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PROTISLOVJA SKRITIH
POKRAJIN
Intervju s Trevorjem Paglenom
Trevor Paglen bo zaznamoval odprtje nove galerije Aksioma | Projektni prostor
z zelo prodorno razstavo štirih projektov iz svojega obsežnega umetniškega
raziskovanja pokrajin in pojavov, ki so skriti pred pogledom publike in delujejo
v okviru heterogenih interesov državnega aparata. Predstavil bo izbor iz dela
Simbologija (2005), v katerem je zbiral širok razpon nenavadnih simbolov
in znakov, ki označujejo tajne vojaške operacije, različne enote, komandne
povezave in programe, s katerimi se člani teh programov med seboj
identificirajo. Našitki kažejo posebno vojaško kulturo, ki jo predstavlja izrazita
kričeča estetika, s katerim je nasičen Pentagonov »črni svet« z bogatim
simbolnim jezikom, ki označuje nejasne vojaške aktivnosti. Drugo delo na
razstavi z naslovom Pogrešane osebe (2006) bo predstavljalo še en stranski
produkt tajnih aktivnosti, ki zgolj namiguje na hudo sumljive aktivnosti
obveščevalne službe CIA, za katere so si izmislili dolg seznam lažnih imen, s
katerimi brišejo sledi za svojimi agenti. Od sredine devetdesetih je bila CIA po
vsem svetu divje aktivna z ugrabitvami, pridržanji in mučenjem ljudi, ki so jih
sumili terorizma in jih zaprli v enega izmed v široko mrežo povezanih tajnih
zaporov, imenovanih »črna območja«. CIA je za svoje aktivnosti uporabljala
neoznačena letala, ki so v lasti zapletene mreže pročelnih podjetij, v katerih
so upravni odbori v celoti sestavljeni iz neobstoječih oseb. Projekt Pogrešane
osebe je zbirka njihovih podpisov, ki jih je avtor izločil iz poslovnih izpisov,
registracij letal in korporativnih dokumentov. Z obema omenjenima deloma
je tesno povezano delo Zakodirana imena, v katerem so zbrani besede, izreki
in termini, ki označujejo aktivne vojaške programe, katerih obstoj in namen
sta zaupne narave in obsegata vse od obveščevalnih programov in vojaških
operacij do tajnih identitet in lažnih podjetij. Četrti projekt, ki bo predstavljen

3

na razstavi, bo izbor iz projekta Omejena Telefotografija, ki razkriva geografijo
zaupnih vojaških baz in objektov, ki niso dostopni splošni publiki. V tem
kosu avtor uporablja izredno povečevalno fotografsko tehnologijo, ki je zelo
podobna astrofotografiji, da bi z izredno zrnatim in zamegljenim posnetkom
razkril podobo tajnih geografij, ki se zdijo tako daleč, kot da pripadajo povsem
drugi dimenziji.
Z dovoljenjem: umetnik

Trevor Paglen
Limit Telephotography, 2006
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V akademskem delu se ukvarjaš s specifično geografsko metodologijo, a mene
bolj zanima pomen forme v tvojih vizualnih umetniških projektih. Ali igra v
tvojem delu forma isto vlogo kot metodologija v znanosti in kako pomembna
je pri njem estetika?
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Estetika je zelo pomembna. Umetnik sem bil dolgo prej, preden sem se začel
ukvarjati z družbenimi znanostmi. Zame je videz stvari izredno pomemben
in to mislim zelo dobesedno. V svojih umetniških raziskavah sem izjemno
pozoren na trenutke, v katerih najdem podobe, dokumente ali pojave, ki mi
predstavljajo metaforični izziv.
Ali lahko to orišeš s primerom, da bi bolje razumeli to izjavo?
Na primer, eden od kosov na razstavi je delo, ki predstavlja podpise lažnih
ljudi, ki so bili povezani s tajnimi operacijami obveščevalne službe CIA.
Obsesivno sem začel zbirati podpise, ker so bili zame ekstremno izpovedni.
Za politologa ali novinarja podoba podpisov nima nikakršne vrednosti, ker
bistveno ne prispevajo k poglobitvi analize, a zame so podpisi kot podobe
izrazito prepričljivi. In mislim, zaradi svojega ozadja, da se zelo podrobno
ukvarjam s temi trenutki razkrivanja vidnega polja.

Trevor Paglen
Missing Persons, 2006
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Ali bi rekel, da videti pomeni tudi verjeti?
V mojem delu me veliko bolj zanima zbujanje vprašanja o videnju. Igram se z
idejo, da videti pomeni verjeti, vendar hkrati se stalno trudim pokazati, kako
krhek je odnos med dvema.
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Zlasti v polju umetnosti zelo težko zaupamo temu, kar vidimo. Dokumenti
so pogosto predstavljeni kot mimikrija, ponovna uprizoritev, reinterpretacija
ali preprosto manipulacija, ki nam zastavlja vprašanje o prepričljivosti. Ko
sem pregledovala tvojo zbirko našitkov, se mi je zazdelo izredno neverjetno,
da bi kdorkoli, ki sebe razume z vso resnostjo, naredil nekaj tako strašno
neokusnega.
Očitno nisi oseba iz ameriške vojske.
Misliš, da bi vojska morala imeti umetnostno vzgojo?
Ne. Meni je dejansko všeč, da imajo svojo čudaško avtsajdersko umetnost.
Resno, ta zbirka našitkov deluje, kot da pripada obskurni bandi, zato se mi
zdijo rahlo neprepričljivi. Odkrito te bom vprašala: ali so avtentični?
Da, absolutno. Nisem dovolj kreativen, da bi si izmislil vse te stvari.
IH: Dejansko vprašanje je: kako je možno, da bi ljudje, ki so skoncentrirali
toliko moči, da bi skrili svoje aktivnosti pred pogledom javnosti, dopustili,
da jih raziskuješ?
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Infrastruktura vojaških obveščevalnih služb sploh ni enostavna. Država
nikakor ni enotna tvorba, ampak struktura, v kateri vladajo divja protislovja.
Metodološko se v svojem raziskovalnem postopku ukvarjam z iskanjem teh
protislovij v tajnih plasteh države, ker so to pogosto trenutki, ko se razkrijejo
skrivnosti in lahko v njih za moment pokukamo. Našitki so en takšen primer.
Pri tvojem delu je zelo zanimivo, da poudarjaš idejo o protislovjih, ki nam
preprečuje, da bi razmišljali o teorijah zarote, ki se zdijo precej otročje v
primerjavi s temi projekti.
Ideja protislovja je osrednjega pomena pri mojem teoretskem delu kot tudi
pri vizualnih ali estetskih kosih, ki sem jih naredil. Zelo me zanimajo prostori,
kjer se metanarativi ne skladajo. Zanimajo me prostori, kjer neotipljivost
postane nemogoča, zaradi pomanjkanja dokazov. Hkrati se v svoji analizi
ne želim spuščati nič dlje, kot mi dopuščajo dokazi. Pogosto to pomeni, da
pravzaprav nekako reproduciram neoprijemljivost. To je ravno nasprotno kot
pri teorijah zarote, ki skušajo oblikovati enotno pripoved na podlagi številnih
dokazov, ki so neskladni. Špekulirajo o tem, da je za dokazi nekaj velikega
struktura ali namen ali nevidna roka, ki poskuša združiti razdrobljene kose z
dokazi v enotno pripoved. Seveda, ko gledamo posamezne programe, obstaja
agenda, vendar ne v splošnem pomenu. Jaz ne grem tako daleč. Zame je bolj
Z dovoljenjem: umetnik
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zanimivo, če fragmente pustim takšne kot so, da govorijo sami zase, oziroma,
da opazujem, kako ne morejo spregovoriti.
Ali so konspiratorji prevzeli kakšne dele tvojih raziskav za svoje velike načrte?
Ne mnogo. Na splošno se držim stran od vsega tega, čeprav me pogosto vabijo
v radijske in televizijske oddaje, ki se ukvarjajo s teorijami zarote. Na splošno
se s tem raje ne ukvarjam, čeprav sem se jih nekajkrat udeležil in to je bila
zelo čudna izkušnja. Oddaja z naslovom Od obale do obale je ena glavnih oddaj
o zarotah v Združenih državah, ki razkriva zelo nenavadno idejo o ameriški
liberalni politiki. Pri njih sem bil gost že večkrat, in se nisem odrezal prav dobro.
Ob eni taki priložnosti sem govoril o »programu izredne izročitve« in nekaterih
stvareh, ki jih počne CIA, ki, kakor veš, ljudi ugrablja in muči in jih skriva v
svojih tajnih zaporih. Ko sem o tem govoril v oddaji, so bili poslušalci name
naravnost besni, rekoč, da sem izdajalec. Najbolj ironično je to, da mislim, da
bi bili poslušalci naravnost navdušeni, če bi rekel, da CIA sodeluje z vesoljci,
ki ugrabljajo in mučijo naše otroke v tajnih oporiščih v puščavi.
Umetniški projekti pogosto obstajajo v zelo hermetičnem prostoru, vendar se
zdi, da tvoja dela komunicirajo s precej širšo publiko. Seveda je ta komunikacija
problematična na več načinov, ker še vedno govorimo različne jezike. Kljub
temu se zdi, da imaš v svojem delu določeno politično agendo.
V delih je nekaj političnega. Zanimajo me ameriška politična kultura,
mehanizmi države in mehanizmi tega, kar imenujemo globoka država. Napisal
sem napisal nekaj knjig, ki govorijo o strukturah globoke države in kako to
vpliva na državo na splošno, kakšne posledice ima na idejo demokracije.
Takšni argumenti so zelo drugačni od teh, ki jih lahko naredim na razstavi. V
svojih vizualnih delih ne poskušam sestavljati linearnih pripovedi. Nikoli nisem
mogel narediti česa podobnega in mislim, da je zelo malo ljudi sposobnih to
napraviti dobro, ker po sami obliki razstave niso prav primerne za takšno
izjavljanje. Menim, da je področje umetnosti zelo primerno za postavljanje
vprašanj o epistemologiji in dvoumnosti. Sam mislim, da sem kot umetnik
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precej konservativen v tem smislu, da nisem avantgardist, ker me ne zanima

nujno razvijanje novih formalnih strategij. Mislim pa, da številni politično
usmerjeni umetniki vidijo vzajemnost med radikalno obliko umetnosti in
radikalno obliko politike, a sam je ne.
Ravno nasprotno menim, da je veliko politično usmerjene umetnosti premalo
pozorne na formalne vidike vizualnega jezika. Za tvoja fotografska dela je
značilna estetika zrnate in nejasne podobe, ki temelji na tvoji odločitvi, da boš
uporabljal poseben medij telefotografije, ki je ne uporablja prav dosti ljudi.
Zdi se, da je to zelo formalni vidik tvojega dela, in ne pripovedni.
Nedvomno je formalni vidik dela tisto izrazoslovje, ki ga uporabljam. Če
govorim posebej o fotografiji, me bolj zanima osvetliti negotovost fotografije
in negotovost videnja, zato sem toliko bolj pozoren na formalni jezik vizualnih
del ali fotografije, ki se lahko navezuje na številne primere umetnosti iz
preteklosti. To je absolutno odločilno, vendar hkrati težim k temu, da bi bilo
moje delo razumljivo. Želim biti formalno tog, ne želim znižati nivoja svojega
dela, a hkrati me zanima komunikacija s čim večjo množico ljudi.
Ko sva govorila o političnem kontekstu, si večinoma govoril o ameriški politični
agendi, čeprav predvidevam, da tako imenovana geografija »črnega sveta«
vpliva na ljudi po vsem svetu. Katere geografske predele si doslej raziskoval?
Ko govorimo o črnih operacijah in skritih geografijah, sta dve stvari, ki ju
moram izpostaviti. Razširjenost teh aktivnosti v Združenih državah je mnogo
večja od česarkoli kar kdorkoli drug. Druga plat skritih geografij pa je, da nikakor
niso omejene na Združene države, temveč so po vsem svetu. Ameriška tajna
geografija me je popeljala povsod v Afganistan, Evropo, Srednjo Ameriko in
drugam.
Kako financiraš svoje delo?
To je dobro vprašanje. Nekaj del financiram s prodajo, nekaj z avtorskimi
honorarji od pisanja, veliko predavam.
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To se mi je zdelo relevantno vprašanje, ker si moral kar veliko potovati za
projekte, kot je bila na primer knjiga Mučilni taxi, in dela, ki so nastala ob njej.
Mapiranje in sledenje aktivnostim obveščevalne službe CIA lahko začrta zelo
drago sled. Umetnost se ponavadi niti približno ne približa tem proračunom.
To drži. Financiram se s kapitalizmom, bolj kot s čimerkoli drugim. Kapitalizem,
vsaj v ZDA, financira precej bolj radikalna dela kot svet neprofitnih organizacij.
Prejel sem zelo malo razpisnih sredstev, in še to le v zadnjem času. Če bi pred
šestimi leti prišel do umetniške organizacije in vprašal, ali me lahko financirajo,
da bom letal gor in dol po svetu in iskal tajne mučilne zapore, bi me gladko
zavrnili. Lahko pa sem šel do mecenov, založnikov in galeristov, ki so bili dosti
bolj odprti za takšne predloge.
V svoji zadnji knjigi Nevidno nisi objavil raziskave. Zakaj si se odločil, da
natisneš fotografski album?
Imam veliko fotografij in zdelo se mi je, da bi jih ljudje mogoče radi videli.
(smeh) To je knjiga umetnika, to je velik del tega, kar počnem, in mislim, da
so vse moje knjige nekako v dialogu druga z drugo. Napisane knjige pokažejo
en način, kako lahko vidimo stvari, fotografija pa razkrije drugačen način,
kako vidimo stvari.
Bilo bi se zanimivo pogovarjati tudi o tvoji ideji eksperimentalne geografije in
tvoji vlogi geografa v povezavi z akademskim delom na Univerzi v Berkeleyju.
Eksperimentalna geografija je bila argument, ki sem ga prvotno razvijal za
akademske namene, začeli pa so si jo prisvajati številni umetniki, kar me je
pravzaprav precej presenetilo. Pogovarjal sem se z ljudmi, ki delujejo v polju
družbenih znanosti in akademij, in zagovarjal mnenje, da je ena od logičnih
posledic velikega segmenta dela, ki ga opravljamo, povezana z vprašanjem
forme in reprezentacije in politike forme. V argumentu o eksperimentalni
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geografiji sem pripravil akademike na področju družbenih znanosti, da bi bili
bolj samorefleksivni o vprašanju oblike. Na primer, akademske recenzije so
ena izmed najbolj rigidnih oblik pisanja, ki jo sprejemajo brez vprašanja. Zdi se

neverjetno, da je lahko v današnji dobi v uporabi takšna grozljivo anahronistična
forma. To ni le vprašanje vsebin, ki jih raziskujemo, ampak vprašanje politike
oblike, s katero predstavljamo naše raziskave. Če pogledamo na zasnovo
akademskih revij, lahko vidimo, da so njihove lastnice multimilijonske
korporacije. Od akademika se pričakuje, da se odpove avtorskim pravicam
brez denarnega nadomestila. Od nas se pričakuje, da generiramo zastonjske
vsebine za korporacije.
Ali lahko v akademskem polju predstavljaš nekatera dognanja iz umetniškega
dela?
To me niti ne zanima toliko. V Los Angelesu na primer izdajajo elektronsko
revijo Vectors Journal, ki se trudi proizvajati recenzentske izdaje, ki so lahko
napisane poljubno, v katerikoli obliki želiš. Prejel sem eno od njihovih štipendij
in predstavil eno od dveh sledilnih aplikacij, aplikacijo, ki sledi gibanjem letal,
ki vzletajo in pristajajo na »črnih območjih« v Združenih državah. Sčasoma
sem zbral bazo podatkov, ki sem jo generiral s sledenjem različnim registrskim
številkam letal. Prispevek sem oddal v obliki baze podatkov, en del je bil pisan,
drugi pa vizualen.
Kako je možno, da pridobivaš podatke o nečem, kar naj bi bilo tajno?
Ponovno, to je vprašanje protislovja. Ta skrita država mora prečkati meje
vidnega sveta na najrazličnejših krajih, ker ne more obstajati kot popolnoma
samozadostna tvorba. Križanje med tajno državo in preostalim delom države,
ki se materializira na površju zemlje, je trenutek protislovja, ki ga je mogoče
izslediti.
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