: The Art of Defacement in Biometric Times«, teoretska 
študija o biometričnem prepoznavanju obrazov in izogibanjem prepoznavi. O Blasovem 
delu so pisali in ga predstavili v Artforum, Frieze, Art Papers, Mousse Magazine, 
The Atlantic, Al Jazeera America, Wired in Art Review, kjer ga je Hito Steyerl leta 
2014 izbrala za velikana prihodnosti. Njegov trenutni projekt, Contra-Internet, je 
podprt s strani štipendije Creative Capital in Emerging Fields za leto 2016. Več na: 
http://zachblas.info/

_Kolofon

Produkcija: Aksioma – Zavod za sodobne umetnosti, Ljubljana; Drugo more, Rijeka, 2016

Koprodukcija: d-i-n-a/The Influencers, Škuc Gallery, Kino Šiška
Partner: Link Art Center

Projekt Črni kabinet je izveden v okviru projekta Masters & Servers, ki ga izvajajo 
Aksioma (SI), Drugo more (HR), AND (VB), Link Art Center (IT) in d-i-n-a / The 
Influencers (ŠP).

Finančna podpora: Program Evropske unije Ustvarjalna Evropa, Ministrstvo za kulturo 
RS, Mestna občina Ljubljana in Italijanski inštitut za kulturo v Sloveniji.

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina komunikacije je izključno 
odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.


