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Anekdota je, kot pravi geslo v Oxford English Dictionary, »kratka zabavna ali
zanimiva zgodba o resničnem dogodku«. Kratko zgodbo Edgarja Allana Poeja
Ukradeno pismo (The Purloined Letter, 1844) je mogoče v tem smislu brati
kot anekdoto, kajti sčasoma se je njen status spremenil iz primerka fikcije v
pogosto citirano parabolo iz kvaziresničnega življenja. V tej zgodbi amaterski
detektiv C. Auguste Dupin najde izsiljevalsko pismo, ki ga policiji ni uspelo najti
preprosto zato, ker so iskali nekaj skritega, detektiv pa je opazil, da pismo
visi vsem na očeh. Ukradeno pismo je tako izjemen primer steganografije kot
sporočila, ki ni tisto, kar naj bi bilo, in ki ni tam, kjer naj bi bilo.
Glede abstrakcije je zgodovina slikarstva 20. stoletja običajno mnenja, da
gre za modernizem, vrnitev k figuraliki pa enači s postmodernizmom. Toda
abstraktnost se je končala že precej prej, z vohunsko operacijo med drugo
svetovno vojno, ko se je britanski obveščevalec v trenutku navdiha domislil, da
so abstraktna slikarska dela idealni prenašalci skrivnih sporočil prek oceana. S
tem namenom je pri Vasiliju Kandinskem naročil sliko, ki je vsebovala skrivno
sporočilo, zakodirano – kot pri sporazumevanju z zastavicami ali v Morsejevi
abecedi – v svojih domnevno abstraktnih vizualnih oblikah. Ta anekdota
pojasnjuje steganografijo: premeteno skrivanje sporočil v drugih sporočilih.
Steganografska sporočila niso nujno nedolžna. Militantni džihadisti naj bi
v nekem obdobju uporabljali pornografska spletišča kot krinko in se tajno
sporazumevali s pomočjo pornografskih podob. V nasprotju s kriptografskimi
sporočili, ki so običajno popačena, neberljiva in torej že na prvi pogled
prepoznavna kot šifrirana, so steganografska sporočila oblikovana tako,
da jih spregledamo. Amy Suo Wu v svojih steganografskih delih dosega ta
učinek s pomočjo Cardanovega rešeta (mreže z odprtinami, s katero prekrijemo
besedilo, da se prikaže skrito sporočilo), zamenjalnih šifer in zakamufliranega
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besedila v besedilu v kombinaciji z nevidnim črnilom. Domnevni paradoks
del Amy Suo Wu, v katerih je uporabljeno nevidno črnilo, in steganografije
na splošno je torej v tem, da so stvari vsem na očeh, hkrati pa tudi skrite.
Profesionalni steganografi to, kar je vidno vsem, imenujejo »golo besedilo«
(plaintext) ali »prenašalec« (payload) (in to je lahko slika, besedilo, zvočni
posnetek ali sporočilo v katerem koli drugem mediju), prikrito sporočilo pa
»šifropis«, »skrito sporočilo« ali »pošiljka«.
Kandinskega je naročilo zanimalo, sprejel je delo za britansko obveščevalno
službo in njegovo sliko so nato poslali čez ocean. Če verjamemo uradni
zgodovini, je ostalo pri tem enkratnem eksperimentu. A kako bi bilo
treba predelati zgodovino moderne umetnosti in vnovič interpretirati
abstraktno slikarstvo, če bi se praksa v resnici nadaljevala? (Ta ideja morda
ni tako paranoidna, kot se zdi na prvi pogled, če upoštevamo zgodovinsko
dejstvo, da je bila CIA pomemben spodbujevalec povojnega abstraktnega
ekspresionističnega slikarstva v Ameriki.)
Ni analogna steganografija zgolj zapuščina ali nostalgična oblika v sodobnem
prikrivanju informacij? Zlasti ko gre za uporabo klasične tehnike nevidnega črnila
v dobi digitalnega komuniciranja, ko le malokdo še z roko piše pisma na papir?
Resnična dejavnost tajnih agentov ni več povezana z uporabo nevidnega črnila.
Leta 2011 je CIA razkrila lastna navodila za izdelavo nevidnega črnila in jih
objavila na spletu. To je Amy Suo Wu spodbudilo k raziskovanju nevidnega
črnila, vendar pa umetnica, ki deluje na mejah grafičnega oblikovanja,
umetnosti, raziskovanja medijev in aktivizma, nevidnega črnila ne vrača v
uporabo le iz estetskih razlogov, prav tako pa njen projekt tudi ni zgolj projekt
o postdigitalni, neoanalogni privlačnosti takšnega črnila.
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Ampak treba je priznati: kriptografija je že po definiciji digitalna, steganografija
pa je lahko tako digitalna kakor tudi analogna. Če se vam ta trditev ne zdi
logična, je potrebna podrobnejša razlaga. Moderna kriptografija – šifriranje
in dešifriranje simbolov s pomočjo posebnega koda – je matematična zadeva
(to je celo posebna veja aplikativne matematike). Je torej digitalna v skladu z

znanstveno definicijo te besede, kot informacijska obdelava števnih enot. To
pomeni, da je kriptografija digitalna tudi takrat, ko ne pomeni enic in ničel v
elektronski računalniški napravi (to je pogovorna definicija besede »digitalen«),
temveč črke nadomešča s pomočjo zamenjalne šifre na papirju.
Temelji steganografija na čem podobnem? Steganografija je digitalna, kadar
se sporočilo skriva v slikovni datoteki tipa JPEG, na primer, ko besedilo postane
vidno šele, če datoteko odpremo v urejevalniku besedila, in ne v pregledovalniku
slik. Med primere digitalne, a ne elektronske steganografije sodijo skrivna
sporočila, vgrajena v običajna besedila, denimo v obliki zaporedja prvih besed
v posameznih odstavkih. Dela Amy Suo Wu, v katerih je uporabljeno nevidno
črnilo, pa so dobri primeri analogne steganografije, ker ne zajemajo ne
matematike ne nadomeščanja črk s številkami, temveč le kemijo. Odkrivanje
prikritega sporočila je zgolj stvar segrevanja oziroma kemične obdelave papirja
ali platna. S preprostimi sredstvi in gospodinjskimi predmeti postane tajno
komuniciranje z nevidnim črnilom dostopno vsakomur. Dandanes se zdi bolj
smiselno kot pred nekaj leti, ko je programska oprema obljubljala boljšo zaščito.
Na ljubo resnici je treba priznati, da je razkritje Edwarda Snowdna o globalnem
nadzoru digitalnega komuniciranja pokazalo, da analogna steganografija
ni igračkanje, temveč že od nekdaj pomeni dober način varovanja lastne
zasebnosti. Res je, hekerji in kriptoaktivisti so množicam omogočili prost
dostop do vojaške programske opreme za šifriranje (PGP, TOR, OpenSSH,
VeraCrypt). Toda Wujeva pozna probleme njene praktične uporabe iz prve
roke. Kot ena od voditeljic niza kriptozabav v Rotterdamu – to so dogodki,
na katerih se vsakdo lahko nauči osnov zasebnosti na internetu in šifriranja
sporočil – je bila vedno znova priča dejstvu, da ta programska oprema od ljudi s
povprečnimi računalniškimi veščinami terja mnogo preveč. In izkazalo se je, da
ne gre le za problem izobrazbe oziroma izurjenosti, temveč za temeljni problem
zasebnosti. Pomanjkanje tehničnega znanja, ki privede do nekompetentne
uporabe programske opreme za šifriranje – ko že ena sama napaka (kot je šibko
geslo) ogrozi varnost celote –, je pripeljalo do še bolj problematične situacije,
v kateri ljudje, ki so ogrozili lastno zasebnost, brezskrbno komunicirajo, ker
so prepričani, da so varni. To se ne tiče le varnosti pred vladnim vohunjenjem,

7

8

9

temveč tudi rudarjenja podatkov, ki si ga privoščijo spletne korporacije, in
izsiljevanja kibernetskih zločincev, čedalje bolj pa tudi hekerskih vdorov v
računalnike in mobilne naprave političnih aktivistov, da bi razkrili njihove
osebne podatke na javnih spletnih forumih. To je postalo običajna praksa med
pripadniki političnih subkultur, kot je Alt-Right, ki si prizadevajo diskreditirati
temnopolte žrtve policijskih streljanj po njihovi smrti ali pa nadlegujejo
feministične razvijalce in kritike računalniških iger. Lažen občutek varnosti,
ki je posledica nekompetentne uporabe kriptografije, stvari navsezadnje
torej poslabša, kot bi se z orožjem za samoobrambo ustrelili v lastno nogo.
Snowden je razkril, da obveščevalne službe, kot je NSA, vsakogar, ki kjer koli
na svetu uporablja močno programsko opremo za šifriranje, denimo enega
od zgoraj omenjenih programov, avtomatično obravnavajo kot terorističnega
osumljenca; vsak tak uporabnik konča na seznamu osumljencev in postane
»lahek plen« oziroma tarča prestrezanja podatkov in prisluškovanja.
Spominu je pripadla vloga taktičnega orožja v tej igri. Prestrežena sporočila, ki
jih današnji računalniki ne zmorejo dešifrirati dovolj hitro, se rutinsko arhivirajo,
da bi jih lahko dešifrirali nekega dne, ko bodo na voljo hitrejši računalniki. V
teh okoliščinah informacijske hladne vojne so dela Amy Suo Wu z nevidnim
črnilom več kot le nadvse všečni primerki vizualne umetnosti in kaligrafskega
oblikovanja (in poleg tega tudi primerki resnično družabno interaktivne
umetnosti in oblikovanja). Kot kombinacija razstavljenih del, priročnikov
za uporabo in delavnic so tudi primerki praktičnega raziskovanja medijev
in aktivizma. Najpomembneje pa je to, da ljudem dajejo nekaj koristnega.
Izogibanje internetnemu nadzoru s pomočjo izogibanja internetu ni več
obskurna ideja. Kar so v prvem desetletju tega tisočletja začeli umetniki,
kot je Heath Bunting, in kar se je v drugem desetletju razširilo na skupnosti,
ki si izmenjujejo datoteke – uporabniki si čedalje pogosteje v samizdatskem
načinu izmenjujejo filme, glasbo in skenirane knjige na trdih diskih in USBključkih, da se izognejo tveganju, da jih pri izmenjavi zalotijo na spletu –, še
vedno nima ekvivalenta v medosebnem komuniciranju.
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Na prvi pogled je jasno, da uporaba tehnik, ki ne vzbujajo pozornosti, denimo
analogne steganografije, za te namene nikakor ni slaba ideja. Razstava v

galeriji je dobesedno laboratorij za poskuse z nevidnim črnilom in drugimi
steganografskimi tehnikami in torej le začetek prakse, ki bi morala zapustiti
prostor, kjer je zdaj na ogled. Seveda kaligrafska steganografija ni nova tehnika.
Vojničevega rokopisa iz 15. stoletja, besedila neznanega izvora, zapisanega
v neznani abecedi s skrivnostnimi ilustracijami v obliki cvetličnih vzorcev
in napol golih ženskih likov, do danes še niso dešifrirali kljub neskončnemu
intenzivnemu prizadevanju profesionalnih in ljubiteljskih kriptoanalitikov od
leta 1912 naprej, ko je knjigo dobil v roke trgovec s starimi knjigami Wilfrid
Vojnič. Leta 2004 in 2006 je Univerza Yale, sedanja lastnica rokopisa, delo
objavila kot fotografsko faksimilirano reprodukcijo, najprej na spletu, nato
tudi kot knjigo. Če je Vojničev rokopis resnično primerek steganografije – ta
praksa je bila v obdobju njegovega nastanka zelo razširjena in njeno prvo
poimenovanje in opis pripisujejo nemškemu okultistu in polihistorju Johannesu
Trithemiusu, ki naj bi besedo prvič uporabil okoli leta 1499 –, potem ne
dokazuje le odpornosti steganografije, temveč tudi njen izjemni ustvarjalni
potencial, vizualno-taktilno bogastvo in ekscentričnost. Povedano drugače:
analogna steganografija na splošno in zlasti nevidno črnilo obljubljata, da
bosta zasebnost iz nadloge spremenila v nekaj prijetnejšega. To morda
zveni pretirano hedonistično ali celo leno, toda pomena tega ne smemo
podcenjevati. Zabavnost steganografije prinaša pristen politični potencial,
kajti steganografija bi lahko uspešno delovala kot diskurz, ki se upira in izmika
aplikacijam in napravam – od Facebookovih družbenih omrežij do Googlove
elektronske pošte Gmail in operacijskega sistema Android pri pametnih
telefonih –, katerih uporabnike velike korporacije silijo v to, da za prijetno
uporabniško izkušnjo žrtvujejo lastno zasebnost. (Uporaba PGP za pošiljanje
elektronske pošte ni ne prijetna ne ustvarjalna, intelektualno zadoščenje ob
razumevanju asimetričnega šifrirnega ključa pa hitro zbledi.)
Neobstoječe in dejansko obstoječe metode prikrivanja sporočil, dejstva in
fikcija, paranoidna domišljija, ki se izkaže za popoln realizem – ti značilni
parametri spreminjajo kriptokulturo v aplikativno miselno igrico, hkrati pa
omejujejo njen družbeni domet. »Kriptografija za množice«, tipično aktivistično
prizadevanje, je torej obsojena na to, da propade oziroma preživi zgolj kot
oksimoron.
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Časopisno poročilo iz novembra 2016 namiguje, da se steganografija zdaj
uporablja pri zlonamerni programski opremi, ki v slike na okuženih računalnikih
vgradi šifrirane viruse, ki jih protivirusni programi ne zaznajo. Protivirusno
programsko opremo bodo verjetno posodobili z algoritmi za prepoznavanje
podob, da bi se v prihodnje temu lahko izognili. Ravno tako je mogoče, da
steganografija z nevidnim črnilom ne bo več neopazna, še se bo njena raba
zelo razširila. (To bi pomenilo začetek postdigitalne, post big data dobe za
obveščevalne službe, ki bi se s tem pridružile težnji, ki se je najprej pojavila
v umetnosti.)
Besedilo 19. člena Splošne deklaracije človekovih pravic, ki so jo sprejeli in
razglasili Združeni narodi, pravi, da ima vsakdo »pravico do svobode mišljenja
in izražanja, vštevši pravico, da nihče ne sme biti nadlegovan zaradi svojega
mišljenja, in pravico, da lahko vsak išče, sprejema in širi informacije in ideje s
kakršnimi koli sredstvi in ne glede na meje«. V času, ko se povsod širi sovražni
govor v kombinaciji z vladno-korporacijskim nadzorom komuniciranja, ta
koncept z vseh strani doživlja prilaščanje in hkrati izpodkopavanje. Kljub temu
je »svoboda izražanja« brez nadlegovanja in »s kakršnimi koli sredstvi in ne
glede na meje« še vedno trezna praktična razlaga eksperimentov z nevidnim
črnilom. Tako te besede izražajo opis projekta, ne pa pravice slehernika.
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