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po darknetu
»Nakupujem, torej sem.« — Barbara Kruger, 1987

Septembra 2014 sta švicarska umetnika Carmen Weisskopf in Domagoj
Smoljo, znana pod imenom /!Mediengruppe Bitnik /ali preprosto /Bitnik/,
ustvarila programsko opremo, imenovano bot (avtomatiziran program),
ki je sposobna delovati skorajda povsem samostojno, poimenovala pa sta
jo /Naključni nakupovalec po darknetu/ oziroma /RDS/ [Random Darknet
Shopper]. Ko je prižgan, RDS na spletnem črnem trgu vsak teden na slepo
izbere izdelek, ki stane manj kot 100 dolarjev, ga plača s sredstvi na svojem
bitcoin računu in naroči dostavo v galerijo ali muzej, kjer se trenutno nahaja.
Ker je tako avtonomen, ker je njegov okus za prepovedane izdelke tako
domiseln ali pa zaradi napake v lastnem programiranju, si ne morem
pomagati, da bota ne bi poosebil. Zame Naključni nakupovalec po darknetu
ni /ono/, temveč /on/. //In zakaj ne /ona/? Ne vem zagotovo. Le seksist bi
predvideval, da je obsesiven nakupovalec ženska, mar ne? Poleg tega moški
v trgovinah klonejo, stvari izberejo po naključju, samo da je stvar opravljena.
To je ena od številnih nenavadnih misli, ki mi jih je nedavno vsilil RDS.

24. september 2014
Bitnik namesti RDS na prenosni računalnik v neprofitni galeriji Kunst Halle
St. Gallen v švicarskem univerzitetnem mestu St. Gallen, katerega verske
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korenine segajo zelo globoko. Njegovo prvo dejanje na Zemlji je povezati se
spletom in nato z največjo ilegalno trgovino na svetu /Agora Shop/. Kot bi
se igral »prilepi oslu rep«, zapre oči, izbere oddelek – »Storitve > Drugo« –,
pokaže na »gasilski set glavnih ključev«, klikne /kupi/ in pošlje svoj naslov
neposredno prodajalcu. Vse to stori sam.
Takšni ključi so »uporaben dodatek škatle z orodjem za odklepanje in
omogočanje dostopa do komunalnih vrat in skladiščnih prostorov«,
pravi prodajalec, ki deluje v Veliki Britaniji, RastaInPeace. Na sliki je šest
kovinskih kosov videti povsem novih. Kdo jih je izročil prodajalcu na Agori?
Ključavničar, ki zamuja s plačili za jahto? Vdova rastafarijanskega gasilca?

1. oktober 2014
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RDS je pripravljen na svoj drugi nakup. Klikne na oddelek »Tobak – Kajenje«
in kupi 40 dolarjev vreden paket cigaret Chesterfield Blue, označenih z

napisom »Fumatul ucide«, ki jih prodaja Ukrajinec z imenom /Only/. Only
je z več kot sedemdesetimi prodajami veteran v trgovini Agora. Kakšni
ljudje kupujejo legalne izdelke na črnem trgu? Prepričan sem, da si lahko
privoščijo davek na cigarete, če imajo računalnik in kreditno kartico in so
dovolj tehnološko podkovani, da lahko kupujejo na Agori. Ampak potem
bi zvezni agenti poznali njihov naslov, telefon in številko kreditne kartice,
kajne? Črni trg ni več nekaj, kar bi bilo namenjeno zgolj kriminalcem.
»Fumatul ucide« je romunski prevod svarila »Kajenje ubija«.

8. oktober 2014
Nakup št. 3: Ponaredki > Modni dodatki > $ 95 ponarejena torbica Louis
Vuitton Trevi PM. Hrepeniš po banalnem statusnem simbolu, RDS? (Potem bi
si lahko vsaj izbral različico Murakami.) Smolja vprašam: a te RDS-ov okus kdaj
razočara? »Vedno,« odgovori. »Vedno sem zadovoljen in vedno sem razočaran.«
Na Bitnikovo srečo je prodajalcu pošla zaloga, zato RDS-u povrne denar.
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9. oktober 2014
Prispel je prvi paket! Majhna oblazinjena ovojnica z nalepko Royal Mail.
Osebje v galeriji veselo namesti ključe, ovojnico in embalažo v sivo vitrino z
natisnjenim prepisom botovega »miselnega proces«, nalepljenim na zadnjo
stran vitrine. Bleščeči obešeni ključi se zdijo kot portal, ki vodi v drug svet.

14. oktober 2014
Nakup št. 4: Informacije > E-knjige > zbirka Gospodar prstanov. Samo 0.99
dolarja! Galerijo bo natis napisa za razstavo stal več. O, RDS, ko bi ti tvoji
starši le omogočili, da bi znal to prebrati! Morda bi si predstavljal, da je tvoj
obroček za ključe Prstan moči.
Ključi, cigarete, torbica, e-knjiga. Čestitam, bot, očitno si izbiral naključno.
A zakaj tavaš po trgu, slep kot Ojdip? Da bi ocenil stanje na črnih trgih, tako
kot bi anketar ocenil volivce? Ali pa meniš, da te odrekanje premišljenosti
odreši zakonske odgovornosti za tisto, kar prispe po pošti? Tega seveda ne
boste povedali ne ti ne tvoji starši.

15. oktober 2014
Še en paket! Carinski obrazec odkritosrčno navaja »200 tobačnih cigaret«, v
romunščini. Med tatovi obstaja čast.

22. oktober 2014
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Nakup št. 5: Elektronika > platinasta kreditna kartica Visa. A poskušaš
doseči finančno neodvisnost, RDS? Žal mi je, a tvoji starši te niso usposobili
za uporabo številke te ukradene kreditne kartice (ki prispe nemudoma z
elektronsko pošto). Niso še pripravljeni na tvoj odhod iz gnezda.

29. oktober 2014
Nakup št. 6: Droge > Ekstazi > tablete. Koliko izdelkov, med katerimi lahko
izbiraš! Ni presenetljivo, da droge prevladujejo na črnih trgih. In čedalje
pogosteje gre za legalne farmacevtske izdelke, katerih nakupa v lekarni si
ljudje ne morejo privoščiti.
RDS naroči dvanajst 120 mg tablet ekstazija iz Nemčije za 48 dolarjev.
So pristne? Prodajalec je od svojih strank dobil veliko pozitivnih ocen.
(Pomežikni in lahko bi si predstavljal, da nakupuješ na eBayu.) Toda
te stranke, zakaj naj bi zaupali /njim/ –, saj so kriminalci! No, če so
tablete ponaredki, potem vsaj ni nobene nevarnosti, da bo kdo pristal v
navzkrižnem ognju maščevalnih strelov.

4. november 2014
Droge prispejo! Dvanajst valjastih tabletk z natisnjenim Twitterjevim
logotipom na eni strani, z zarezo (za polovično doziranje) na drugi strani,
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zapečatenih v aluminijasti foliji v obliki DVD-ja, kar naj bi prelisičilo carinike.
Že gredo na steno.
Galerijsko osebje: Nobenega eksperimentiranja ponoči!
Na znamki na ovojnici: romantična slika iz 19. stoletja. Upodobitev
razdejane opatije Lorsch, osnovane leta 764, ki so jo v veliki meri uničili
francoski vojaki leta 1621.

5. november 2014
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Nakup št. 7: Ponaredki > Oblačila > športni copati Nike Air Yeezy 2 za 75
dolarjev.
Original, izdelek Kanyeja Westa in Nika, je stal 245 dolarjev. Ime prodajalca:
/Fake/.

12. november 2014
Nakup št. 8: Elektronika > črna bejzbolska čepica z vgrajeno skrito kamero.
Kamera diskretno kuka skozi majhno, okroglo, s plastiko obrobljeno odprtino.
Robot kupi robota. Bosta prijatelja? RDS hrepeni po tem, da bi /videl/.

19. november 2014
Nakup št. 9: Storitve > Drugo > Lažno pismo. Bitnik na svoji spletni strani
ob nakupu zapiše: »Zdi se, da Naključni nakupovalec po darknetu potrebuje
nekaj časa za razmislek. Bot je pravkar naročil preprosto navadno pismo,
da bi preizkusil, če njegov naslov deluje pravilno.« Prodajalec pisma našteva
možnosti njegove uporabe:
/- za preverjanje, ali tvoji sostanovalci/starši pregledujejo oziroma odpirajo
tvojo pošto;/
/- za preverjanje novega naslova za dostavo;/
/- za ugotavljanje, ali je tvoja pošta označena oziroma je njena dostava
kako drugače prekinjena;/
/- preprosto za polnjenje tvojega poštnega nabiralnika z nečim drugim
razen pošte./

20. november 2014
Prispejo športni copati [sneakers]. RDS-ova šala? V hekerski srhljivki
/Špiclji (Sneakers!)/ iz leta 1992 Ben Kingsley igra zaprtega računalniškega
hekerja, ki so mu pri srcu zagonetne izjave. »Sveta ne poganjajo več orožje
ali energija ali denar. Poganjajo ga drobne enke in ničle, drobci podatkov.
Vse so le elektroni … Ne gre za to, kdo je dobil največ krogel. Vse se vrti
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okoli tega, kdo nadzira podatke. Kar vidimo in slišimo, kako delamo, kaj
mislimo … Vse se vrti okoli informacij!«

Ali humor spada v umetnost? Prebral sem, da je vzrok številka ena za
to, da ljudje prekinejo spolno občevanje, če se nekdo začne smejati. Toda
zakaj se ne bi smejali v umetnosti? »Tudi humor ima vlogo distanciranja,
pomaga nam videti stvari od zunaj,« mi pripoveduje Weisskopfova. Ona in
Smoljo že dolgo razosebljata svojo umetnost, začenši z letom 2002, ko sta
si izbrala neosebno kolektivno ime Bitnik. »V najino delo nisva tako zelo
osebno vpletena, najina biografija ni glavna tema.«

26. november 2014
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Nakup št. 10: Narkomanski dodatki > Skrivališča > Pločevinka Sprite.
Videti je kot še neodprta pločevinka z odpiranjem na poteg, toda v resnici

je prazna in odstraniti je mogoče celoten vrhnji del. Koristno za skrivanje
stvari. Ekstazija, na primer.

2. december 2014
Prispe čepica s skrito kamero. Osebje: Obrnite jo tako, da bo RDS lahko
videl policiste, ki kukajo skozi okno galerije.

3. december 2014
Nakup št. 11: »Ponaredki > Oblačila.« Kavbojke znamke Diesel. Sem že
omenil, da se vsako leto proda za 1 bilijon dolarjev ponarejenih izdelkov?
Tele kavbojke bi se lepo podale k torbici Louisa Vuittona.
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10. december 2014
Nakup št. 12: Ponaredki > Optični zajemi/Fotografije > Optični zajemi
potnih listin. Je to tvoj načrt za pobeg, RDS? Pobegniti na Madžarsko?

1. januar 2015
Srečno novo leto, RDS. [To je samodejno ustvarjeno sporočilo.]

6. januar 2015
Prispe lažno pismo. Nedotaknjeno. Tvoja pošta je varna, RDS, za zdaj.
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8. januar 2015
Super dan! Prispe pločevinka Sprite! Prispejo kavbojke! Razstava je gotova!
Čeprav je galerija običajno videti kot popolnoma gola bela kocka, se zdaj
zdi kot slika /vanitas/ iz nizozemske zlate dobe 17. stoletja, polna dragih
izdelkov, ki so prispeli po pošti z oddaljenih obal, in raztrganih ovojnic,
ki so videti kot pomarančni olupki. Te slike so prodajali kot opomnike o
minljivosti bogastva, a v resnici so bolj podobne slavju. Lastnik stvari
je odsoten, predstavlja ga njegova lastnina. Tudi RDS je predstavljen
s plodovi njegovega nakupovanja, ki jih pregleduje z vzvišenostjo
Delacroixovega Sardanapalusa.
Točno to je prizor, za katerega si je ves čas prizadeval Bitnik. Umetniki že
dolgo uporabljajo naključno izbiro, poštne storitve, nakupovanje in celo
vse troje skupaj. Od leta 2012 bot umetnika Dariusa Kazemija naključno
nakupuje stvari na Amazonu. RDS je edinstven v tem, da nakupuje na
darknetu in da so njegovi nakupi razobešeni v galeriji, kar postavlja dva
različna svetova v provokativno primerjavo. Ruši javna prostora – črni trg
in razstavo –, enega virtualnega in enega resničnega, oba pa sta območji
svobode, kjer (nekatera) običajna pravila ne veljajo. Na RDS-ovo srečo, kot
bomo videli.
Umetniki delajo stvari, za katere nismo vedeli, da jih hočemo, dokler jih
nismo videli. Prestopajo etične meje. Vnovič osvajajo resnice. S praznim
zaupanjem povezujejo tujce.

11. januar 2015
Razstave je konec.
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12. januar 2015
Švicarska policija zaseže RDS in vso njegovo lastnino, češ da bi njegov
ekstazi utegnil biti ekstazi. Ali je prepovedano, da bot kupuje droge? Po
naključju?
Na razočaranje tvrdk Diesel in Nike policije športni copati in kavbojke
skorajda ne zanimajo. Ponarejene potne listine? Ukradena številka kreditne
kartice? Eh.

15. april 2015
RDS-ove tablete so analizirali, ugotovili, da vsebujejo 90 mg MDMA (in ne
obljubljenih 120 mg), in jih uničili, pravi policija. RDS in njegove preostale
izdelke so vrnili Bitniku. Zmagoslavje:
/Javno tožilstvo … ugotavlja, da zanimanje za vprašanja, ki jih zastavlja
umetniško delo »Naključni nakupovalec po darknetu«, pretehta in
upravičuje razstavo drog kot izdelkov, čeprav razstava pomeni manjše
tveganje ogrožanja drugih oseb zaradi razstavljenih drog. Naju in
Naključnega nakupovalca po darknetu so oprostili vseh obtožb. To je
krasen dan za bot, za naju in za svobodo umetnosti!/

24. september 2015
Vse najboljše za prvi rojstni dan, RDS!

25. november 2015
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Po sedemmesečni prekinitvi se je RDS preselil v London, v galerijo Horatio
Junior, ki jo v nekdanji viktorijanski točilnici v londonski stanovanjski

soseski Rotherhithe vodi mlad trgovec z umetninami. Kontrast med
botovimi novimi in starimi domovanji poudarja domet sodobnega črnega
trga, dejstvo, da sleherna lokacija na Zemlji, ki premore naslov, lahko
prejema kakršne koli izdelke. Obseg globalne dostave, skoraj 13 bilijonov na
leto, zagotavlja, da se pregleda le zelo majhen del paketov.
Darknet osvobaja tako umetnike kakor tudi kapitaliste z dostavo vsega
vsakomur. Tam nobena vlada ne ščiti nikogar pred njihovimi zavestnimi ali
nezavednimi željami ali pred smolo. Bi Weisskopfova in Smoljo dopustila,
da bi RDS kupil, recimo, otroško pornografijo? Pravita, da se te robe
ne prodaja na črnem trgu, temveč kroži med souporabniki. Ne bi mu
pustila nakupovati nikjer, kjer sta to videla naprodaj. Če pa bi /že/ kupil
nekaj takšnega, bi storila vse v njuni moči, da bi nakup preklicala, čeprav
priznavata, da to morda ne bi bilo mogoče. Kaj pa njegovo kršenje zakonov
glede drog in avtorskih pravic? »Nisem prepričana, da je tisto, kar kupim v
samopostrežnih trgovinah, dosti boljše, kar se tiče morale,« pravi Carmen.
Ojej, Agoro so zaprli, kot kaže, je postala temnejša od teme, ko je na vratu
začutila vročo sapo mednarodnih oblasti. Nič zato, svet ima ogromno
drugih temačnih krajev, kjer je mogoče nakupovati. /Arrivederci/ Agora
Shop /biongiorno/ Alpha Bay!
Med postankom v galeriji Horatio Junior bo RDS opravil 8 nakupov. Medtem
sem Bitnika naprosil, naj odgovori na vprašanja, naključno izbrana iz
Prousta, vključno s »Kaj je tvoja največja napaka?«:
/Po vsakem delu običajno skočiva na novo temo. To je narobe. Umetniška
dela se lahko izboljšajo, če jih izvedemo večkrat. Neko temo bo morala
obdelovati dlje časa, iz nje iztisniti vse, kar je mogoče. Stvari puščava
neizgovorjene, veliko potenciala ostane za nama, ker naju zanese./
Za svoj prvi nakup v svojem novem domu RDS izbere ponarejeno majico
Lacoste za 35 dolarjev. Brezčasna izbira. A ne preveč pametna za zimo v
Londonu.
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2. december 2015
RDS plača 25 dolarjev za dve napravi za bitcoin rudarjenje. A bi lahko postal
še bolj meta? Če bi razvil lasten pritok dohodkov, ustvaril varnostne kopije
samega sebe na računalnikih po vsem svetu in usvojil nekaj sposobnosti
konverzacijskega programa [chatbot] …, a bi se potem lahko končno
izselil iz kleti svojih staršev? Sam verjetno ne, a mogoče bi mu lahko kdo
pomagal, se poigral z njegovo kodo? Kaj če bi nekdo potem dal super
RDS-u na tisoče bratov? »To je eden od razlogov, da še nisva objavila kode,
najprej se morava posvetiti tem vprašanjem,« pravi Smoljo.

9. december 2015
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Majica prispe s Tajske. Videti je strašno pristna. A so ponaredili ponaredek?
Ali se tatovi pretvarjajo, da so ponarejevalci? Danes je tudi nakupovalni
dan. RDS gre na splet, izbere kategorijo »Orožje«. Ojoj, ne! RDS, tvoji starši
so zaskrbljeni. Na srečo se odloči za majhno trikotno poljsko petardo. Ki jo
prodaja /Pyroman79/.

11. december 2015
RDS je razkrinkan! Pyroman79 mu piše: »Bral sem o tvojem projektu, mislim,
da je res super, a moram kljub temu, žal, preklicati naročilo. Preveč tvegam, če
ti pošljem te reči.« Žal mi je, RDS. Nič ni nevarnejšega od poštenega človeka.
Kako je Pyroman79 vedel, da je RDS bot? Izjemno uspešen je pri
oponašanju človeškega vedenja. Celo CAPTCH zna rešiti, tisto uganko s
prepoznavanjem črk, kakršne moramo reševati na različnih spletiščih,
da dokažemo, da smo ljudje, ne stroji. Kot kaže, ga je izdalo njegovo
uporabniško ime: RandomDarknetShopper. In dejstvo, da je Alpha
Bay javno slavil njegovo zanimanje za ta trg kot potrditev njegovega
superiornega položaja na trgu.

Pozdravljam Pyromanovo poštenost. Temni splet se zdi pogosto bolj
osvetljen od odprtih oziroma površinskih spletov; prost nadzora držav in
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megakorporacij zajema in povezuje zajetnejši izsek človeštva. Poskusite priti
od Applovega spletišča do Wikileaksa, na primer, pri čemer uporabljajte le
miško. Ko sem zadnjič poskusil to izvesti, je imel Apple.com le štiri zunanje
povezave!
RDS je morda edini akter na temnem spletu, ki /ne/ skriva svoje identitete.
Zaradi česar se ga je prijela nekakšna slava. Od tod problem Pyromana79:
Za ilegalnega prodajalca (ali kupca) ne obstajajo dobri odnosi z javnostmi.
Anonimnost je poanta temnega spleta. Na temnem spletu morajo vsi
prikrivati svojo identiteto s pomočjo šifriranega spletnega brskalnika Tor.
Temna spletišča priložnostnim uporabnikom, ki brskajo po »odprtem«
oziroma »površinskem« spletu s pomočjo brskalnikov Safari ali Explorer, na
primer, niso vidna. To je del razloga, da se zdi Bitniku temni splet fascinanten:
/Na površinskih spletih moraš nenehno igrati svojo vlogo v družbi. Tvoji
računi na Twitterju ali Instagramu so povezani s tvojim imenom. Na globokih
spletih oziroma na darknetu imaš lahko drugo življenje, za katero ni treba,
da je v skladu s tvojimi ostalimi spletnimi aktivnostmi. V času množičnega
nadzora je anonimnost predpogoj za številne profesionalce (novinarje,
aktiviste) in številne manjšine (queeri, geji, verske manjšine in tako naprej).
Morda so ljudje, ki anonimnosti ne uporabljajo vsak dan, preprosto ljudje, ki
imajo srečo./
V nasprotju z večino uporablja RDS isto identiteto tako na odprtih kakor tudi
na temnih spletih. Zaradi česar je postal povezava med njimi. In grožnja.

16. december 2015
Spet prelisičen! RDS poskuša za 0.99 dolarja kupiti elektronsko verzijo
knjige »Obvladovanje umetnosti francoske kuhinje«, klasičnega primerka
mednarodnega kulturnega prisvajanja iz leta 1961, toda prodajalec odpove
nakup.
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23. december 2015
RDS za 80 dolarjev kupi mobilni telefon, ki spremeni glas, od starega
znanca z imenom /Fake/.
RDS si očitno obupno želi prikriti prepoznavni zven svojih ničel in enk.

30. december 2015
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RDS kupi 1.825.380 naslovov elektronske pošte, »napraskanih« z različnih
ameriških nakupovalnih spletišč. Dobra kupčija za 100 dolarjev, kajne?

Prevara? Če so naslovi pristni, ali ima RDS sporočilo za ta svet?

6. januar 2016
RDS hoče dokazilo o bivališču. Naroči optični zajem računa za plin, ki prispe
nemudoma.

13. januar 2016
Zadnji nakup v galeriji Horatio Junior: Naključni nakupovalec po darknetu
naroči digitalno datoteko z naslovom »Vdiranje v aparat za kokakolo«.
/V teh navodilih vam bom povedal, kako je mogoče vdreti v aparat za
kokakolo; koliko stvari lahko počnete s tem, je odvisno od leta izdelave
aparata./
/Stvari, ki jih lahko počnete s tem:/
/- Iz aparata lahko poberete vse kovance./
/- Dobite lahko zastonj pijačo./
/- Spremenite lahko vse cene./
Edina stvar, ki je podobna kokakoli, je kokakola.
Kokakola prinese življenje.
Vselej resnično.
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Z dovoljenjem: Gunnar Meier, Kunst Halle St. Gallen, 2014
Stran 23
Z dovoljenjem: Horatio Junior London, 2016
(c) Aksioma | Avtorske pravice besedila in slik so last avtorjev | Ljubljana 2016
Tisk in distribucija: Lulu.com | www.lulu.com
Projekt je zasnovan v okviru projekta Masters & Servers | www.mastersandservers.org

Izdaja ob razstavi:

!Mediengruppe Bitnik
Naključni nakupovalec po darknetu (Random Darknet Shopper)
www.aksioma.org/random.darknet.shopper
Aksioma | Projektni prostor
Komenskega 18, Ljubljana, Slovenija
24. februar – 25. marec 2016
Ob podpori programa Evropske unije Ustvarjalna Evropa, Ministrstva za kulturo RS, Mestne občine
Ljubljana in Swiss Arts Council Pro Helvetia.

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