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Closed Circuit (Who, What, Where, When, Why and How #2) / Zaprti krog (Kdo, 

kaj, kje, kdaj, zakaj in kako št. 2) je novo performativno delo Roda Dickinsona. 

Raziskuje historično obliko predsedniškega govora in vladnih obvestil za 

medije. Postavljeno je v skrbno skonstruirano okolje tiskovne konference, v 

katerem igralca simulirata obvestila za medije.

Scenarij dela Closed Circuit (Who, What, Where, When, Why and How #2) je 

nastal v sodelovanju s piscem Stevom Rushtonom, sestavljajo pa ga izključno 

fragmenti izjav za medije in govorov iz obdobja po hladni vojni. Scenarij se 

osredotoča na to, kako številne vlade – na različnih kontinentih in na obeh 

straneh ideološkega razcepa – uporabljajo podobne izjave, da bi razglasile in 

vzdrževale krizna stanja in upravičile nasilje.

Obvestila za medije so neločljivo povezana s televizijsko odzivno krožnostjo. 

Prav tako kot se kriza vedno dogaja v sedanjosti, aktualnost televizije kliče 

sedanjost v ospredje. Obvestilo za medije torej deluje kot odzivni mehanizem, 

ki je pazljivo sestavljen za televizijsko šablono, ki ga razširja in ki zato kroji 

politično in družbeno realnost.

Fragmenti so povezani ne glede na kontekst in datum; Dickinson in Rushton 

sta izvirni material spremenila pravzaprav le tako, da sta odstranila vsako 

specifično omembo ljudi, krajev in datumov. Posledica tega je, da so iz 

govorjenega besedila izginili kdo, kaj, kje, kdaj, zakaj in kako. Toda njihova 

provenienca se razkriva skozi sinhroničen tekst samodejnih namigov, ki teče na 

velikih zaslonih, nameščenih na obeh straneh občinstva. Vizualna in gledališka 

sintaksa političnih obvestil skupaj s ponavljajočo se retoriko reproducirata 

logiko, ki vlada v javnem življenju in v medijih na splošno.
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Rod Dickinson v sodelovanju s Stevom Rushtonom
Who, What, Where, When, Why and How
SMART Project Space, Amsterdam, 2009
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Steve Rushton

PRIŠLI SO POGLEDAT, 
KDO JE PRIŠEL
Saj poznate scenarij: politik in predstavnik vojske se povzpneta na oder; 

zavzameta vsak svoj prostor ob govorniškem podiju. Obrnjena sta proti 

gospem in gospodom novinarjem in množici televizijskih kamer. Vrsta zastav 

tvori primerno ozadje; politik spregovori. Spomni nas na nujnost dejanja, ki so 

ga izvedli. Spomni nas, da si vojne nismo želeli, da smo pravzaprav storili vse, 

kar je bilo v naši moči, da bi konflikt preprečili, a če agresor vztrajno zavrača 

vse ponudbe za miroljubno razrešitev in če še naprej ogroža temeljne vrednote 

naše družbe, potem ni nobene izbire.

Vojaški tiskovni predstavnik zdaj opozori na zaslon, ki prikazuje učinkovitost 

orožja, ki so ga proti agresorju uporabile naše sile. Kaže tudi dokaze o 

agresorjevih vojaških kapacitetah. Zdi se, da bi našim silam in načinu življenja, 

za ohranitev katerega je bilo žrtvovanih mnogo življenj, lahko prizadejali 

strašno škodo, če bi se jim ponudila priložnost.

Toda sporočilo za medije je več kot le scenarij; če hočeš res obvladati realnost, 

potrebuješ tudi oder, govorniški podij, uniforme, zastave, novinarje in kamere. 

Z »obvladovanjem realnosti« merim na dejstvo, da obstajajo medijski dogodki, 

ki lahko vplivajo na svet zgolj s svojo izvedbo. Morda se spomnite leta 2003, ko 

se je na oder povzpel vojaški predstavnik in postregel z dokazi o obstoju orožja 

za množično uničevanje. Kar se tiče izida te predstave, je mnoge presenetila 

relativna lahkotnost, s katero so jo izvedli, pa tudi to, da je bilo mogoče sprožiti 

vojno, ne da bi ponudili kakršen koli pravi »dokaz«, ki bi nakazoval, da je to 

orožje res obstajalo. Bilo je, kot bi celotna mašinerija obveščanja medijev tvorila 

povratno zanko, ki je upravičila vojaško akcijo in hkrati naredila legitimno tudi 

sporočilo za medije kot tako.

Za tiste od nas, ki smo odrasli v prepričanju, da časopisno in televizijsko 

poročanje obstajata zato, da bi nekako »prišli stvarem do dna«, in da je 
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novinarstvo forum, kjer je stvari mogoče dokazati ali ovreči, je lahkotnost, 

s katero se je očiten nesmisel spremenil v dejstvo, s pomočjo katerega se je 

lahko upravičilo pogubno dejanje, pomenila precejšen šok.

Kar koli že je ta reč, ki ji pravimo »novinarstvo«, preprosto preverjanje dejstev 

ni v njeni naravi. Incident z orožjem za množično uničevanje je pokazal, da je 

medijski aparat dejansko sposoben proizvajati dejstva. Sporočilo za medije 

demonstrira dve osnovni stvari o strukturi sodobnih medijev: 1) To je povratna 

zanka, ki tistim, ki jo ustvarjajo, daje legitimnost in pripoved. 2) Zaklinjanje, ki 

je »proizvedlo« orožje za množično uničevanje, nas spomni na najdragocenejšo 

lekcijo, ki smo se je naučili od francoskega filozofa Michela Foucaulta: diskurz 

proizvaja svoj predmet.

Rad bi se vrnil na začetek video revolucije in razmišljal o dveh medijskih 

dogodkih, ki ju je leta 1975 ustvarila umetnostno-oblikovalska skupina Ant 

Farm: o Media Burn (Požig medijev), v katerem so predelani cadillac zapeljali 

skozi piramido gorečih televizorjev, in o The Eternal Frame (Večni okvir, skupaj 

s T.R. Uthco), vnovični uprizoritvi atentata na Johna F. Kennedyja.

22-sekundni posnetek atentata na Kennedyja, ki ga je leta 1963 v Dallasu 

posnel očividec Abraham Zapruder, je še tisto noč, ko je prišlo do streljanja, 

za 150 tisoč dolarjev odkupila revija Life Magazine. Kmalu zatem je objavila 

posamične posnetke iz filma. Kasneje je ameriška vlada družini Zapruder 

plačala deset milijonov dolarjev za avtorske pravice. Warrenova komisija 

je film uporabila kot osnovo za niz rekonstrukcij, ki so bile del njihove 

raziskave atentata, v svojem poročilu septembra 1964 pa so reproducirali 

tudi posamezne posnetke iz filma. Filma do leta 1975 niso predvajali. Težko 

je verjeti, da javnost še dobršen del sedemdesetih let ni videla posnetka, ki je 

– morda bolj kot katera koli druga gibljiva podoba – zaznamoval turbulentna 

šestdeseta leta.

Roman Underworld (Podzemlje) Dona DeLilla iz leta 1997 ujame občutek 

tega trenutka v izmišljeni pripovedi o enem od prvih javnih oziroma pol-

javnih predvajanj tega filma poleti leta 1974. Prizor se odvija v stanovanju 
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s televizijskim sprejemnikom v vsaki sobi. V vseh sobah se predvaja 

videoposnetek istega dela posnetka, a z rahlim zamikom. DeLillo piše:

»Dogodek je bil izjemen in nenavaden. Šlo je za predvajanje piratske kopije 

osem-milimetrskega amaterskega filma, ki je trajal dvajset sekund. Verjetno 

malo več kot dvajset sekund. Posnetek je bil znan kot Zapruderjev film in 

skoraj nihče izven vlade ga še ni videl.

Seveda je imel dogodek poseben pečat, občutek posebne intenzivnosti. A če 

se je navzočim zdelo, da imajo srečo, da so tam, jim je bil znan tudi občutek 

nekakšnega lebdečega strahu, stanje barometra iz šestdesetih let z izrazito 

psihedeličnim aspektom.

Posnetek so začeli predvajati v eni sobi, ne pa tudi v ostalih prostorih, in 

bil je poln nejasnega govorjenja in zvokov prerivanja; to je bil posnetek 

gneče, amaterski film, posnet s kamero Super 8, in po ulici se je pripeljala 

limuzina, ki jo je zameglil odblesk sonca, in glava je izginila iz kadra in se 

Ant Farm in T.R. Uthco
The Eternal Frame, 1975
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nato znova pojavila in potem silovitost strela, ki ga je ubil, nepričakovan 

posnetek glave in ljudje v sobi so zavzdihnili in nato še enkrat; pet sekund 

kasneje je bilo slišati vzdih iz sobe zadaj, vsakokrat enak izdih, kot nekakšen 

izbruh nejevere.«1

V tem prizoru DeLillo kombinira uporabo več zaslonov s tehniko zamika, ki jo 

je približno takrat v svojih video delih uporabljal Dan Graham (uporabila sta jo 

tudi Frank Gillette in Ira Schneider v svojem nadvse vplivnem delu Wipe Cycle 

[Ciklus brisanja] iz leta 1969). Prizor uporabo videa kot radikalne programske 

opreme – ki omogoča povezovanje in rekonfiguriranje elementov na načine, ki 

jih film še ni dopuščal – združuje s spoznanjem, da televizija obstaja že dovolj 

dolgo, da jo je mogoče obravnavati kot kramo. Vse to je premešano s taktiko 

šoka, ki so jo v zgodnjih sedemdesetih letih uporabljale umetniško-medijske 

skupine, kot so Ant Farm, Radical Software, TVTV (Top Value Television).

Čeprav se je 8-milimetrski film pojavil v obdobju filmskih obzornikov, ga 

posredujejo v dobi videa, ki deluje v skladu z ekonomijo povratne zanke: znova 

ga je treba posneti na filmski trak in vedno znova ponavljati, postaviti v večni 

okvir, krožiti znotraj večnega vračanja »nenehnih novic«.

Vnovična uprizoritev atentata na Kennedyja, The Eternal Frame skupine 

Ant Farm, je nastala tisto leto, ko je Zapruderjev posnetek postal »javno 

dostopen«. Kopijo filma, ki jo je uporabila skupina Ant Farm, so priskrbeli 

viri teorije zarote; sprva je šlo za piratsko kopijo iz laboratorija Life Magazine.

Ant Farm so sprva hoteli snemati zgodaj zjutraj, da bi se izognili množicam, 

toda kmalu jim je postalo jasno, da svetloba ni bila enaka svetlobi na 

Zapruderjevem posnetku, hoteli pa so, da bi ji bila karseda podobna.

Prek Warrenove komisije se je Zapruderjev posnetek že ujel v medijsko 

povratno zanko in ustvaril katalizator, ki je generiral hrup špekulacij, ta pa 

paniko zarote. Ker enajst let po dogodku ni bil viden kot film, je posnetek postal 

odsotno središče atentata na Kennedyja – 22 sekund akcije se je raztegnilo 

v neskončnost.

Vnovična uprizoritev je služila kot odziv na prepričanje, da bi Zapruderjev 

posnetek lahko nekako razkril nekaj, kar je bilo skrito in potlačeno. Toda 

1  Don DeLillo, Underworld, New York: Scribner, 1997, str. 488.
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morda je posnetek vedno znova predvajan in uprizorjen tako pogosto ravno 

zato, ker mu reprezentiranje spodleti. V psihoanalitskem smislu je neuspeh 

reprezentacije osrednja značilnost travme, toda tudi vnovičnemu uprizarjanju 

spodleti spregovoriti o nečem v središču tehnologije filma brez scenarija 

– o njegovem obetu, da bo ponudil dokaze, o obetu, da bo prevzel breme 

dokazovanja.

Štiri leta po zgodovinskih medijskih intervencijah skupine Ant Farm je papež 

Janez Pavel II. uprizoril lasten medijski dogodek, ko je obiskal Poljsko. Ta 

obisk sta pisca Daniel Dayan in Elihu Katz opisala kot šamaniziran medijski 

dogodek, ki je s svojo uprizoritvijo dejansko usmeril tok dogodkov (vzpon 

gibanja Solidarnost in navsezadnje padec poljske vlade).2 Dogodek je bil 

slovesnost, toda slovesnost posebne vrste. Tako kot zaklinjanje orožja za 

množično uničevanje je skozi svojo uprizoritev vzpostavil pomen dogodka in 

ga institucionaliziral v kolektivnem spominu. In prav v trenutku šamanistične 

povratne informacije, ko se vzpostavi nova opredelitev možnega, se priganja 

k naslednjemu koraku. Medijski dogodek je mogoče razumeti kot obliko 

posvetitve, kajti poveže niz vrednot, ki nato ustvarijo pripoved o nekem 

stanju, ki zahteva ukrepanje. Z obredom odštevanja (ki je samo po sebi izum 

medijev, ki ga je vpeljal Fritz Lang leta 1929 v filmu Frau im Mond/Ženska na 

luni) se začne pripoved, ki se konča s pristankom na luni. Ta dogodek – ki so 

ga za televizijo uprizorili od odštevanja do stika s tlemi – s svojo uprizoritvijo 

vzpostavi niz vrednot. Govori o dobi pozitivističnega zmagoslavja, ko je 

ameriško znanje marsikaj znalo, in predstavlja konec obdobja, v katerem se 

je končno uresničila vizija umorjenega predsednika. Povezuje niz podob, ki 

temeljijo na predhodnem scenariju, vključno z 22 sekundami Zapruderjevega 

posnetka in televizijskim prenosom Kennedyjevega pogreba, ki se sklenejo 

v pripoved o realnosti.

Medijski dogodek Media Burn so uprizorili 4. julija 1975, nekaj mesecev pred The 

Eternal Frame. Predelani avtomobil cadillac eldorado biarritz (fantomski sanjski 

avtomobil/Phantom Dream Car), letnik 1959, ki sta ga usmerjala dva voznika, 

2  Daniel Dayan in Elihu Katz, Media Events: The Live Broadcasting of History, Harvard 
University Press, 1994, str. 150.
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ki ju je vodil le video zaslon, so zapeljali skozi piramido gorečih televizijskih 

aparatov. Tako kot v The Eternal Frame je tudi v Media Burn nastopil umetnik-

predsednik, John F. Kennedy, ki ga je odigral član skupine Ant Farm, Doug 

Hall. Imel je govor brez vsebine, ki je pripravil prizorišče za glavni dogodek. 

Pravzaprav je govor osvetlil, v kolikšni meri mora medijski dogodek postati 

podoben obredu. Govor je ena od podpornih struktur, ki jih je treba postaviti 

na svoje mesto, da se vzpostavi »realen« psevdo-dogodek. Predsednik je 

dejal: »Kdo lahko zanika, da smo narod, ki je odvisen od televizije in nenehnega 

pretoka medijev, in da nas ni malo takšnih, ki nas ta odvisnost spravlja v 

obup? In zdaj vas sprašujem, rojaki Američani, si niste še nikoli želeli brcniti 

v svoj televizijski zaslon?«

Umetnik-predsednik je retorična lupina politike kot take; njegov govor poveže 

preteklost, prihodnost in sedanjost, ko duh politične preteklosti poroča o 

pomenu tega, kar se bo kmalu zgodilo:

Ant Farm
Media Burn, 1975
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»Danes pred nami stojita medijska matadorja, pogumna mladeniča iz 

skupine Ant Farm, ki se odpravljata v neznano, in dovolite mi, da rečem, da 

sta ta umetnika pionirja tako zagotovo, kot sta bila pionirja Louis in Clark, 

ko sta raziskovala neznani teritorij, sta pionirja tako zagotovo, kot sta bila 

to Armstrong in Aldrin, ko sta stopila na lunino površje…«

Chip Lord iz skupine Ant Farm, ki je o Media Burn govoril leta 2002, je 

citiral prelomno delo Michaela Shamberga Guerrilla Television (Gverilska 

televizija, 1971), ki je navdihnilo različne iniciative, ki so kolektivistične ideale 

šestdesetih let povezale z (novimi) tehnologijami videa, nadzornih kamer 

in kabelske televizije, ki so se pojavile v sedemdesetih letih in ki so morda 

sposobne demokratizacije: »[Uporaba TV za uničenje TV] je bila v skladu s 

stališčem Guerrilla Television uničiti monopol centralizirane televizije. Veliko 

se je govorilo o tem, kako bo kabelska televizija demokratizirala produkcijo.«3

3  Chip Lord, citirano v Constance M. Lewallen in Steve Seid, Ant Farm 1968–1978, 
Berkeley, CA: University of California Press, 2004, str. 73.

Ant Farm
Media Burn, 1975
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Medijsko kritiko skupine Ant Farm je mogoče razumeti kot kritičen odziv na 

obete videa in morda so njegova protislovja artikulirali jasneje od vseh drugih 

ustvarjalcev. V nekem pogledu sta videorekorder Portapak in videokaseta 

obetala, da bosta, ko se bosta osvobodila monopola mrež in bosta dostopna 

za navadne državljane, prinesla osebno opolnomočenje in delovala družbeno: 

ustvari lastna družbena in tehnološka omrežja, ustvari in razširjaj lastne 

programe, skonstruiraj lastno družbeno programsko opremo, demokratiziraj 

umetniško prakso. Toda vrednote samoopolnomočenja se zlahka integrirajo 

v medijski povratni sistem, v katerem naš nastop postane ne le blago, ki ga 

prodajamo sami sebi, temveč tudi sredstvo, s katerim mediji lahko ustvarijo 

pripoved o sebi in si podelijo legitimnost.

Že davnega leta 1962 je Daniel Boorstin skoval izraz »psevdo-dogodek«, s 

katerim je opisal dogodke, katerih edini namen je to, da se o njih poroča: 

predsedniške razprave, tiskovne konference (in medijske požige).4 Toda morda 

je Andy Warhol vedel bolje kot kdor koli drug, da medijski dogodek ni nekaj, 

kar preprosto konsumiraš. Ko je opisoval svojo odvijajočo se halucinacijo o 

tovarni, je Warhol dejal: »Prišli so pogledat, kdo je prišel.«5 Ljudje, ki pridejo 

gledat zabavo, postanejo zabava, figura in osnova se stopita v enovito tekočo 

podobo. Na enak način se figura in osnova novinarjev pomikata naprej in nazaj, 

od novinarjev, ko pridejo poročat o dogodku, k novinarjem, ko njihova telesa 

postanejo rekviziti dogodka.

4  Daniel J. Boorstin, The Image: A Guide to Pseudo-Events in America, prvič objavljeno leta 
1962.
5  Andy Warhol, citirano v David Joselit, Feedback: Television Against Democracy, 
Cambridge, MA: The MIT Press, 2007, str. 120.
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