
Aude Launay

VRNITEV UMRLEGA 
AVTORJA

SLO



3

Aude Launay

VRNITEV UMRLEGA 
AVTORJA
Razporejanje procesov odločanja bodisi strojem bodisi drugim ljudem je 

pogosta tema sodobnega umetniškega raziskovanja. 

Treba je poudariti, da se v zgodovini umetnosti pogosto pojavljajo kompleksna 

izpraševanja o vlogi avtorja, predvsem pa o njegovi individualnosti: od 

realizacije dela, ki je bila pogosto ločena od snovalca (če so ga v delavnicah 

izdelali s pomočniki in vajenci, pa tudi v primeru dajanja naročil podizvajalcem), 

dolge zgodovine ustvarjanja po naročilu, ki že od antičnega Rima zabrisuje 

pomen vloge pobudnika, vprašanja navdiha, pri katerem je umetnik le 

posrednik in ne izvor vsega, kar je povezano z umetniškim delom, »readymade« 

revolucije, pri kateri je prišlo do popolne disociacije umetnikove roke od 

njegovega dela in ji je sledil prehod z reprezentacije le še na prezentacijo, do 

tega, kar je Rolanda Barthesa na področju literature privedlo do formalizacije 

te revolucije z izrazom »smrt avtorja«.1 Koncept avtorja je tako skozi stoletja 

nosil zelo različne pomene. 

Ko se je Sanela Jahić odločila ustvariti nabor podatkov, ki izhaja iz njenega 

umetniškega delovanja v zadnjih štirinajstih letih, ni le sledila umetnikom, ki 

kvantifikacijo uporabljajo hkrati kot subjekt in kot medij (Hanne Darboven, 

On Kawara, Tehching Hsieh, Roman Opalka ali Susan Morris, če jih naštejemo 

le nekaj), temveč je vstopila tudi v omenjeno zgodovino nejasne opredelitve 

avtorja. Zakaj? Ker ni ustvarila samo datafikacije svoje umetnosti, ki bi bila 

sama sebi namen, temveč jo je uporabila kot material za svoja prihodnja 

umetniška dela. 

Kako? S pomočjo napovednih algoritmov, istih, ki se množično uporabljajo 

v strojništvu, avtomobilski in letalski industriji ter proizvodnji medicinskih 

pripomočkov, seveda pa tudi v finančnem sektorju, trgovini, oglaševanju, 

1  Roland Barthes, ‘The Death of the Author’, Aspen 5+6, 1967.
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policijskem nadzoru, zavarovalništvu, zdravstvu, analizah samomorilskih 

nagnjenj, upravljanju človeških virov in seveda volilnih kampanjah. 

Kot vam je najbrž znano, ti računalniški programi za svoje napovedi uporabljajo 

(bolj ali manj) velike nabore podatkov, iz katerih ekstrapolirajo informacije 

o verjetnosti pojavljanja določenih okoliščin. To na primer naredijo tako, da 

podatke razdelijo na koščke mikroinformacij ali pa jih večkrat obdelajo ... 

Uporabljajo lahko različne vrste postopkov, ki jih izbirajo in po natančnosti 

prilagajajo glede na to, katere vrste raziskav se izvajajo. Glavno in ves čas 

prisotno vprašanje v javni razpravi glede vse bolj razširjene uporabe teh 

programov je, ali bodo kmalu popolnoma nadomestili človeka. Glavni strah, 

ki ga obravnavajo množični mediji, je strah pred izgubo delovnih mest zaradi 

avtomatizacije (čeprav bi se najbrž morali bolj bati umetne inteligence, ki 

napoveduje kriminalna dejanja, ampak pst ...).

Sanela Jahić
Delati zginotje delanja

Aksioma | Projektni prostor, Ljubljana, 2018

Foto: Janez Janša
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Francoski pravnik Alain Supiot pravi, da »sodobni ‘tehno-znanstveno-

gospodarski’ imaginarij [...] v človeško družbo projicira binarno delovanje, 

značilno za logična drevesa, ki jih uporabljajo naši inteligentni stroji«, v 

obliki <če p ..., potem q, če ne p …, potem x …>. Ni izključeno, da bodo nekoč 

ti stroji zmogli izračunati vse, kar je izračunljivo. Z gotovostjo pa lahko 

trdimo, da bo redukcija odnosov med ljudmi na operacije izračunavanja 

uporabnosti ali interesa privedla do nasilja. Človeške družbe [...] za svoje 

oblikovanje in preživetje potrebujejo skupni horizont. Horizont, torej hkrati 

mejo in oznako tega, kar je onkraj obveznosti obstoja, ki njihove člane odtrga 

od solipsizma in samosklicevanja na svoj obstoj.«2 In prav to je tisto, kar 

izpostavlja prvo umetniško delo Sanele Jahić, ustvarjeno znotraj okvirov teh 

raziskav,3 ko poudarja, da vsa predvidevanja algoritemskega sistema temeljijo 

na preteklosti: algoritemskim napovedim manjka prihodnost! Oziroma 

kot je to čudovito opredelil Supiot: »Ker je za obstoj horizonta potrebno 

tridimenzionalno vesolje, ne more biti prisoten v ploščatem svetu, na ravnici 

binarnega razmišljanja.«4 

Na razmeroma dolgi časovni premici je mogoče napovedne algoritme povezati 

s podobo starogrškega pevca (aoidos), ki v enaki meri nekaj »prenaša« in 

spreminja obliko prenesenega. Pesmi tega ustnega izročila epskih pesnitev 

so pevci dejansko peli in njihovi nastopi so bili hkrati edinstveni zaradi njih 

samih in skladni z izročilom, iz katerega so izhajali: »Pesem hkrati ponavlja 

in jo poustvarja s petjem. […] Zato na neki način v epskem ustno-pesniškem 

izročilu izvor ne obstaja, saj je ‘izvor’ le vsakokratno izvajanje pesmi.«5 

Takšna predstava o ustvarjalnosti je morala pretrpeti dolgo, temno obdobje 

tiranske zahteve po izvirnosti in nespremenljivosti, in čeprav je bilo v zadnjih 

treh stoletjih več poskusov »ponovne uporabe« kulturnega materiala, se ta vse 

do druge polovice dvajsetega stoletja ni mogla uveljaviti kot stanje stvari, in 

še tedaj je potrebovala teoretično osnovo, da je bila sprejeta kot taka. Glavni 

2  Alain Supiot, Le travail n’est pas une marchandise, Contenu et sens du travail au XXIe 
siècle, Paris, Éditions du Collège de France, 2019.
3  Raziskava Sanele Jahić, ki se je začela že v letu 2018, je bila javnosti predstavljena 
na dveh ločenih razstavah v Projektnem prostoru Aksioma: Delati zginotje delanja (2018) 
in Negotovost v zanki (2020), katerih dokumentacija je na voljo na https://aksioma.org/sl/
labour in https://aksioma.org/sl/uncertainty.in.the.loop.
4  Prav tam.
5  Andrew Bennett, The Author, Routledge, 2004, str. 33.

https://aksioma.org/sl/labour
https://aksioma.org/sl/labour
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teoretik gibanja, ki je bilo pozneje poimenovano postmodernizem, je bil seveda 

filozof Jean-François Lyotard, ki je že leta 1979 opozarjal: »Znanje po svoji 

naravi ne more preživeti nespremenjeno v kontekstu splošne transformacije. 

Novim kanalom se lahko prilagodi in postane uporabno, samo če se pretvori 

v velike količine informacij.«6 V nadaljevanju je zapisal: »Predvidevamo 

lahko, da bo vse obstoječe znanje, ki ni prevedljivo na ta način, opuščeno in 

da bo prihodnje usmeritve raziskav določalo to, ali je morebitne rezultate 

mogoče prevesti v računalniški jezik. […] Tako lahko pričakujemo temeljito 

eksteriorizacijo znanja z vidika ‘nosilca znanja’.«7 In če sledimo Lyotardevemu 

razmišljanju v nadaljevanju njegovega eseja, vidimo, da sporočilo, ki ga nekdo 

nosi, daje moč nosilcu ne zaradi njegove vsebine, temveč zaradi tega, kako 

nosilca umesti v omrežje kot enega od vozlišč. Celo če ni »nihče, celo najmanj 

privilegirani med nami, nikoli povsem brez vpliva na sporočila, ki ga prečkajo 

in postavljajo v vlogo pošiljatelja, prejemnika ali poročevalca«.8

Kaj ni to v veliki meri točna opredelitev sodobnega avtorja? In čeprav Lyotard v 

tem smislu omenja samo človeškega avtorja, kaj v tej definiciji nam preprečuje, 

da bi jo uporabili za napovedne algoritme, ki jih uporablja Jahićeva? En vidik, ki 

je morda videti kot past pri takšni definiciji avtorja s pomočjo sporočil, ki jih 

prenaša, je vprašanje možnosti vplivanja na sporočila, ki ga omenja Lyotard. 

Poleg definicije avtorja je najgloblje vprašanje definicija avtorskega dela: 

kaj naredi nekaj produkt specifičnega avtorskega procesa? Gre za zavestno 

sprejemanje odločitev, kot je to veljalo skozi stoletja, ali pa gre, prav nasprotno, 

za prepuščanje odločanja nezavednim ali celo zunanjim mehanizmom? Kot 

je Sanela Jahić poudarila v odgovoru na vprašanje o interesih in nezavednih 

mehanizmih umetnikov in o načinu, kako ti isti umetniki nasprotujejo 

ustvarjalnosti in zavesti, kadar hvalijo te mehanizme: »Za znanstvenike je 

nezavedno bolj deterministično kot zavestno.«9 

Sama pravi, da jo je to, da v njenem primeru algoritmi v svojih napovedih 

niso prikazali nobenega posebnega sloga, razveselilo, saj je to znak, da 

6  Jean-François Lyotard, The Postmodern Condition (1979), Manchester University Press, 
1984, prevod po angleškem prevodu Geoffa Benningtona in Briana Massumija, str. 4.
7  Prav tam.
8  Jean-François Lyotard, The Postmodern Condition, op. cit., str. 15.
9  Sanela Jahić v neobjavljenem intervjuju z Aude Launay, 15. november 2020, Arhiv 
Aksiome.
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ga niso prepoznali. Dodaja pa še, da »če umetnik razvije slog, je ta lahko 

determinističen in ga uvrsti v določen predal.«10 Ali to pomeni, da tudi slog 

nasprotuje ustvarjalnosti?

Ta tema je bistveno bolj kompleksna kot pa izjava sama in je sprožala goreče 

razprave med teoretiki v šestdesetih in sedemdesetih letih. Barthes je na 

primer slog videl kot vertikalno dimenzijo, kot motnost, kot konservativnega 

in buržoaznega, kot »vertikalno in osamljeno dimenzijo misli«,11 zasidrano v 

avtorjevi osebni zgodovini – v nasprotju s transparentnimi govornimi oblikami, 

kot na primer v Camusevem Tujcu. Zato lahko tako kot pri grškem epskem 

pesništvu in napovednih algoritmih tudi slog vidimo kot zasidran v preteklosti 

in nadaljujoč se iz nje. In kot pri računalniških programih, ki uporabljajo strojno 

10  Sanela Jahić v neobjavljenem intervjuju z Aude Launay, 15. november 2020, Arhiv 
Aksiome.
11  Roland Barthes, Writing Degree Zero, 1953, prevod po angleškem prevodu Annette 
Lavers in Colina Smitha, str. 11.

Sanela Jahić
Delati zginotje delanja
Napovedni algoritem (detajl)
Aksioma | Projektni prostor, Ljubljana, 2018
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učenje, tudi za slog lahko rečemo, da je odvisen od vhodnih podatkov. 

V nasprotju s tradicionalnimi in splošnimi pričakovanji glede umetne inteligence 

– na primer nevtralnosti in objektivnosti sodb, za katere so programirane 

nevralne mreže – je Sanela Jahić sisteme algoritmov uporabila za »določanje 

koncepta in estetike svojega naslednjega umetniškega dela«, torej za 

odločitev, ki bi morala biti vse prej kot nevtralna in objektivna. Klasifikatorji 

v njeni podatkovni zbirki se zdijo kar se da objektivni in tako lahko preberemo 

merila, kot so: »merjenje produktivnosti intelektualnega dela«, »gibi, ki so 

potrebni za izvedbo dela« in podobno. Ali bi torej z izbiranjem med njimi in 

vpletanjem iz njih izpeljanih podatkov v umetniško delo prišli do umetniškega 

dela v enakem pomenu besede, kot če bi ga umetnica ustvarila brez proteze 

algoritemskih sistemov za sprejemanje odločitev, ki jih je zasnovala za 

ta namen? Poleg tega pa je tu še vedno glavno vprašanje: ali je mogoče 

napovedne algoritme razumeti kot avtorja novega umetniškega dela? Če je 

Sanela Jahić
Negotovost v zanki

Aksioma | Projektni prostor, Ljubljana, 2018

Foto: D
om

en Pal 



9

najtežji del pri vsem v odklonu od a priori razumevanja omenjenih algoritmov 

kot le orodij, ne glede na njihovo kompleksnost, nam lahko morda naslednja 

misel Michela Foucaulta doda en gradnik v to zgradbo dvoma: »Besedilom, 

knjigam in govorom zares so začeli pripisovati avtorje [...] le zato, da so jih 

lahko kaznovali, oziroma le kadar so bili transgresivni.«12

12 Michel Foucault, ‘Qu'est-ce qu'un auteur?’, Bulletin de la Société française de 
philosophie, 3. številka, julij–september 1969, str. 73–104.

Sanela Jahić
Negotovost v zanki
Napovedni algoritem (detajl)
Aksioma | Projektni prostor, Ljubljana, 2020

Fo
to

: D
om

en
 P

al



Založnik: Aksioma – Zavod za sodobne umetnosti, Ljubljana
www.aksioma.org   |   aksioma@aksioma.org

Za založnika: Marcela Okretič

Prevod: Marko Djukić
Lektoriranje: Tea Kačar
Oblikovanje: Luka Umek
Prelom: Sonja Grdina

(c) Aksioma   |   Avtorske pravice besedila in slik so last avtorjev    |   Ljubljana 2020

Tisk in distribucija: Lulu.com   |   www.lulu.com

Izdaja ob razstavah:

Sanela Jahić
Negotovost v zanki
aksioma.org/sl/uncertainty.in.the.loop

Aksioma | Projektni prostor
Komenskega 18, Ljubljana, Slovenija
23. september–23. oktober 2020

Delta Lab
Delta 5, Reka, Hrvaška
5.–27. november 2020

Projekt je izveden v okviru programa Hiperzaposlovanje – Družba brez dela, spletno delo 
in avtomatizacija ob podpori Ministrstva za kulturo Republike Slovenije in Mestne občine 
Ljubljana ter v okviru Dopolavora, vodilnega projekta Reke 2020 – Evropske prestolnice 
kulture, v organizaciji Drugo More in ob podpori Oddelka za kulturo mesta Reka in 
Ministrstva za kulturo Republike Hrvaške.

Aude Launay
VRNITEV UMRLEGA AVTORJA

PostScriptUM #34
Urednik zbirke: Janez Janša

http://aksioma.org/?lang=sl
http://www.lulu.com/spotlight/aksioma
https://aksioma.org/sl/uncertainty.in.the.loop
https://aksioma.org/my.delight.on.a.shining.night/index_slo.html
https://aksioma.org/sl/hiperzaposlovanje
https://aksioma.org/sl/hiperzaposlovanje
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/
https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava-mu-mol/oddelki/oddelek-za-kulturo/
https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava-mu-mol/oddelki/oddelek-za-kulturo/
https://rijeka2020.eu/program/dopolavoro/
https://rijeka2020.eu/
https://rijeka2020.eu/
http://drugo-more.hr/en/
https://www.rijeka.hr/en/city-government/city-departments/department-of-culture/
https://min-kulture.gov.hr/en
https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/
http://www.mk.gov.si/
https://aksioma.org/sl/hiperzaposlovanje
https://www.rijeka.hr/en/city-government/city-departments/department-of-culture/
https://rijeka2020.eu/
https://min-kulture.gov.hr/en
http://drugo-more.hr/en/


PostScriptUM #34, Ljubljana 2020


