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Prvi projekti, ki so za svoj umetniški izraz uporabljali računalnike in 
elektroniko, s katerimi sem se srečal v galerijskem okolju, so bili glasbeni 
projekti, v katerih so v maniri zgodnjih devetdesetih let prejšnjega stoletja 
umetniki raziskovali možnosti, ki so nastale z obče prisotnimi in cenovno 
dostopnimi elektronskimi inštrumenti in prenosnimi računalniki. Ni na-
ključje, da je njihovo zgodnje raziskovanje zvoka in elektronskih glasbenih 
potencialov najprej našlo prostor v galerijah, in ne koncertnih dvoranah, 
saj so tradicionalno poslušalstvo zamenjali obiskovalci, ki so raziskova-
nja zvoka spremljali od blizu, participatorno in včasih celo interaktivno. 
Očitno je tudi, da je bilo galerijsko občinstvo, vajeno vizualnih atrakcij 
in interakcij med performerji in občinstvom, najbolj senzibilizirano za 
nova raziskovanja. Mešanje predstavitvenih tehnik, pri katerih umetniki 
uporabljajo video in avdio, enakovredno implicira tudi neobičajne, hibri-
dne dramaturške prvine, ki umetniške dogodke vzpostavljajo kot totalne 
umetnine, ki jih dojemamo z vsemi čuti. O zvoku in zvočni izkušnji ne 
govorimo več le z izrazi, značilnimi za glasbeno umetnost (npr: melodija, 
ritem, glasbena forma, harmonija, tonska lestvica), temveč uporabljamo 
termine, ki izhajajo tudi iz vizualne in uprizoritvene umetnosti (tekstu-
ra, poteza, zvočna pokrajina, odzivnost, interaktivnost). Tako so v polje 
glasbe in raziskovanje vstopili tudi umetniki, ki izhajajo iz likovnih in 
uprizoritvenih umetnosti in s svojo vizualno inteligenco interpretirajo 
zvočni material specifično drugače kot tisti, katerih izobrazbeno izhodišče 
je glasba.

Legitimnost uporabljanja likovnega materiala kot surovine za oblikovanje 
zvoka izhaja iz modernistične glasbene prakse, ki je omejenost tradicional-
nih notnih zapisov nadgradila z narisanimi in naslikanimi partiturami, 
kjer je bolj ali manj linearne notne zapise razprla za interpretacije izvajalcev. 
Za razumevanje takšne glasbe je bila potrebna kombinacija vizualne in 
glasbene inteligence, ki je od poslušalcev/obiskovalcev zahtevala povsem 
drugačno čutno izkušnjo. S pojavom konkretne glasbe (Musique concrete) 
v petdesetih letih prejšnjega stoletja so posebej za to sestavljeni inštrumen-
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ti, mašine in prostorske instalacije popeljali občinstvo v svet zvoka (in 
ozaveščenje njegove odsotnosti), kot ga ni izkušalo še nikoli v zgodovini. 
Modernistična estetska izkušnja ter strukturalistična in poststrukturali-
stična estetska paradigma so polje zvočnosti razprle za občutljivost slušnih, 
optičnih in haptičnih izkušenj, ki so radikalno zaznamovala razvoj glasbe, 
glasbeno industrijo in industrijo glasbene zabave, kot jo poznamo danes.

Fizičnost preglasnega zvoka, ki smo jo v osemdesetih letih izkušali na 
koncertih t. i. alternativne glasbe in hardkora, se je v devetdesetih prerodila 
v fizičnost digitalnega noise hardkora, ki sta ga v Ljubljano najbolj pristno 
vpeljala Atari Teenage Riot in Shizuo. Slovenska verzija noise hardkora se 
je v sredini devetdesetih pojavila v multidisciplinarni desetčlanski skupini 
KLON:ART:RESISTANCE, ki je svoje masivne zvočne slike podvajala 
z vizualijami. Te so po žanrski strani izhajale iz emtevejevske medijske 
logike, po vsebinski plati pa so slinavost všečne televizijske estetike zvočnih 
videov subvertirale s težkimi prizori in agresivno-invazivno montažo, video 
hrupom in velikoformatnimi projekcijami. Kiberpankovska estetika in 
gikovska angažiranost sta praviloma preglasili umetniški učinek, vendar 
sta s tem opozorili na potrebo po generacijski diferenciaciji in prostoru 
za umetniško dejavnost, ki s seboj prinaša političnost, ki problematizira 
meščansko pojmovanje umetnosti in družbeno vlogo estetike nasploh.

Več let po klonartovskem obdobju in opravljenem magisteriju za likovno 
umetnost na Central Saint Martins v Londonu (2007) se Batista vrne 
na raziskovanje zvoka, ki je praviloma v tesni povezavi z izdelavo novih, 
še neobstoječih inštrumentov. Njegovo raziskovanje zvoka od projekta 
Res://:Data leta 2005 najprej vzpostavi hardversko okolje, ki ima status 
teze, ki jo je treba potrditi.1 Vzpostavljeno hardversko okolje omogoča, 
da se vsakič znova raziskuje zvokovne možnosti, ki so tako odvisne od 
prostora, v katerem je postavljeno, kot od avtorjev, ki sistem uporabljajo, 

1  Oblikovanje teze izhaja iz različnih tehnoloških rešitev, ideoloških zapor v uporabni tehniki, kulturnih fenomenov 
in različnih uporabniških izkušenj, ki jih avtor problematizira v svojem delu.
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in občinstva, ki so na dogodku. Taki »inštrumenti« omogočajo odprte 
zvočne kompozicije, ki s svojo razstavljenostjo dovolijo vpogled v feno-
menologijo zvočnosti, ki jo slišimo, materiala/opreme, ki ga proizvaja, in 
izvora signala, ki ga inštrument bodisi proizvaja bodisi zajema iz tema-
tiziranega izvora. Zaradi razstavljenosti izdelovanja senzorične izkušnje 
so vsi elementi, ki jih je avtor povezal v sistem, pomenljivi in jih je treba 
jemati v vsej simbolni in imaginarni razsežnosti. Ni namreč vseeno, ali je 
npr. zajeti TV-signal predpripravljen ali »v živo« in ali je zajet v analognem 
ali digitalnem območju.2

2  Po eni strani je poznavanje teh dejstev pomenljivo zaradi uporabniške izkušnje in kulture vmesnikov, ki jo danes 
živimo, saj je večina visoke tehnologije distribuirana preko multinacionalnih korporativnih akterjev, po drugi 
strani pa se umetniki sami ločijo po uporabljenih prvinah in načinu uporabe tehnologije tako, da je za razumevanje 
njihovega umetniškega dela skoraj nujno poznati osnove visokomedijske kulture.

Marko Batista, Error Trash v. 1.3, 2008
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Vzemimo primer avdiovizualnega (AV) performansa Error Trash (2008). 
V tem zvočnem raziskovanju je Batista zajemal digitalni televizijski signal, 
ki sicer potuje čez različne telekomunikacijske povezave, brezžično in nato 
ponovno čez serijo inštalacij, tik preden se »ulovi« v prevajalnik (decoder), 
ki ga uredi za prikazovanje na TV-ekranu. Videosignal, ki ga dekoder 
ni uredil3, je ves raztrgan v paketke, ki potujejo po omrežju, in ga, če ga 
mimo dekoderja predvajamo na ekranu, vidimo kot močno popačeno 
sliko, ki skače in trepeta, se trga in sestavlja, vendar kljub temu omogoča 
predstavo o sliki, ki naj bi se kot urejena prikazovala. Ta kontrast med 
pričakovano videopodobo in surovo natrgano sliko kaže na pomenljivo 
mesto, na napravo (dekoder) za urejanje in posredovanje. Ta naprava je 
očitno ključna za manipuliranje videosignala, ki je tako mogočna, da iz 
komaj prepoznavne in manjkajoče videoinformacije uredi natančno tako 
sliko, kot je pošiljatelj želi. Povsem nazorno je, da je možnost vsebinskih 
manipulacij v primeru zainteresiranih pošiljateljev neskončna. 

Dekonstrukcija televizijskega protokola se v projektu Error Trash podvoji 
še v zvočni sliki, ki je zainteresirana prav za neurejene in napačne signale, 
nenavadne kadence in vrhunce, s katerimi ne manipulira avtor, temveč 
realnost pomanjkljivih teleposredovanih signalov. Vzročna povezava raztr-
gane slike in akustika napak kljub temu generirata avdiovizualno izkušnjo, 
ki jo v manj eksplicitnih oblikah srečujemo povsod, kjer uporabljamo 
telekomunikacijski medij. Od tod tako imenovana glitch estetika, kjer 
so motnje, napake in pomanjkljivo manifestiranje signalov že vgrajeni 
v uporabniško izkušnjo in se zavest o upravljanju telekomunikacijskega 
omrežja sproži vsakič, ko slika ali zvok zatrepeta. 

V projektih pod skupnim naslovom Začasni objekti in hibridni prostori 
2008–2010 (Temporary objects and hybrid ambients 2008–2010) Batista 
sam sestavlja elektromehanične vmesnike inštrumente, s katerih zajema 
signale in/ali zvoke. V projektu Hibridne zvočno-mehanične mašine so 
3 Batista signal zajema pred videodekoderjem oz. ga v performansu sploh ne uporablja.
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za izvor impulzov vzete neonske luči, ki utripajo v poljubnih (random) 
intervalih z značilno iritirajočim bliskanjem. Popolnoma nepredvidljivo 
proženje signalov zajema pretvornik signalov MIDI (Musical Instrument 
Digital Interface), ki električne impulze spremeni v natančno določene 
elektronske in s tem proži v računalniku sintezo različnih zvočnih modu-
lov ter hkrati modulira minimalistično mrežo (mesh) na videoprojekciji, 
ki nam pomaga razumeti, kaj se dogaja v analogno-digitalnem drobovju 
inštrumenta. V tem avdiovizualnem dogodku Batista na zanimiv način 
sreča visokoestetizirano likovnost avdiovizualnega tehno minimalizma ter 
depresiven in iritirajoč svetlobni kliše pokvarjeno utripajočih neonskih 
luči, ki ga na primer v kinematografski leksiki filmarji uporabljajo kot 
matrico za prikazovanje skrajno degradiranega, zanemarjenega ali pod-
zemeljskega (underground) miljeja. V tem perfomansu smo tako priča 

Marko Batista, Hibridne zvočno-mehanične mašine, Galerija Kapelica, Ljubljana, 2010, Foto: Miha Fras



13

J. Krpan    Slikanje z zvokom

shizofrenemu dotikanju dveh realnosti, ki v sodobnem urbanem okolju 
sobivata, vendar vedno konfliktno in polarizirajoče.

Batista tematizira civilizacijsko izginevanje analognih vmesnikov tudi v 
drugih dveh avdiovizualnih dogodkih, kjer vzpostavi elektronsko-me-
hanična vmesnika, kjer natančno na stikanju analognega in digitalnega 
vznikne inštrument dogodek tako kot v projektu Error Trash, ki je zaje-
mal impulze mimo analogno-digitalnega (AD) pretvornika. Če je bil v 
tem projektu AD-konverter prisoten tako, da je bil iz produkcije zvoka 
in slike odstranjen, pa je v Variabilni koloidni matrici 3.1 in v projektu 
H220 fokus prav na formaliziranem srečevanju analognega in digitalne-
ga. To srečevanje je omogočeno z intervencijo avtorja, ki v mirujoče, na 
videz harmonizirano okolje poseže kot moteča intervencija, kot napaka.  

Marko Batista, H220, Galerija Simulaker, Novo mesto, 2010
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Marko Batista, H220, detajl, 2010, 
Foto: M.B.
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Variabilna koloidna matrica 3.1. je sestavljena iz sliki podobnega bazena, 
kjer je v tekočino potopljen ferofluid, občutljiv za magnete, ki jih po zadnji 
steni bazena premikajo avtorji. Grafične učinke, ki jih oblaki ferofluidne 
tekočine rišejo, zaznava oko kamere, povezane v računalniški program 
za sledenje premikanju, ki v računalniku proži digitalno sintetizirane 
zvoke. Avtorji, ki manipulirajo z izredno nenatančnim vmesnikom ves čas 
zvočnega dogodka, težijo k vzpostavljanju vzročno-posledičnega proženja 
zvokov in s tem ustvarjajo dramaturško napetost, ki visi med živo sliko in 

Nataša Mušević in Marko Batista, Variabilna koloidna matrica 3.1, Galerija Kapelica, Ljubljana, 2010
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zvokom. V nasprotju s projektom Maelstorm Romana Kirchnerja, kjer je 
identična konstrukcija uporabljena le za proizvajanje grafičnih učinkov, ki 
jih povzročajo vnaprej programirani magneti v skritem ozadju mehanične 
slike, je Batista v sodelovanju z Natašo Mušević uporabil konstrukcijo 
kot dinamičen vmesnik, ki upravljavcem in gledalcem omogoča dojeti 
zakonitosti zabrisane logike (fuzzy logic) elektronskih aparatov in s tem 
zaslediti umetno živost (artificial livenes) in imaginarno metafizičnost 
strojev. 

Foto: Primož Juvan
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Kontrast med splošno predstavo o eksaktnosti in nezmotljivosti elek-
tronike, binarne kode in njenih merljivih rezultatov ter njenih napak, 
odpadkov, mankov, oblakov je tema tudi v projektu H220, kjer je vme-
snik povsem stabilna mreža uporov in diod, ki jih avtor z dotikanjem 
prisili v interference in posledično produkcijo zvoka in videoslike, ki s 
tem izgubi tehnično aseptičnost in zaživi v območju interpretacij akterja 
in obiskovalcev. Prostorska postavitev zvočnikov prisili obiskovalce še v 
prostorsko izkušnjo, kjer nikoli na nobenem mestu zvočna informacija 
ni cela, temveč parcialna, slišna le za bližnjega poslušalca in neslišna za 
poslušalca na drugem koncu prostora. Tako poslušalec oziroma obisko-
valec avdiovizualnega okolja, ki je raztegnjeno po vsem prostoru galerije, 
postane povsem avtonomen interpret umetniškega dogodka. Umetniško 
delo je tako razstavljeno in partikularizirano, da je nemogoče govoriti o 
njem kot celoti, glasbenem komadu ali videodelu in niti kot o koncertu. 
V H220 gre še najbolj za povabilo v avdiovizualno raziskovanje, kjer ni 
predpostavljenega končnega izdelka, temveč participatorni proces odkri-
vanja zvočnega materiala, razumevanja prostora in koreografije izvajalca/
cev in obiskovalcev, ki se fizično premikajo po avdiovizualnem prostoru/
pokrajini (space/scape).

Pri novejših postavitvah avtor radikalizira odnos do zvoka tako, da ga 
komponira in mu določa mesto v prostoru. S tem se premešča fokus iz 
elektronskih in elektrokemičnih procesov na zvok kot objekt. Pri pro-
jektu Chem:Sys:Reaktor so cevi in zvočniki, iz katerih prihajajo slišne 
vibracije, usmerjeni tako, da ima zvok natančno dispozicijo v prostoru 
in je do prostora v natančno določenem razmerju. Tako se vsaka nova 
postavitev razlikuje od prejšnje, saj se z vrtenjem cevi, tj. z usmerjanjem 
zvoka, organizirata zvočna informacija in zvočna izkušnja v prostoru. S 
tem obiskovalec ni več osredotočen le na izvor zvoka, na pulzirajoč inštru-
ment, temveč na zvočno informacijo v prostoru, ki jo je mogoče dojeti s 
premikanjem po njem. V tem primeru prostor ni le anonimen volumen, 
temveč je s svojo arhitektoniko postal enakovreden kompozicijski element. 
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Marko Batista, Chem:Sys:Reaktor, Aksioma | Projektni prostor, Ljubljana, 2012, Foto: Janez Janša
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V projektu Optolit je materialnost zvočnega izvora umaknjena v drugi plan 
in je odnos do zvoka pripeljan skoraj na raven avdiofilske obsedenosti saj 
so zvočniške šasije oblikovane tako, da s svojo trobentasto obliko sledijo 
idealnemu emaniranju zvočnih vibracij. Glede na to, da so izvor zvoka 
entropični visokonapetostni generatorji in je zvok, ki ga poslušamo, daleč 
od harmoničnih kanonov, je fetišiziranje zvoka kot materiala, v katerem 
ustvarja Batista, še toliko bolj prezentno. 
Tu lahko tvegamo poskus celostne refleksije ustvarjanja zadnjih petih, 
šestih let, odkar Batista projektira situacije, v katerih obdeluje zvok kot 
pojav in material. V mislih imamo predvsem prostorske zvočne postavitve, 
in ne toliko avdiovizualnih performansov in koncertov, ki so praviloma 
odvodi večjih prostorskih realizacij. Tudi pregledna postavitev projek-
tov v Koroški galeriji likovnih umetnosti po svoje napoteva na možnost 
panoramskega pogleda čez predstavljeno serijo projektov, ki sicer niso v 
neposredni navezavi niti niso bili postavljeni kot prenos originalnih po-
stavitev iz drugih galerijskih prostorov in prav tako niso bili postavljeni 
v kronološkem zaporedju. Ne glede na to, da razstava ni predstavljala 
zaključenega opusa oziroma nekakšnega pomenljivega povzetka, pa vse-
eno lahko dokaj natančno potegnemo sled, ki se je razvijala čez opisane 
projekte.
Pomenljiva sled preči štiri registre raziskovanja zvočnosti, v katerem so 
avtorja najprej zanimale snovne lastnosti elektronskih in samih električ-
nih komponent (Error Trash), nato je ozvočenje kemičnih procesov in 
elektromagnetnih polj (Variabilna koloidna matrica 3.1., Hibridne zvoč-
no-mehanične mašine in Bentronix) preusmerilo fokus na kemično pro-
cesualnost, v kateri smo soočeni z razliko med temporalnostjo kemičnih 
učinkovanj in temporalnostjo zvoka, ki ga ti mehanski procesi prožijo. V 
tretjem registru se fokus zvočnega dogodka premesti iz inštrumenta oz. 
izvora zvoka v prostor (soundscape), kjer se obiskovalec potopi v zvočno 
maso, ki amorfno zapolnjuje prostor (H220 in delno Optolit), v četrtem 
registru pa natančno odmerjene dispozicije zvoka organizirajo in orien-
tirajo prostor v celostno prostorsko umetnino, kjer se vsi ti elementi, ki 
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jih je avtor raziskoval v svojih projektih, sestavijo (Chem:Sys:Reaktor) v 
umetniško izkušnjo, ki se ne opira na avtorjevo virtuoznost, temveč na 
njegovo poglobljeno razumevanje materialnosti zvoka in psihofizičnih 
učinkov zvočnega zaznavanja.

Marko Batista, Chem:Sys:Reaktor, Aksioma | Projektni prostor, Ljubljana, 2012, Foto: Janez Janša
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Marko Batista, Optolit, 
Stara mestna elektrarna, Ljubljana, 2013
Foto: Miha Fras
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Marko Batista, Optolit, 
Stara mestna elektrarna, Ljubljana, 2013
Foto: Miha Fras
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Marko Batista, Chem:Sys:Reaktor,20xx

Marko Batista in Boštjan Čadež, Časovni diagrami, 
Festival Lumina, Cascais, 2014
Foto: Lina Rica
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Marko Batista in Boštjan Čadež, Časovni diagrami,
Pogon Jedinstvo, Zagreb, 2012
Foto: Sara B. Moritz
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Marko Batista ustvarja na presečišču med znanostjo in umetnostjo, v 
tistem vmesnem prostoru, ki združuje dva različna načina razmišljanja, 
dva komplementarna principa razumevanja in interpretiranja sveta. Če 
posplošim, lahko trdim, da je znanstveni pristop osredotočen primarno na 
racionalne metode, funkcije, ki vodijo do novih ugotovitev in spoznanj, do 
razumevanja sveta s kategorizacijo, znotraj polja umetnosti pa je pristop 
povsem drugačen. Umetnost je že od nekdaj posegala na različna področja 
in skušala združevati nezdružljivo, za umetnost je značilno, da ruši ustaljen 
pogled na svet, da vnaša motnjo v sprejete kode in omogoča nova branja. 
V tem združevanju dveh različnih polj, znanosti in umetnosti, se odraža 
ravno potencial dela Marka Batiste. Umetnik zasleduje podobno logiko 
ustvarjanja tenzije med poljem umetnosti in znanosti na ravni pristopa k 
problematiki, s katero se ukvarja, na ravni same produkcije umetniških 
del in njihove vezave na prostor – lokacijo.

V besedilu bom analizirala dela Marka Batiste tako, da njegovo umetniško 
prakso postavim v širši kontekst in kot osrednjo tematiko izpostavim: na 
eni strani vprašanje referenčne točke umetniškega dela1, na katero se to 
nanaša in ga hkrati določa, in na drugi strani premik te referenčne točke v 
različna polja. Na njegovo delo bom najprej pogledala s stališča razgrnitve 
odnosa med umetniškim delom in tehnologijo in izpostavila paradigmat-
ske družbene spremembe v odnosu do umetniškega dela ter v odnosu do 
tehnologije. S principom dela umetnika bom vpeljala pojem postprodukcije2 
kot sodobne umetniške prakse, ki v delo uvaja načelo fluidnosti. Posledično 
bom delo Batiste obravnavala kot asemblaž, kot skupek elementov, katerih 
funkcija ni statična in se spreminja tudi glede na fluidnost mesta vpisa.

V kontekstu sodobne družbe, ki ni več družba historično novega – kajti v 
postzgodovini novo ni več mogoče tako, kot je bilo mogoče v preteklosti 

1  Referenčna točka pomeni mesto vpisa objekta. Več o tem Rado Riha, »Umetnostna praksa Jožeta Baršija ali 
kaj ima umetnostni objekt opraviti z razsodno močjo?«, v Jože Barši, Moderna galerija, Ljubljana 2013, strani 
450–457. 

2  Več o terminu postprodukcija, glej Nicolas Bourriaud, Relacijska estetika in Postprodukcija, Maska, Ljubljana 2007.
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– se zdi, da je posledično vprašanje novega in z novim povezanega origi-
nala postalo še bolj pomembno, še več, nenehno iskanje novega namreč 
kaže na simptomatski odnos družbe do tistega, kar je izgubila.3 Tako se v 
sodobnosti, ko je nenehna in vedno hitrejša tehnološka inovacija postala 
del posameznikove realnosti, želja po novem in edinstvenem izpostavlja 
kot družbeni manko – nenehna prisotnost novega pomeni ravno to, da 
novo ne obstaja več. Sodobna umetniška dela pa so posledično ujeta v 
ta manko družbe, ga inkorporirajo in nenehno reproducirajo. Zaradi 
postmodernega konca zgodovine je prišlo do redefinicije novega, ki ga 
ni več mogoče dojemati v povezavi z referiranjem na različna časovna 
obdobja (primer: novo v relaciji do starega), ampak se referenčna točka 
lahko premika v druga polja – s tem premikom se koncept »novega« 
približa konceptu »drugega« – nečesa, kar je inherentno drugačno. Walter 
Benjamin v svojem besedilu »Umetnina v času, ko jo je mogoče teh-
nično reproducirati«4 govori o izgubi avre umetniškega dela. Benjamin 
pripiše vzrok za to spremembo tehnološkemu razvoju, kajti posledično z 
možnostjo reproduciranja umetniškega dela izgine original. Umetniško 
delo namreč z novimi možnostmi, povezanimi s tehnologijo, in glede 
na to tudi njegovo dostopnostjo, vedno bolj izgublja primarno ritualno 
vlogo, tisto, ki ga je ločevala od vsakdanjega življenja in ga je zaznamovala 
kot drugačnega. Posledično umetnost postaja vse bolj »navadna« in bliže 
človeku; njemu prilagojena.5 Ker je izgubila ritualno vlogo, zaradi katere 
je bila drugačna od vsakdanjega življenja, izgubila je referenčno točko 
v nečem, kar je bilo zunaj življenja, se je začela nanašati neposredno na 
življenje – referenčna točka umetnosti je postalo življenje samo.

Kljub relevantnosti opisa spremembe statusa umetniškega dela, ki ga 
izpostavi Benjamin v omenjenem besedilu, ki je nastalo leta 1936, pa 

3  Postmodernizem je posledično pomenil razkroj historičnega časa. Časovna sukcesivnost je namreč pogoj za 
historično novo, ko razvoj družbe ni več linearen, postane vprašanje novega problematično.

4  Walter Benjamin, Umetnina v času, ko jo je mogoče tehnično reproducirati, v Izbrani spisi, Studia Humanitatis, 
Ljubljana 1998.

5     Boris Groys, »Vprašanje novega«, v Teorija sodobne umetnosti, izbrani eseji, Študentska založba, zbirka KODA, 
Ljubljana 2002.
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lahko danes, temelječ tudi na njegovih opažanjih, govorim o nadaljnji 
spremembi vloge umetniškega dela tako s stališča relacije med tehnologijo 
in umetniškim delom kot s stališča relacije med družbo in umetniškim 
delom ter nadaljnjim premikom referenčne točke umetnosti od vsakda-
njega življenja v druga polja.

Pri prvih tehnološko ustvarjenih umetniških delih6 – fotografijah je ume-
tniško delo po stvaritvi obstajalo neodvisno od tehnologije. Tehnologija 
je bila v tem primeru uporabljena samo za produkcijo umetniškega dela. 
Za ogled fotografije ni bila potrebna nobena dodatna tehnična oprema, v 
tem smislu je bilo mogoče fotografijo neomejeno reproducirati. V 200 letih 
tehnološkega razvoja in kontinuiranega pojavljanja novih umetniških oblik, 
povezanih s tehnologijo, pa lahko opazujemo postopen proces, kako postaja 
tehnologija vse bolj integrirana v samo umetniško delo. Videa in filma brez 
ustrezne tehnološke opreme ne samo da ni mogoče producirati, ampak v 
nasprotju s fotografijo niti ni več mogoče videti – brez tehnologije sploh 
ne obstajata. Pri filmu in videu so sicer v začetku še obstajali materialni 
pričevalci o umetniškem delu v obliki filmskega traku ali raznih drugih 
magnetnih nosilcev, vendar se tudi materialne sledi umetniških del vedno 
bolj brišejo s procesom digitalizacije. Splošno opažanje gre torej v smeri, da 
je tehnološko umetniško delo vedno bolj nematerialno, vedno bolj obstaja 
v polju virtualnega, ki je tu mišljeno v širšem kontekstu.

Zaradi procesa izgube avtonomije umetnosti v relaciji do tehnologije lahko 
sklenem, da se referenčna točka, ki je v določenem trenutku pri tehnolo-
ško produciranih umetniških delih v tehnologiji z zlitjem tehnologije in 
umetnosti, vse bolj seli v omenjeno polje virtualnega.

Vzporedno s postopno dematerializacijo umetnosti pa izpostavljam še drug 
proces. Regis Debray7 piše o počasnem spreminjanju kulturnih specifik, 

6 Nadaljnja analiza se omejuje na umetniška dela, katerih produkcija je vezana na tehnologijo.
7  Regis Debray, Einführung in die Mediologie, Haupt Verlag, Bern 2003, str.
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ki so v osnovi lokalne, in o hitrem širjenju tehnoloških sprememb oz. 
inovacij, ki ne poznajo meja in so v svojem bistvu globalne. Ta razkorak 
se kaže kot nekakšen fazni zamik, zamik, znotraj katerega lahko iščemo 
razlog za nerazumevanje tehnologije, ki pa posledično vpliva na to, kako 
dojemamo svet. Z opisanim razkorakom, ko družba dohiteva tehnološki 
razvoj, pa smo ljudje bolj ranljivi za manipulacijo – in posledično seve-
da mitologizacijo in celo mistifikacijo tehnologije. Žižek piše o tem, da 
se tehnologiji pripisujejo magične lastnosti, vedno manj je razumljiva, 
tehnološke inovacije se dogajajo prehitro in ljudje nismo več sposobni 
adaptacije in »kognitivnega mapiranja« sveta.8 Kompleksnost procesov 
znotraj mikročipov in elektronskih vezij v povezavi s programskim orod-
jem, ki predstavlja medialni svet, ki nas obdaja, preprečuje človeku, da bi 
tehnologijo še razumel kot produkt, ki ga je razvil iz lastnega znanja. To 
znanje in razumevanje kompleksnih tehnoloških procesov postajata vse 
bolj domena posameznikov, partikularnega, zelo poglobljenega študija 
znanstvenikov, ki poznajo segmente delovanja, ne pa tudi celote. V družbi 
se to kaže kot specializacija poklicev in znanja. Odmikanje tehnologije od 
človeka vzpostavlja prelom, prazen prostor, v katerega se lahko projicirajo 
njene magične lastnosti. Boris Groys piše o sumljivosti medijev in trdi, 
da je sum v sam medij njegov konstitutivni del.9
Ko se umetnost združi s tehnologijo, smo lahko priča pojavu, da se s teh-
nologijo umetnosti povrne del njene ritualne vloge. Tehnologija je zaradi 
svoje nerazumljivosti in kompleksnosti odmaknila umetnost od življenja 
tako, da je umetnost postala ne samo rezultat umetnikovega dela, ampak 
je tehnološko – umetno ustvarjena. Tu se znova odpre prostor za mesto 
vpisa umetniškega dela v ritualu v polju mita.

Čeprav se danes ne moremo izogniti dejstvu, da je tehnologija odločno 
zaznamovala umetnost, pa lahko pri sodobnih umetniških delih, ki so 
8 Slavoj Žižek »Against the Digital Heresity«, v On Belief, Rutledge, London 2001, stran 12.
9  »Danes vladajoči diskurz teorije medijev seveda trdi, da medijska znakovna igra poteka le na medijskem površju, 

da so torej sami znaki tisti, ki se skrivajo v tej igri in s tem vzbujajo sum, da je v njihovem ozadju submedijski, 
skriti, ‚drugačni‘ prostor, v katerem poteka skrivna manipulacija.« Boris Groys, Sumljivost. Fenomenologija medijev, 
Založba KMŠ, Maribor 2012, stran 43.
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nastala – ne samo s pomočjo tehnologije, ampak je tehnologija njihov 
sestavni del – opažamo tudi dela, ki se odmikajo od popolne virtualnosti, 
ki tehnologije ne jemljejo za samoumevno, ampak jo tematizirajo. Pri teh 
delih – mednje štejem tudi dela Marka Batiste – je uporabljena tako, da 
nakazuje na pojav fluidnosti referenčnih točk.

Drugače od digitalnih umetniških del, ki obstajajo samo v virtualnem 
svetu in katerih edina »realnost« je binarna koda, dela Marka Batiste 
izpostavljajo tudi sam medij – tehnologijo. Pri njih ne gre v prvi vrsti za 
izpostavljanje pomena, ki ga nosijo digitalno generirane podobe, ampak za 
izpostavljanje tehnologije kot prenašalca sporočila na eni strani in tehno-
logije kot vsebine na drugi. Ta pristop se morda zdi z ene plati arhaičen in 
spominja na pionirje umetniških gibanj, za katere je bilo značilno ekspe-
rimentiranje s samimi tehnološkimi procesi, kot jih je mogoče opaziti pri 
članih gibanja fluxus kot Nam June Paiku ali v mediju videa pri Vasulkah. 
Medtem ko so pionirji tehnološke umetnosti preizkušali meje medija v 
temu lastni funkcionalnosti, tako da so iskali načine izraza s tehnologijo, 
ki je bila takrat nova, in so s svojim delom odpirali polja percepcije, ki so 
bila do takrat še neraziskana, lahko rečemo, da je bila primarno njihova 
referenčna točka v tehnološkem; dela Batiste, ki so nekako izrazito ma-
terialna v času globalne digitalizacije, kličejo po premisleku o tehnologiji 
in njenem vplivu na družbo. Seveda gre po eni strani znova za preizku-
šanje načinov percepcije, vendar z delom inherentno kritiko družbenega 
odnosa do tehnologije kot samoumevne in medijske realnosti kot tiste 
edine realnosti, ki jo je sodobna družba sposobna dojeti. Lahko rečem, 
da so začetki tehnološke umetnosti predpostavljali odprtost sistemov in 
eksperimentiranje z njimi, dela Batiste pa ravno nasprotno izpostavljajo 
potrebo po odprtosti in z njo opozarjajo na zaprtost sodobnih tehnologij.

Če je bilo v preteklosti gonilo umetnikov fascinacija nad novimi tehnolo-
škimi inovacijami, lahko kot gonilo pri Marku Batisti izpostavimo željo 
po razkritju tehnologije, zato je delo Marka Batiste pomembno tudi v 
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smislu, ker jo demistificira, odpira tehnološke procese, ki v njegovih delih 
vodijo do tvorbe zvoka ali svetlobe. Sestavni del njegovih instalacij so 
kemične reakcije in elektromagnetno valovanje ter učinki teh procesov. 
Umetnik s programskim orodjem brska po digitalnih smeteh in v nasprot-
ju s pričakovanjem gledalca, da bo znova ugledal medialno estetizirane 
podobe, ki jih proizvaja tehnologija, izlušči podobe digitalnega šuma, 
išče napake.10 S tem dejanjem Batiste se zgodi zanimiva stvar. Umetnik 
izpostavi tehnologijo kot zmotno, tehnološke sisteme kot tiste, ki niso 
popolni, ki niso predvidljivi, so odprti.

Princip ustvarjanja ali bolje vzpostavitve umetniškega dela pri Batisti je 
vezan na sestavljanje in kombinacijo določenih elementov, njihovo so-
odvisnost na eni strani ter na specifiko prostora, v katerem njegovo delo 
obstaja, na drugi. Princip, s katerim lahko opišemo umetnikovo delovanje, 
je postprodukcija. Marka Batisto kot umetnika zelo hitro prepoznamo v 
dveh osrednjih likih, ki ju Bourriaud poveže s sodobno popularno kul-
turo – DJ-ja in programerja11 – umetnik namreč uporablja že obstoječe 
elemente in komponente, v primeru Batiste gre za tehnološke elemente, 
ki pa jih s kombiniranjem postavlja v nove relacije, ki posledično predsta-
vljajo sisteme in njim lastno specifiko, ki se kaže tako v njihovi vizualni 
kot zvočni podobi. Z uporabo že obstoječih elementov Batista ustvarja 
umetniška dela na principu remiksa, ki niso namenjena ustvarjanju novih 
podob, ampak procesualnemu raziskovanju novih branj tako tehnologije 
kot umetnosti. Bourriaud označi sodobne umetnike za »semionavte« – kar 
pomeni, da sodobni umetniki iščejo nove poti z znaki. Batista tako s kom-
biniranjem različnih tehnoloških elementov ustvarja t. i. odprte sisteme, 
ki po eni strani razkrivajo drobovje tehnologije – njegova dela namreč 
temeljijo na nizkotehnoloških komponentah, ki jih tudi sam umetnik z 

10 Error Trash, glej stran 10.
11  »… informacijska tehnologija daje, na primer, prednost pojmu program, ki je začel spreminjati način, na 

katerega umetniki koncipirajo svoje delo. Umetniško delo tako dobiva status skupine enot, na katere se 
odziva gledalec manipulator.« V Nicolas Bourriaud, Relacijska estetika in Postprodukcija, Maska, Ljubljana 
2007, stran 21; dostopno na spletnem naslovu http://www.maska.si/index.php?id=19&tx_ttnews%5Btt_
news%5D=316&cHash=d32880fc84da9eb4a4400fb6f5d96091.

http://www.maska.si/index.php?id=19&tx_ttnews%5Btt_news%5D=316&cHash=d32880fc84da9eb4a4400fb6f5d96091.
http://www.maska.si/index.php?id=19&tx_ttnews%5Btt_news%5D=316&cHash=d32880fc84da9eb4a4400fb6f5d96091.


MARKO BATISTA

3838

različnimi verzijami instalacij preureja in prepleta, in po drugi strani s 
tem principom postprodukcije poveča njihovo kompleksnost.

Poleg različnih kombinacij elementov znotraj sistema umetnik povečuje 
njegovo kompleksnost tudi z vnosom neznanega v delo, bodisi gre za kon-
centracijo raztopine modre galice, ki ni popolnoma kontrolirana, bodisi za 
same fizične lastnosti cevi, skozi katere potuje valovanje, ki ga prestrezajo 
receptorji in tvorijo zvok.12 Prav tako pa lahko pri nekaterih delih neznano 
vstopa v sistem iz okolice tako, da sistem prestreza magnetno valovanje, 
ki ga oddajajo posamezni objekti in tudi človeško telo, če je v prostoru.13 
Tako, z vnosom neznanke v sistem, sam rezultat, obnašanje sistema, ni več 
popolnoma predvidljiv. Umetnik sistemu ne določi ravnovesja, ampak ga 
sistem sam najde. Sisteme in njihovo delovanje pa lahko beremo tudi kot 
metaforo. Ko imamo sistem, ki se giblje med kontrolo in kaosom, lahko 
njegove lastnosti in dinamiko apliciramo na družbo, ko jo zaznamuje 
podobna dinamika.

Za Batisto je značilno, da tehnološka reprodukcija umetniškega dela ni 
več časovno ločena od njegovega obstoja, pomeni, da se umetniško delo 
reproducira prek tehnologije v realnem času, s čimer se spremeni tudi 
koncept reproduktibilnosti umetniškega dela. Del Marka Batiste ni mo-
goče reproducirati in so blizu performativnim praksam, ki so vezane na 
specifičen prostor in časovni interval. Tudi če lahko umetnik na nek način 
zmeraj znova sestavi enake tehnične elemente, zaradi prostora, v katerem 
je instalacija, in prostorskih akustičnih lastnosti delo nikoli ne bo enako.

Prej sem opisala posamezne referenčne točke, na podlagi katerih lahko 
beremo delo Marka Batiste, pomembno pa je, da izpostavim tudi re-
lacijo med njimi. Omenila sem že pojav fluidnosti referenčnih točk, ki 
ga bom v nadaljevanju opisala v povezavi z asemblažem.

12 Chem:Sys:Reaktor, glej strani 19, 44, 45, 46, 47 in Siphon:Sys:Apparatus, glej stran  60, 61.
13 H220, glej strani 13, 14, 15, 62, 63.
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Delo Marka Batiste je najprej obstajalo zunaj muzeja, kot performativna 
praksa umetnika. Pogoj, da je njegovo delo lahko obstajalo zunaj muzeja 
in bilo še vedno prepoznano kot umetniško delo, je ravno več referenčnih 
točk, v katere se vpisuje. Delo Batiste se tako vzpostavlja prek referenčne 
točke v tehnologiji, vsakdanjem življenju, ritualu in virtualnem ... Flu-
idnost omenjenih referenčnih mest se kaže ravno v možnosti različnih 
branj njegovih del. Ta je možno brati različno; vpisujejo se v vsakdanje 
življenje prek elementov in principa DIY14 in se hkrati oddaljujejo od 
življenja zaradi svojega obstoja v muzeju.

Asemblaž15 je skupek heterogenih entitet, ki stopajo v relacije. Drugače od 
sistemov, ki jih zaznamujejo samo notranje povezave, so asemblaži zazna-
movani z zunanjimi povezavami (exteriority) in vezani na določen prostor, 
znotraj katerega se vzpostavijo. To pomeni, da je sama konstrukcija asem-
blažev v principu veliko bolj kompleksna kot npr. organskih sistemov, saj 
lahko posamezne elemente, ki so bili del nekega sistema, izvzamemo iz njega 
in njih integriramo v drugega, ki je drugačen od prejšnjega. Asemblaži se 
lahko povezujejo v zelo heterogene sisteme, samo komponiranje elementov 
pa lahko povežem s principom remiksa pri delih Batiste, ki ga že omenjam. 
Umetnik deluje po načelu, da lahko elemente znotraj posameznih sistemov 
pri naslednji postavitvi dela zamenja in prerazporedi – postanejo del dru-
gega asemblaža (razstava Odprti sistemi, hibridni prostori, KGLU). Takšna 
umetniška dela je tudi zelo težko oziroma nemogoče muzealizirati, saj je 
nestabilnost vezana z njihovim obstojem. Čeprav jih lahko za določeno 
obdobje prikažemo v muzeju, jih v muzeju ni mogoče shraniti, posledič-
no lahko takšno delo dojemamo samo v odnosu do določenega prostora. 
Umetniška dela Marka Batiste niso statična, tako kot je fluidno njihovo 
mesto vpisa, tako lahko obstajajo samo v večnem procesu.

14    DIY je okrajšava izraza Do-It-Yourself ali naredi sam, ki opisuje metodo za izdelavo stvari brez strokovne pomoči. 
V nasprotju z izrazom amaterski, ki nosi slabšalni prizvok, ima izraz DIY izrazito pozitivne lastnosti.

15     glej Gilles Deleuze in Felix Guattari: A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia, Bloomsbury Academic, 
2013.
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Mikrorobotske mašine, kot Marko Batista imenuje svoje odzivne sisteme, 
so okolja, v katerih postanejo slišni in vidni elektronski, digitalni, mehan-
ski in kemični procesi. Usmerjene so v raziskovanje akustične lokalizacije 
in razporeditve zvoka v prostoru, s katerimi uravnavajo zaznavni spekter, 
koreografirajo gibanje poslušalk in poslušalcev po prostoru in gradijo po-
topitvene, estetske prostore. Temeljijo na različnih raziskovalnih nalogah, 
ki posegajo v polje elektronike, fizike oziroma akustike, kemije in nano-
delcev ter drugih naravoslovnih znanosti. Mašine proizvajajo praktične 
pogoje za raziskovanje fenomenologije zvoka in zaznave, kajti zvočnovi-
zualne abstrakcije, ki nimajo fiksne ali vnaprej pričakovane točke izvora, 
prihajajo iz vseh smeri kot v nepredvidljivi nevronski mreži podatkov. 
S tehnikami usmerjanja zvoka, z razporejanjem zvočnikov po prostoru 
(H220), tuljavami (Optolit), šobami (Chem:Sys:Reaktor) topološko obliku-
jejo zaznavno mrežo. Zvočno valovanje, šumenje in hrup so končni iznosi, 
h katerim teži Batista.1 Ob tem hote ali nehote splete kompleksno mrežo 
tehnoloških, estetskih, kulturnih in družbenopolitičnih materialov, ki ne 
nazadnje fizično ali idejno tvorijo ogrodje in orodje za izražanje atonalnega 
zvoka. Predstavila bom tri vidike teh materialov, ki proizvajajo pomene: 
dinamične sisteme in motnje, vlogo telesa in organizma pri proizvajanju 
hrupa in tehnosublimno v DIY-elektroniki. Ti vidiki Batistovega dela so 
vsebovani v načinih izgradnje mašin ter morda odstopajo od avtorjevih 
neposrednih intenc pri zasnovi in izgradnji posameznih del.

Dinamični sistemi: motnje iz ljubezni do mašin in šuma

Tehnični mediji se soočajo s proizvajanjem hrupa oziroma z razmerjem 
med zvočnim signalom in šumom, ker podatki potujejo po fizičnih kanalih 
in oddajajo šume, kajti signal mora prepotovati določeno pot, da bi bil 
slišen. Pri analognih medijih ga proizvajajo na primer prsketanje pri poto-

1 Povzeto po zvočnem zapisu pogovora z Markom Batisto v umetnikovem ateljeju 27. junija 2012.
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vanju gramofonske igle po plošči2 ali interference radijskih in televizijskih 
valov. Pri digitalnih medijih hrup proizvaja neskladnost med avdio- in 
videokodeki, kontejnerji in dekoderji, ki urejajo prikazovanje zvoka in 
slike.3 Napake v digitalnem zvoku ali popačenih formatih na širokokotnih 
televizorjih so spremenile način, kako vidimo svet, in ohromile občutek za 
verodostojnost medijske realnosti, kajti bolj prikazujejo realnost, manj ob-
čutka imamo za medijsko realnost. Batista ne estetizira motenj kot takšnih, 
temveč jih uporablja za izgradnjo drugačnih, a stabilnih vmesnikov, kajti 
motnja je tista kreativna sila, ki ne more zgolj rušiti sistema, temveč mora 
tudi na novo postavljati njegove zakonitosti. Družbena vrednost motnje 
je njena dejanska funkcionalnost, ki podira kulturno zakoličene ovire, to, 
kar je vizualno pripovedno ali kar je zvočno znano. Motnja, ki nastane v 
kreativnem procesu kot posledica prenosa digitalnih podatkov, prikazuje 
odprto strukturo, ki dela informacijo. Motnja ni napaka, kakor tudi kaos 
ni nered. Motnja, ki je vpisana v tehnični medij, razkriva razmerje med 
signalom in hrupom. Avtor jo razume podobno kot gensko mutacijo, ki 
ni zgolj odklon, temveč nujna za razvoj vrste. V elektronskem vezju lahko 
vlogo motnje zastopa tudi virus, ki nastopa proti konvencionalni uporabi 
tehnologije. Konvencije namreč podpirajo sistem skrivanja neskladij, vi-
rusi pa razkrivajo temeljno nestabilnost elektronskih vezij in posledično 
digitalnih prostorov. 

Brisanje hrupa pri profesionalnih snemalnih studiih, ki se trudijo izničiti 
resonance, hrup in šume, da bi slišali prečiščeno »realno« sliko frekven-
ce, deluje kot potlačitev in sploščitev kompleksnih fizikalnih lastnosti 
zvoka. Namesto statičnega in nespremenljivega »realnega« zvoka, ki bi 
v vseh prostorih deloval poenoteno, želi Batista vzpostaviti dinamično 
okolje za zvočna presenečenja, ki se pojavljajo pri modulaciji zvočnih 
nivojev in temeljijo na principih eksperimentov in preizkusov. Kadar 
pa Batista raziskuje lastnosti »realnega« zvoka, to napravi pod lastnimi 

2 Prim. Friedrich A. Kittler: Gramophone, Film, Typewriter, Stanford University Press, 1999, stran 45.
3    Na primer performans Error Trash na razstavi Arsenal Depo 2K9, Viba Film, 2009.
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pogoji, ki jih ne določajo proizvajalke visokotehnološke zvočne opreme, 
temveč sam uliva zvočne tuljave, na primer za Optolit. »Realni« zvok s 
tem postane osebni. Zanima ga abstraktno obnašanje samogenerativnih 
programov, kot je jezik za zvočnovizualno programiranje Pure Data, ki 
se najpogosteje uporablja za algoritme in deluje za človekov zaznavni 
spekter povsem naključno. Uporaba motenj in generativnih sistemov, ki 
oblikuje potopitveno hrupno okolje, je podobno življenjskim oblikam, 
ki črpajo energijo iz informacijskega toka, kajti organizmi se porajajo iz 
diskurzivnih praks, pri čemer sta tudi programiranje in biologija med temi 
praksami, in ne živa ali anorganska svetova.4 Imaginarij umetnih sistemov 
tvori heteronomijo odnosov, odvisnosti, nesamostojnosti, podrejenosti. 
Batista si prizadeva, da bi sisteme napravil samostojne, povezane v or-
gansko celoto, kajti del njegovega raziskovanja je usmerjen v odpravljanje 
determiniranosti sistemov, pri čemer teži k opuščanju razlikovanja med 
umetnimi, virtualnimi, organskimi svetovi, ki se postavljajo kot ovira na 
poti razumevanja fizikalnih zakonitosti, ki pogojujejo celoten tok stvari 
v kozmologiji informacij. 

Zvočna koreografija publike

V odnosu do telesa mikrorobotske mašine vzpostavljajo situacijo, v kateri je 
performer integralni del za dovršitev dela. Prav tako je publika obravnavana 
kot integralni del, ki prispeva k dokončanju instalacije, čeprav ne gre za 
ustaljeno odzivnost (interaktivnost) instalacij, temveč za odprtost, genera-
tivnost in nedovršenost ter predvsem in-situ vpetost v prostor, pri čemer telo 
obiskovalk in obiskovalcev subtilno spreminja odnose zvokov v prostoru. 
Večino tovrstnih sistemov je avtor prvotno zasnoval kot inštrumente za 
performans, pri čemer so imeli potencialno sposobnost, da delujejo kot 
samozadostne, hrup proizvajajoče enote tudi brez telesa umetnika. Vendar 

4  Donna Haraway: The Promises of Monsters, v A Regenerative Politics for Inappropriate/d Others, ured. Lawrence 
Grossberg, Cary Nelson, Paula A. Treichler, Cultural Studies, New York, Routledge, 1992, stran 296.
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so te enote največkrat ostale razstavljene v galerijah kot vase zazankani 
sistemi brez variabilnega elementa, zato niso bile v pravem pomenu žive. 
Prvi v celoti živi sistem je bil Chem:Sys:Reaktor, ki je vključeval nenehno 
spreminjajoče se razmere v kemičnih raztopinah. Kompleksni večsmerni 
preplet med devetimi sistemi je pokazal tudi na razstavi Začasni objekti in 
hibridni prostori v Koroški galeriji likovnih umetnosti.

Vloga performerja je posebno odločilna v delih, katerih osrednji iznos je 
fizični vmesnik oziroma glasbeni inštrument, ki izhaja iz tradicije mo-
dularnih sintetizatorjev zvoka. Izhaja iz težnje po širitvi in personaliza-
ciji fizičnih vmesnikov, podobno kot Nicolas Collins piše v antologiji 
za DIY-zvočilno elektroniko, da sta na primer »običajna vmesnika, kot 
sta tipkovnica in miška, nerodna, kajti performativno dejanje napravita 
za precej posredno aktivnost, kot bi poskušali objeti otroka v inkubatorju 
..., a včasih se je vseeno lepo stegniti in se zvoka dotakniti«.5 Neposreden, 
taktilen stik z DIY-elektroniko za proizvajanje hrupa in atonalnih zvo-
kov, ki telo postavi v funkcijo variabilnega upora v elektromagnetnem 
valovanju, je bistveni element Batistovih performansov, kot so H2206, 
Časovni diagrami7, Optolit8, Bentronix9, Siphon:Sys:Apparatus 1.110, razen 
zgodnejših videodel. Pri teh performansih bistven pomen tvori oblikovanje 
prostora, ki ne vključuje zgolj telesa performerja, temveč kot gradnike 
uporabi tudi telesa obiskovalk in obiskovalcev. Neposredna vključenost 
in večsmerno lokalno in personalizirano poslušanje sta bila še posebno 
izrazita pri performansu H220 v Galeriji Škuc, kjer je deset obiskovalk 
in obiskovalcev držalo v rokah enega izmed zvočnikov, ki so imeli med 
seboj zelo različne lastnosti (visokotonski, srednjetonski, nizkotonski) in 
so bili priklopljeni tudi na različne izhode, ki potekajo iz instalacije/
inštrumenta H220. Inštrument spominja na organsko živčevje in tudi 
5  Nicolas Collins: Handmade Electronic Music. The Art of Hardware Hacking, Routledge, New York, 2006, st. xiii. 
6 Glej strani 13, 14, 15, 62, 63.
7 Glej strani 26, 27, 28, 29.
8 Glej strani 22, 23, 24, 25.
9 Glej strani 40, 41, 42, 43.
10  Inštrument Siphon:Sys:Apparatus 1.1 je bil premierno predstavljen na performansu na razstavi Hibridne frekvence, 

Galerija Zero, Berlin, 2010.
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opravlja funkcije zvočnega živčnega sistema. Asociacijo na krvni in živčni 
obtok še potencirajo rdeče LED-luči, ki opravljajo praktično funkcijo, 
da performerju sporočajo, kateri del sistema je aktiven, ter imajo hkrati 
estetsko in pomensko vlogo. Z razporeditvijo zvočnikov po prostoru je 
poleg razmeroma minimalističnega črno-belega generiranega videa in 
svetlobnih učinkov na glasbeni plošči sestavil tudi specifičen prostorski, 
dezorientacijski učinek, ker je za vsakega od zvočnikov predvidel povsem 
drugačno zvočno zasnovo. Pri performansu Časovni diagrami, še posebno 
pri prvi uprizoritvi v Stari elektrarni leta 2011, si je avtor prisvojil zasnovo 
koncertne dvorane, pri čemer je glavnino prostora, ki jo ponavadi zaseda 
orkester, zasedlo videomapiranje. Na levi je sedel performer/solist z mo-
dularno variacijo DIY-elektronskega violončela, na desni pa programer in 
soavtor Boštjan Čadež - Fšk, ki je kot organist upravljal generativni video. 
S preverjanjem tovrstnih formatov preverja izrazne možnosti povsem ute-
čenih načinov za posredovanje glasbe. Batista na eni ravni uporablja telo 
še v razmerju, ki bi ga lahko podkrepili z idejo o tehnoloških podaljških 
telesa, vendar bi bilo pri njegovih kasnejših postavitvah, predvsem pri 
poskusih osamosvajanja posameznih instalacij, moč trditi, da gre že za 
organsko povezavo med telesom in mašino. Chem:Sys:Reaktor11 v nasprotju 
s performativno usmerjenimi deli deluje brez človeškega faktorja, kajti 
funkcijo spremenljivke, ki je v umetnikovih delih nepogrešljiva, dodeli 
kemičnim spojinam. 

Vprašam se, kaj sporoča telo v funkciji elementa v elektronskem vezju. 
Telo postane koda, ki heka sistem in sledi motu »programiraj ali bodi 
sprogramiran«.12 Telo odpre mašino in vanjo vgradi biološki element. 
Performer torej ni zgolj inštrumentalist, ki od zunaj poganja mašino, 
temveč postane del nje. Vzpostavlja vizualno in funkcionalno razmerje 
med mašino in njenim vmesnikom, telo pa je postavljeno v inkubator, ki 
v skladu z DIY-etiko napravi vse komponente sistema vidne, elektronike 
11  Instalacija je nastala v produkciji Zavoda Aksioma, 2012. Spletna povezava: http://www.aksioma.org/reaktor/

index_slo.html.
12 Douglas Rushkoff: Program or be Programmed. Ten Commands for a Digital Age, OR Books, New York, 2010.

http://www.aksioma.org/reaktor/index_slo.html
http://www.aksioma.org/reaktor/index_slo.html
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ne pakira in ne skriva, temveč razpira in pušča vmesni prostor. Obliko 
vedno naredi odprto, nedefinirano, nezaključeno in dinamično, kakršna 
dopušča variabilnost in interakcijo. Čeprav iz njegovih instalacij ne more-
mo vedno razbrati eksplicitne družbene kritike, je ta vsebovana v metodi 
same izgradnje in uporabe.

Dramaturgija performansov in avdiovizualnih instalacij povzroči v zaznavi 
poslušalcev in poslušalk, da postanejo aktivni, in ne pasivni sprejemniki 
zvoka. Uporablja zvočnost, ki jo določa točka poslušanja glede na posta-
vitev zvočnikov. Razpršene zvočne krajine in večsmerni zvočni signali 
določajo smeri poslušanja in gibanja poslušalcev in poslušalk v prostoru, 
prostorsko organizacijo in zaznavni spekter, ki ga določajo družbena raz-
merja ter spodbijajo ali potrjujejo normativne načine sprejemanja zvočnih 
iznosov. Koreografija gledalca in gledalke temelji na raziskavi in razvoju 
zvokovnih elementov in hkrati razvija umetnikov interes, da obravnava 
recepcijo postavitve krožno, v nasprotju z linearnim posredovanjem, ki 
je bilo še vedno zelo prisotno v avtorjevih zgodnjih delih, ko je nastopal 
kot DJ, na primer v performansu Hibridne zvočnomehanične mašine13, 
Galerija Kapelica leta 2010. Sprva je umetnik prevzemal utečene načine 
predstavljanja v smeri avtor–publika, danes pa posredovanje ne poteka 
linearno, temveč v več smereh in koncentrično ali točkasto, razpršeno. 
Zvok ni totalen, temveč fragmentiran, kar navaja poslušalca in poslušalko 
k premiku v prostoru ali izkušanju fragmentov celotne kompozicije. Ko 
postavi objektivnost v oklepaj, postanejo enako pomembni vsi pogledi, ki 
so del multiverzuma14 stvari. Komunikacija med posameznimi elementi 
tako ne obstaja več kot konflikt med posameznimi izvori hrupa, temveč 
pokrajina z večsmerno logiko. 
Fizične, materialne in fizikalne zakonitosti in razporeditev zvočnih virov 
po prostoru in gibanje obiskovalk in obiskovalcev so bistvenega pomena, 
ki ne skriva arhitekture zvoka v programskem patchu, temveč jo napravijo 
13 Glej stran 12.
14  Pojem multiverzum označuje paralelne svetove v kvantni kozmologiji. Izraz uporabljam v prenesenem pomenu, 

da bi pokazala razlikovanje med enotnim (univerzalnim) in večplastnostnim (multiverzalnim) pogledom.
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vidno. Celotni prostor tako postane vmesnik za zvokovni patch. Intenca 
tovrstnega posega v prostor je psihoakustična, določa fonomenološko in 
topološko pozicijo gledalca in gledalke (H220). 

Tehnosublimno v DIY-elektroniki

Sublimno kot estetski pojem je povzdignjeno nad golo zaznavanje lepega 
ter označuje čustvo med bolečino in užitkom. V vlogi sublimnega v so-
dobni umetnosti je predvsem tehnologija, ki proizvaja tako imenovano 
tehnosublimno15 in se povzdignjeno nad lepo dogaja kot intenzivna izku-
šnja gledalca ali gledalke, vpletenih v umetniški dogodek. Napetost pri 
izkušnji mikrorobotskih mašin Marka Batiste je proizvod skoraj nevidne 
tehnološke revolucije16, ki se odvija v umetniških ateljejih, dnevnih sobah, 
garažah, medijskih laboratorijih in ad hoc fab labih.17 V 21. stoletju, ko ima 
bilijon ljudi dostop do visokotehnoloških aparatur, je usahnilo prvotno 
navdušenje nad tehnologijo, ki je bilo zavezano vedno novim in bolj zmo-
gljivim aparaturam. Prišli smo do točke, ko je DIY-skupnost z združenimi 
močmi in vztrajnim delovanjem proti zaprtokodnemu sistemu razvila 
odprte operacijske sisteme in programska orodja do tolikšne stabilnosti, da 
lahko nemoteno opravljamo vse funkcije zaprtih sistemov brez nehotenega 
sesipanja. Hkrati je zaradi boljše informiranosti otopel tudi strah pred 
invazivnostjo tehnologij, ki spreminjajo vedenjske in kulturne vzorce v 
družbi; strah ostaja zgolj na ravni politične in korporativne manipulacije 
podatkov, vse manj pa na družbeni oziroma kulturološki ravni. Nastopil je 
čas, ko se DIY-skupnost počasi seli s področja izgradnje osnovnih funkcij 
odprtokodnih sistemov in programov na področje vmesnikov in strojne 

15  Interpreti Kittlerjeve medijske teorije pripisujejo izraz tehnosublimno njegovemu delu Gramofon, Film, 
Typewriter, čeprav avtor ne uporabi točno tega izraza, temveč govori o tehnologiji, ki zaradi mehanske 
reprodukcije povzroči, da »meje telesa, smrti in strasti pustijo najbolj neizbrisne sledi«. Kittler, stran 55.

16  Iz pogovora z Luko Zagoričnikom moram priznati določeno mero pretiranega optimizma glede pomenov, ki jih 
proizvaja DIY-skupnost, kajti ta ravno tako uporablja elektronske komponente, ki jih proizvajajo korporacije 
na eni strani, na drugi pa podplačane in izkoriščane vzhodnoazijske delavke in delavci. DIY-skupnost se v tem 
kontekstu znajde pred podobnim paradoksom kot ekološko gibanje.

17 Fab lab je manjša delavnica, ki ponuja (individualno) proizvodnjo digitalnih elementov.
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opreme. Zadnje še toliko bolj kot prvo učinkuje na epistemološki in semi-
ološki ravni, kajti predvsem vmesniki določajo sistem kategorizacij, ki se 
je do danes razvil do nivoja hipertekstualnosti. Umetniki, kot je Batista, 
in tudi teoretiki pa razvijajo sisteme, ki z namernimi motnjami, ukrivlja-
njem vezij ter vnašanjem kemičnih in organskih elementov v elektronski 
krogotok širijo meje vmesniških izhodov in strojnih funkcij. Njegovo 
delo z dinamičnimi vmesniki pripomore h kritiki konvencij, ki spodbuja 
nadomeščanje ustaljenih formatov ekranov, zaporedja črk na tipkovnici, 
tipk na miški, menijev, brskalnikov, aplikacij, da bi bistveno spremenili 
način uporabe računalnikov in tehnološkega orodja. Osnovni gradniki 
za avtorjeve medijske instalacije in avdiovizualne performanse temeljijo 
na odprtokodni, prosti strojni in programski opremi, ki proizvajata ne-
predvidljive situacije, motnje v prenosu slike, hrupne zvočne učinke, ki 
visijo na robu pomenov. Takšno elektronsko in digitalno oddajanje sta 
metafori za informacijske procese, ki potekajo v postinformacijski dobi, 
ko mašine z analizo semantičnih orodij web 3.0 poznajo posameznike 
včasih celo bolj kot soljudje. Proizvajanje DIY-zvočil je protipotrošniška 
gesta, ki temelji na enostavnih, poceni in nestabilnih elektronskih sistemih 
ter omogoča odprto uporabo in dostop za DIY-skupnost kakor tudi za 
galerijsko publiko. Prva uporablja in nadgrajuje praktične izsledke, druga 
zaužije ekstremno drugačno varianto tehnoloških proizvodov, namesto 
generičnih izdelkov izkusi vso grdost in lepoto, užitek in bolečino DIY- 
zvokov in elektronike. To je zavračanje obstoječih sistemov in procesov, 
ki bi bili odvisni od vzpostavljenih družbenih struktur, kajti občutljivemu 
posamezniku ali posameznici vzbujajo največ nerazložljivega nelagodja 
ravno bleščeči korporativni izdelki, ki so produkti natančnih tržnih in 
psiholoških meritev, saj vnaprej predpisujejo želje, rezultate in načine upo-
rabe. »Njihov nagon jim narekuje, da se upirajo temu ‚poslušnemu‘ načinu, 
pri katerem so umetniki in umetnice, kot vsi drugi, potisnjeni v neprestano 
kupovanje najnovejših računalnikov in programskih paketov, ki jih proizvaja-
jo nenehno rastoče korporacije, ter potem porabijo veliko ur, da se jih naučijo 
uporabljati. Umetniki, ki delajo z visokotehnološkimi orodji, do njih gojijo 
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neizbežni ambivalentni odnos med ljubeznijo in sovraštvom.«18 Batista ta 
čas raje porabi za raziskovanje elektronskih vezij, učenje fizičnih lastnosti 
zvoka in drugih fizikalnih in kemičnih zakonitosti. Osnovni gradniki 
njegovih sistemov temeljijo na logiki, ki je vsebovana v alternativnih DIY, 
dinamičnih sistemih. Ob tem postavlja hipotezo o strojni (računalniški) 
opremi, ki bo neprimerljivo zmogljivejša, z manjšo porabo, točno določe-
nim namenom in odprtim sistemom, ki spodbuja heterogenost in osebni 
stik s sistemi v nasprotju z uniformnimi sistemi, ki razvijajo generične 
vmesnike. Produkta te revolucije sta tudi računalnik Raspberry Pi in 
mikrokontroler Arduino, ki ju v svoja dela vgrajuje tudi Batista. Največji 
del elektronskega okostja mikrorobotskih mašin pa temelji na manjših in 
manj zaključenih odvodih tega tehnološkega gibanja. Čeprav ti sistemi 
nikakor ne vplivajo neposredno na spreminjanje ekonomskih razmerij, gre 
za zavest, ki spodbuja mišljenje, ki se razlikuje od samoumevnih tirnic, v 
katere so vprežena trenutna potrošniška kapitalska razmerja.

Nasproti spolzkemu dizajnu potrošnih izdelkov Batista ne postavlja trashy 
videza in nakopičenih elektronskih komponent, ki pri nekaterih ustvarjal-
cih DIY-elektronike in hekerskih praks v umetniških instalacijah dajejo 
videz, kot da so iz kosovnega odvoza, da namenoma privzemajo post- 
apokaliptični, steam-punk oziroma trashy videz; čeravno je prve korake 
v polju umetnosti delal kot član kolektiva Klon:Art, skejtar, nojzer in 
grafitar, prepoznavam pri njegovih instalacijah in inštrumentih za pro-
izvajanje hrupa drugačno vizualno matrico, ki se oddaljuje od uličnega 
videza in je bliže galerijskemu kontekstu. Dela najprej podredi zahtevi po 
funkcionalnosti, ne oziraje se na morebitne motnje, ki jih namerno vnaša 
v krogotok. Druga, a enako pomembna avtorjeva težnja je vzpostavitev 
likovnih razmerij med elementi, ki jih vnaša v inštrument kot slikar, ki 
gradi asembaž. Upošteva odnose med barvami, linijami in površinami. 
Tretja zahteva je upoštevanje arhitekture z merjenjem rezonančnega spektra 
v prostoru, ki narekuje usmeritev izvorov zvoka oziroma resonatorjev, z 
18  Nicolas Collins: Handmade Electronic Music. The Art of Hardware Hacking, Routledge, New York, 2006, stran xi-xii. 
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dramaturško zasnovo performansa in koreografijo gledalcev in gledalk ter 
oblikovanjem luči, ki celo iz najbolj majcenih prototipov naredijo formal-
no zaključeno, dramatično, a hkrati nespektakularno in skoraj komorno 
delo, kot je bila na primer postavitev dela Bentronix19 na razstavi Začasni 
objekti in hibridni prostori. Na ravni strukture in medsebojnih odnosov 
med posameznimi elementi v instalacijah, ki lahko stojijo kot samostojne 
samogenerativne postavitve ali služijo kot inštrumenti, v katere se umetnik 
vklopi med performansom, so postavljeni v rizomatska razmerja, ki drug 
na drugega vplivajo v sistemu povratne zanke.

V kontekstu DIY-praks se zdi neverjetno, kako hitro se je vloga uporabnika 
spremenila. V času zgodnjih osebnih računalnikov in spleta sta bila namreč 
uporabnik in uporabnica tista aktivna člana manjše skupine digitalnih 
navdušenk in navdušencev, ki sta brskala po programski kodi ter vihtela 
spajkalnike in izvijače. Danes sta reducirana na pasivno vlogo potrošnic 
in potrošnikov, ki podpirajo sistem zaprtokodne distribucije znanja, pri 
čemer sta povsem izenačena s samim računalnikom, kajti oba je možno 
programirati. Batista je aktiven uporabnik tehnologij. Navdušen nad ra-
čunalniki, digitalnimi tehnologijami in elektroniko izraža nezadovoljstvo 
nad ustaljenimi (uporabniškimi) vmesniki. Poskuša stopiti iz samoumevne 
uporabe digitalnih tehnologij in te sisteme misliti z vizualnimi oziroma 
likovnimi orodji.

19 Produkcija Galerije Kapelica, 2011. Spletna povezava: http://www.kapelica.org/#event=419. 
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V dela Marka Batiste lahko vstopamo različno, ta sestavek pa je poskus 
vstopa skozi prisluh, s poslušanjem in sledenjem zvoku, skozi katerega 
zvenijo in šumijo nekateri bistveni koncepti v njegovem ustvarjanju. V 
svojem zapisu o delu Hibridne zvočno-mehanične mašine (2010)1 Marka 
Batiste v Delu2 sem med drugim za njegovo ustvarjanje zapisal oznako 
sodobni tehno; oznaka sodobni tehno kot pomensko razpršeno polje raz-
nolikih praks na presečiščih sodobne umetnosti in raznolikih zvočnih 
praks v polju glasbe, ki se srečujejo v polju zvočne umetnosti, v prostoru 
med sodobnim muzejem in galerijami ter klubsko kulturo. Oznaka se 
mi je tedaj porajala pretirano hitro, temeljila pa je na izkušnjah Batisto-
vega ustvarjanja, ki je potekalo na kolektivni ravni kolektiva Klon:Art na 
podlagi njegove specifične samostojne ustvarjalne poti. Sodobni tehno je 
mišljen predvsem v relaciji do specifičnega zvočnega miljeja, ki je zaznamo-
val zadnji dve desetletji naše zvočno-glasbene krajine, ki se v delu Marka 
Batiste že vse od začetka dekonstruira in postavlja v različne kontekste. 
Kolektiv Klon:Art je med letoma 1998 in 2005 kontekst tehno kulture 
(in z njo sopotne izkušnje klubske in urbane ulične kulture, od hiphopa, 
duba, grafitov, kolaža do videa) radikalno prečil z izkušnjami sodobne 
umetnosti, kot svojstven upor (resistance) pa spodjedal tehno kulturo na 
njenem lastnem klubskem terenu in z njenimi lastnimi sredstvi, z glasbo, 
sliko, performativno gesto in manifestno naturo. Klon:Art kot kolektivna 
izkušnja je bil svojstvena radikalizacija koncepta remiksa, ki je hrupno 
zarezal v uniformnost in linearnost tehna v njegovi klubski izkušnji, 
kot s prenosom v kontekst sodobne umetnosti. Ta prenos estetik urbane 
kulture v umetniški kontekst se je izkazal kot subverzija, a hkrati tudi kot 
pomanjkljivost glede na učinke, ki jih je kolektiv vnašal v klubske prostore. 
S prenosom v galerijski prostor se namreč subverzivnost relacij razprši in 
kaj hitro lahko zaide v premalo reflektirano polje zgolj relacijske estetike. 
Ta relacija je relacija tenzije, ki se vzpostavlja med prostori in konteksti, 
ki jih prečijo, linija, ki je danes prevladujoča in hkrati problematična na 

1 Glej stran 12.
2 Luka Zagoričnik: Sodobna tehno kultura skozi glasbo, Delo, leto 52, št. 66 (22. marec 2010), str. 9.
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relaciji popularna kultura–sodobna umetnost. Ti prostori porajajo nove 
prostore, ki jim sam pravim vmesni. Marko Batista jih v lastni govorici 
imenuje hibridni. Vanje se nenehno umešča in v svojih delih in perfor-
mansih tvori prostore v prostoru. To niso zgolj multisenzorični prostori v 
tipičnem večmedijskem prešitju, temveč skrbna razbiranja in vzpostavljanja 
posamičnih prostorov, ki se nenehno vzpostavljajo in razkrajajo v vmesju 
med trdnostjo in fluidnostjo. Skozi te prostore se kontekst tehna razkraja, 
preizprašuje, preči prostore, se uteleša v procesih, v dislociranih objektih, 
performansih, intervencijah, DIY-elektroniki, v šumu in hrupu, razblinja 
in ponovno vzpostavlja informacijo v vmesju med signalom in šumom. 
Če je Batista izšel iz kolektivne izkušnje, ki je prek pršenja informacij v 
kontekstu večmedijske umetnosti izhajala iz skupinskega avtorstva, kolek-
tiva in anonimnosti posameznika, je del teh izkušenj prenesel tudi v svoje 
samostojno ustvarjanje. Avtorska nota je tu seveda izrazita in se zrcali v 
raziskovalnem procesu, v katerem preči izkušnji umetnosti in znanosti, 
ki se spojita v vzpostavljenih sistemih, procesih, hibridnih objektih/insta-
lacijah, v zvočnih in zvočno-vizualnih performansih in mikrorobotskih 
strojih. Hkrati je prezentna s konceptom del. A paradoksnost avtorstva 
pri Batisti leži v pršenju informacij, njihovem prepletanju, prekrivanju in 
vseprežemajočnosti. Te informacije raznolikega značaja, od slike, objekta, 
sistemov in mehanizmov do zvoka, so slojevite, večpomenske in razkrite 
v transparentnosti njegovih mehanizmov in sistemov, so razkrite in sle-
dljive pogledu in posluhu, vtrte v objekt, a ga hkrati presegajo, ga vtirajo 
v prostor, v katerem resonirajo, pulzirajo, zvenijo in šumijo. 

Po eni strani Batista uteleša skrajno preciznost s prečiščeno estetiko svo-
jih objektov, po drugi strani pa jih razteleša in briše njihovo sledljivost. 
Bistven element v teh procesih je zvok. Ne le v njegovih izraziteje perfor-
mativnih nastopih, denimo v avdiovizualnih intervencijah v javni prostor 
v nastopih z Boštjanom Čadežem (Fšk), intermedijskih performansih 
(Časovni diagrami (2013)3), v nastopih z indonezijskim nojzerjem Ven-
3 Glej strani 26, 27, 28, 29.
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zom Christom, v performativnih delih Optolit (2013)4, H22O (2010)5, 
ampak tudi v samih instalacijah, ki včasih delujejo kot samogenerativni 
stroji, zvočne skulpture (Chem:Sys:Reaktor (2012)6), v katerih ozvočeni 
procesi v prostor vtirajo razbirajoče strukture, kot so zvočne zanke, ki 
pa jih vedno prečijo motnje in napake v sistemu. S tem so ves čas, tudi v 
svoji najbolj prečiščeni obliki (denimo ambientalne zvočne zasnove ali v 
obliki sodobne elektronske glasbe), v polju hrupa, v polju vzpostavljanja 
in razbijanja informacij. Ob njegovem performansu Error Trash v. 1.3 
(2008)7 sem zapisal: 
»Error Trash v. 1.3, avdiovizualni projekt, temelječ na nepopolnosti prenosa 
informacij, podatkov, njihovih prekinitev, zastrtosti, popačenj, distorzira-
nosti na njihovi destinaciji do prejemnika prek konektorjev, prenosnikov in 
brezžičnih komunikacijskih mrež v spletu digitalne tehnologije. Disruptiv-
nost in motnje ležijo v samem sržu nojza (in sodobne elektronske glasbe) 
kot svojstvene zvočne estetike, žanrsko porajajoče od poznih sedemdesetih 
dalje. Če hrup tolmačimo kot rez in motnjo, ga postavimo v kontra pozicijo 
glasbi, vendar se ravno s svojo umestitvijo v žanrsko obliko vanjo vrača kot 
svojstvena dekonstrukcija. V tem kontekstu lahko pričujoči nastop mislimo 
kot nastop sodobne nojz glasbe, ki ima navkljub rezom in prekinitvam, po-
pačenju informacij (tako vizualnih kot zvočnih), oziroma uporabi ‚smeti‘, 
napak svojstveno logiko v razslojenem intenzivnem, mestoma agresivnem 
zvočnem tkivu (zvočne zanke, globoke basovske frekvence, prekinitve, rastoči 
drone, dinamični intervali vijočih se distorziranih šumov, pop melodija, glas 
napovedovalca, izsek dub glasbe …). Zastrtost, popačitev informacije pri 
tem prej odstira, kot zakriva, odstira namreč dejstvo, da je napaka vtrta in 
integralna sami informaciji, Batista pa jih v ustvarjalnem procesu (v realnem 
času) poudari in nas konfrontira z dejstvom, da je hrup vedno prisoten, prežeč 
v ozadju, s konfrontacijo pa mu podeli tudi pomen v celostni strukturi. Nojz 
performansi večkrat za svoj izraz koristijo zgostitev informacij, Batista pa se 

4 Glej strani 22, 23, 24, 25.
5 Glej strani 13, 14, 15, 62, 63.
6 Glej strani 19, 21, 44, 45, 46, 47.
7 Glej stran 10.
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je neortodoksno odločil za njihovo členjenje in s tem presegel ustaljeno žanrsko 
formo, skoznjo pa podal kup zanimivih vprašanj v odnosu med tehnologijo in 
komunikacijskimi sistemi, ki danes paradoksno sami vzpostavljajo nasičenost 
vsakdana s podobami in zvoki, ki lahko delujejo kot hrup.8 

V tem leži angažiranost Batistovega dela, angažiranost, ki iz urejenosti 
objektov in skrbno ustvarjenih mehanizmov in sistemov ustvarja tenzijo 
med redom in kaosom, ki se najbolje uteleša ravno skozi zvok. Hrup ozi-
roma šum je čista potencialnost, razpršeno polje silnic, ki je v nenehnem 
procesu vzpostavljanja in razpadanja, konstitutivna motnja v kreiranju 
in členjenju pomenske strukture, ki jo hkrati presega, ji uhaja. Je kre-
ativna in razdiralna sila obenem in s tem ključni moment trenutnih in 
nestabilnih Batistovih sistemov, ki uhajajo sledljivosti njihove prosojne 
strukture. Transparentnost, prisotna v njegovih delih, element neskri-
tosti medija, ki preči sumljivost medija v diskurzu sodobne večmedijske 
umetnosti, skozi zvok, prostor in čas razpade in ustvari novo entiteto. 
Entiteto, ki pri Batisti nikoli ne leži zgolj v ustvarjanju ambienta, kot je 
danes aktualen očitek številnim delom iz polja zvočne umetnosti. Gre 
za svojstveno transparentno netransparenco zvoka. Ta se ne zgodi zgolj 
z razpršitvijo in resonanco v prostoru, ob trku s telesi in objekti, ki po-
staja vse bolj pomemben element v Batistovem ustvarjanju, temveč v 
samem procesu, v nedrju objekta, vezij, sistemov in mehanizmov. S tem 
pa se ruši in ponovno vzpostavlja sama struktura v zvočnem loku, pa 
čeprav ta občasno poseže po »tradicionalnih« vzorcih, od zvočnih zank, 
efektov odmeva in zamika pa vse do artefaktov in medijev popularne 
kulture in glasbe, kot so zvočniki in sound systems9, ki v zadnjih letih 
intenzivneje vstopajo v Batistov horizont in s tem odražajo ne le njegovo 
aktualno snovanje, temveč ga vežejo tudi na preteklost vse do Klon:Ar-
ta. Instalacija Acid:Lab Sound Station (2013) ga denimo vsebinsko veže 

8 Luka Zagoričnik: Sodobna tehno kultura skozi glasbo, Delo, leto 52, št. 66 (22. marec 2010), str. 9.
9 Sound System se nanaša na historično formo, ki je vzniknila v petdesetih letih prejšnjega stoletja na Jamajki v 
okrilju ska, rocksteady, reggae in dub glasbe ter kulture, danes pa resonira predvsem v sodobnih klubskih praksah 
elektronske glasbe.
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na jamajško kulturo sound systems, reggae glasbe in studijskih seciranj 
zvočne materije duba, zvočne alkimije, ki rekontekstualizira, remiksa, na 
novo vzpostavlja in poudarja ritem. Batista v ta kontekst integrira tudi 
šum kot sestavni del svojih zvočnih materij, ki jih vzpostavlja in dekon-
struira hkrati, subvertira formo in kontekst, a se hkrati nanaša nanj in 
ohranja njegove temeljne elemente. Če Batisto poslušamo skozi zvok, 
presežemo relacijo med tehnologijo in umetnostjo in hkrati vstopimo 
v polje popularne kulture, v problematično presečišče med popularno 
glasbo in umetnostjo. Ta problematičnost se odstira tudi v mojem zapisu 
o že omenjenem delu Hibridne zvočno-mehanične mašine (2010) v Delu: 
»Slovenski večmedijski umetnik Marko Batista je v nastopu, poimenovanem 
Hibridne zvočno-mehanične mašine, skozi zvočni medij utelesil preplet žic, 
digitalne tehnologije, mehanizmov in mehaničnih transmisij različnih zvoč-
nih signalov, razpetih med pomenskostjo in nepomenskostjo signala in šuma, 
skozi katere je v hibridni tehnološki naturi (spoju mehanike, elektronike in 
ne nazadnje umetnosti, v tem primeru sodobne elektronske glasbe z mini-
malistično vizualno komponento valujočih, enakomerno pulzirajočih črt) 
razpiral miljé sodobne tehno kulture. Ta se je tako na ravni zvoka samega 
kot razbiranja pomena izven njega razprl kot repeticija in diferenciacija, v 
grobem vulgarni in kar preveč tipičen oris sodobne tehno kulture (v tem pa 
tudi po mojem tiči glavna slabost pričujočega nastopa), predvsem motrene 
skozi glasbo, v katero je Batista vpel seveda eksperimentalni moment skozi 
snovanje mašin, a ga v formi žal opustil in se prepustil že ustaljenim vzorcem 
sodobne elektronske glasbe, sorodne denimo snovanjem starejših sodobnikov 
Carstena Nicolaia, Ryojija Ikede in drugih. Če slednje v lomljenju informacij 
– signala krasi surova, hladna in neposredna rezka čistost zvoka, je Batista 
različne signale tokrat ukalupil v sicer smelo voden, a preveč predvidljiv 
ponavljajoči se pulz, plasten s številnimi šumi in senčenimi, razpršenimi 
zvoki (z uporabo zamika in odmeva), ki jih lahko vpnemo tako v dediščino 
sodobne ambientalne glasbe kot v refleksijo studijskih manipulacij jamajške 
tradicije duba, vpetega v sodobni milje tehno glasbe.«10 Ta zapis vzpostavlja 
10 Luka Zagoričnik: Sodobna tehno kultura skozi glasbo, Delo, leto 52, št. 66 (22. marec 2010), str. 9.
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relacijo med formo in šumom, a predvsem skozi prizmo glasbe. Skoznjo 
lahko potegnemo linijo, ki veže ustvarjanje Marka Batiste na premico 
med Paulom Millerjem alias DJ Spookyjem That Subliminal Kidom (na-
vezava na dub, koncepti remiksa med umetnostjo in popularno kulturo 
ter procesi dekontekstualizacije), Brianom Enom (ambientalna glasba in 
samogenerativnost) in ustvarjalci iz založbe in platforme Raster-noton 
(zvok v večmedijski razsežnosti ter izčiščena estetika). Z njimi ga družijo 
določene konceptualne in estetske premise. A hkrati je treba ta prisluh 
še razširiti. Z ustvarjanjem nestabilnih sistemov ter lastnih vmesnikov se 
Batista umešča v eksperimentalno polje DIY-elektronike11 in elektronske 
ter elektroakustične glasbe na sledi Davidu Tudorju, Nicolasu Collinsu 
in sodobniku Tareku Atouiju in hkrati vstopa v polje dediščine indu-
strialne glasbe in njenega ekstrema v podobi nojza ter v polje sodobnih 
prevračanj oziroma odstiranj tehnologije ter zvočenja procesov. A tudi 
razširjena premica je bistveno prekratka. Čeprav se Batista predvsem s 
performativnim aspektom svojega ustvarjanja lahko umesti v polje glas-
be, ga je treba najprej razširiti in postaviti v kontekst zvočne umetnosti 
kot izrazito heterogenega in aktualnega polja umetnosti, skozi katerega 
zvok kot medij vstopa v polje sodobne umetnosti in si tam šele ustvarja 
in piše svojo zgodovino. Gre za zvok, ki vibrira, resonira v prostoru, se 
odbija, prebija in vtira v objekte in telesa, jih s tem označuje, mapira, 
koordinira, disciplinira, ob tem pa nosi skrajno spremenljive, razpršene 
pomene. Zvok nima okvirja, pa vendarle mu ga vseskozi skušamo nade-
vati, ga zajeziti. Zvočna umetnost zvoka ne misli zgolj z njegovo fizično 
prezenco, z zvenom vibracije, temveč kot tekst, koncept, kot kontekst. 
Za ta sodobna razbiranja je značilno, da zvok razbirajo v raznolikih 
kontekstih, na eni strani z gesto in performansom, telesom in glasom, s 
tehnologijo in medijem, na drugi strani v nemih umetnostih, s tekstom, 
podobo, objektom. Tako zvok neizogibno vstopa v širši aktualno družbeni 
pomenski kontekst. Skozi to branje in razumevanje zvočne umetnosti 
gre slediti ustvarjanju Marka Batiste. 
11 DIY - naredi sam
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V svojem delu Začasni objekti in hibridni prostori (2014)12, asemblažu 
sedmih del v novi, razpršeni prostorsko-časovni entiteti, zvok dokončno 
umesti v prostor in mu s tem podeli dimenzije, ki prečijo in prehajajo 
zamejenosti medijev, objektov, slike in procesov ter prostorov samih. S 
tem dodatno razprši njihovo že tako ali tako razpršeno zvočno matrico 
in ustvari nove, prežemajoče, hipne prostore. To so hkrati paradoksni 
prostori vstopanja in izstopanja v njegova večmedijska dela, vmesni pro-
stori, ki vstopajo v naša telesa, ki v njih in z njimi resonirajo in pulzirajo 
v igri frekvenc. Gre za splet silnic, ki predhodijo strukturi, pa čeprav iz 
nje izhajajo, ki nas prečijo na ravni afekta in s tem predhodijo artikulaciji, 
ob tem pa šele razpirajo prostor zanjo. To pa je hkrati točka, kjer se naš 
krog razmišljanja o delu Marka Batiste sklene in nas privede k začetku, k 
svojstveni zvočni zanki, ki pravi, da zvok v sodobni tehno kulturi funk-
cionira podobno.

12 Glej strani 76 - 83.
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Media Art Friesland Festival 2007 na Nizozemskem; Visual Deflection 
festival v Londonu; BIX-Facade Kunsthaus v Gradcu; Arzenal Depo 2k 
v Ljubljani; Pixxelpoint v Novi Gorici, Festival računalniških umetnosti 
v Mariboru, Peek&Poke na Hrvaškem, Share Festival v Torinu v Italiji, 
LAB.30 v Nemčiji. V Empire Gallery v Londonu je imel samostojno 
razstavo. Leta 2008 se je udeležil festivala Ars Electronica ter razstavljal 
na Viennabiennale na Dunaju. Performanse je izvajal v Muzeju sodobne 
umetnosti Metelkova, v galerijah Škuc, Kapelica, Simulaker, Kapsula, v 
Stari mestni elektrarni itd. 
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JURIJ KRPAN, rojen leta 1961 v Postojni, je diplomiral na Visoki šoli za 
arhitekturo v Ljubljani. Od leta 1995 kot umetniški vodja oblikuje pos-
lanstvo in programsko usmeritev Galerije Kapelica, za katero so značilne 
eksplicitnost in političnost ter predanost kriterijem sodobne raziskovalne 
umetnosti, ki jo spodbuja in promovira tudi s posebnimi dogodki v Slo-
veniji in mednarodnem prostoru. Leta 2003 je bil komisar slovenskega 
paviljona na 50. Beneškem bienalu, 2006. je kuriral U3 – 5. Trienale 
sodobne slovenske umetnosti v Moderni galeriji v Ljubljani, med letoma 
2006 in 2010 je umetniško vodil Projekt Cosinus v Bruslju, 2008. je 
kuriral projekt Featured Art Scene: Ecology of Techno Mind na festivalu 
Ars Electronica v Linzu in leta 2009 veliko pregledno razstavo Arzenal 
Depo 2K9 v Viba studiu v Ljubljani. Leta 2014 je bil kurator slovenskega 
paviljona na Bienalu arhitekture v Benetkah. Živi in dela v Ljubljani.

ANDREJA HRIBERNIK, rojena leta 1978 v Slovenj Gradcu, je di-
plomirala na Fakulteti za družbene vede iz mednarodnih odnosov. Prve 
delovne izkušnje je pridobila kot kustosinja v Koroški galeriji likovnih 
umetnosti. Leta 2006 je prejela letno delovno štipendijo za mlade kuratorje 
iz Vzhodne Evrope, ki jo podeljuje Kulturstiftung des Freistaates Sachsen 
za delo v Galeriji za sodobno umetnost v Leipzigu (GfZK), po poteku 
štipendije je nadaljevala pri projektih v GfZK kot svobodna kuratorka 
še dve leti. Od leta 2010 do aprila 2013 je delala v Moderni galeriji pri 
mednarodnih projektih in projektih, povezanih z digitalnimi arhivi so-
dobne umetnosti. Aprila 2013 je bila imenovana za direktorico Koroške 
galerije likovnih umetnosti – regionalnega muzeja za področje moderne 
in sodobne umetnosti.



IDA HIRŠENFELDER, rojena leta 1977 v Kranju, je umetnostna kri-
tičarka, teoretičarka ter kustosinja za medijsko umetnost. Študirala je 
sinologijo. Od leta 2007 do 2013 je delala v SCCA – Zavodu za sodobno 
umetnost Ljubljana, kjer je (so)ustvarjala digitalni spletni arhiv videou-
metnosti Postaja DIVA. Sodeluje z Ljudmilo – Ljubljana DIgital Media 
Lab kot umetniška svetovalka in kustosinja. Več let je objavljala prispevke 
s področja sodobne umetnosti in feminizma na Radiu Študent, v časopisu 
Dnevnik, revijah Likovne besede in Maska ter objavljala tekste v razstav-
nih katalogih. Je članica Theremidi Orchestra. Od leta 2014 sodeluje z 
MG+MSUM – Muzejem sodobne umetnosti Metelkova pri projektu 
Network Museum – spletnem agregatu arhivov sodobne umetnosti. 

LUKA ZAGORIČNIK, rojen leta 1975 v Kranju, že več kot deset let 
piše o glasbi, organizira koncerte, zvočne dogodke, predava in organizira 
predavanja, pripravlja radijske in TV-oddaje, deluje kot novinar, piše 
kritike, članke in eseje. Že več kot desetletje dela za Radio Študent; pet 
let tudi kot glasbeni urednik. Pisal je za mesečno glasbeno revijo Muska, 
časopis Delo in tednik Mladina, spletni časopis Odzven ter druge. Več let 
deluje kot moderator, novinar in glasbeni kritik na slovenski nacionalni 
televiziji RTV Slovenija. V zadnjih letih prireja serijo predavanj in zvočnih 
dogodkov sodobne eksperimentalne glasbe Bitshift v Galeriji Kapelica v 
Ljubljani, od leta 2012 pa je sodelavec pri MoTA – Muzeju tranzitornih 
umetnosti kot (so)kurator festivala Sonica in serije zvočnih dogodkov 
Sonica Series. Od leta 2012 je urednik spletne glasbene revije Odzven. Od 
leta 2005 je vodja manjše neodvisne založbe za eksperimentalno glasbo 
L'Innomable. 
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MARKO BATISTA: ZAČASNI OBJEKTI IN HIBRIDNI PROSTORI
www.aksioma.org/temporary.objects

Kustosinja: Andreja Hribernik

Produkcija:  Aksioma – Zavod za sodobne umetnosti, Ljubljana in  
Koroška galerija likovnih umetnosti, Slovenj Gradec

Koprodukcija: Muzej in galerije mesta Ljubljane
Partnerji za tehnično opremo: Zavod K6/4 – Galerija Kapelica, Zavod Projekt Atol

Umetniški vodja Zavoda Aksioma: Janez Janša
Producentka: Marcela Okretič
Tehnična podpora: Maja Batista, Urška Batista, Žiga Palčar

Projekti Error Trash, Hibridne zvočno-mehanične mašine, Variabilna koloidna matrica 3.1 in 
Bentronix so nastali v produkciji Zavoda K6/4 – Galerije Kapelica. 
Projekti Paralelne digitalne strukture, H220, Časovni diagrami, Chem:Sys:Reaktor, Optolit in 
Elektronska cerkev so nastali v produkciji Zavoda Aksioma. 
Projekt Siphon.Sys.Apparatus je nastal v samoprodukciji avtorja.

Zahvale:  Maja Batista, družina Batista, galerija Kapelica, Boštjan Čadež, Nataša Mušević, 
Srdjan Deba, Primož Juvan, Lina Rica, Miljenko Kadič, Brane Ždralo,   
Matija Praznik, Žiga Palčar.

24. januar - 20. februar 2014
Koroška galerija likovnih umetnosti 
Slovenj Gradec, Slovenija

27. maj - 6. julij 2014
Galerija Vžigalica, Muzej in galerije mesta 
Ljubljane
Ljubljana, Slovenija

30. januar - 21. februar 2015
Umetnostna galerija Maribor / UGM Studio
Maribor, Slovenija

10. - 24. marec 2015
Nova galerija DDT
Trbovlje, Slovenija

April 2015
Galerija Močvara
Zagreb, Hrvaška

Januar 2016
Galerija Drugo more
Reka, Hrvaška

http://www.aksioma.org/temporary.objects/
http://www.aksioma.org/?lang=sl
http://www.glu-sg.si/sl
http://www.mgml.si
http://www.glu-sg.si/sl
http://www.aksioma.org/?lang=sl


Projekt so podprli:  Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Mestna občina Ljubljana, 
Mestna občina Slovenj Gradec in Program Kultura

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je izključ-
no odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

Aksioma – Zavod za sodobne umetnosti, Ljubljana
Neubergerjeva ulica 25, 1000 Ljubljana, Slovenija 
aksioma@aksioma.org, www.aksioma.org

Koroška galerija likovnih umetnosti, 
Glavni trg 24, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija
galerija@glu-sg.si, www.glu-sg.si

Aksioma je partner mednarodnega projekta Masters & Servers, ki se osredotoča na novo 
generacijo digitalnega intervencionizma.
www.mastersandservers.org

mailto:aksioma@aksioma.org
http://www.aksioma.org/?lang=sl
mailto:galerija@glu-sg.si
http://www.glu-sg.si/sl
http://www.mastersandservers.org
http://www.mk.gov.si/si/
http://www.ljubljana.si
http://ec.europa.eu/culture/
http://www.mastersandservers.org
http://www.slovenjgradec.si

