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Bruce Sterling

OBLIKOVANJE TOKA 
RESNIČNOSTI
To je konceptualna umetnost, toda vodi ga na londonske ulice, kjer deli 

brezplačne kreditne kartice. 

Paolo Cirio, »oblikovalec podatkov«, vedno »strukturira nepričakovane oblike«. 

Navadno mu te prinašajo tožbe in grožnje s smrtjo. Toda kar vidite tu, so 

tokovi resničnosti, kot jih zaznava Paolo, osnovni tokovi, ki jih »oblikuje«. 

To je analiza, ki njegovo umetniško ustvarjanje omogoča in zaradi katere je 

v nekem smislu celo neizogibno – je njegova zgodovinska javna dolžnost. 

Samo programerji razmišljajo tako kot 32-letni italijanski umetnik. Človek 

lahko v vsem življenju – tudi kljub intenzivnemu političnemu angažmaju ali 

ukvarjanju z avantgardno umetnostjo – nikoli ne naleti na »razčlenjevalnik 

kode PHP + DOM« ali »nastavljanje konsistentnosti omrežja«. V Paolovem 

svetu pa so take stvari danost. 

Očitno je, da mu sestavljanje teh shem prinaša določen estetski užitek. Všeč 

mu je njihov videz, toda predvsem ga zanimajo možnosti, ki mu jih ponujajo za 

intervencije. To so zemljevidi ranljivosti, zbrani – z eno besedo – za hekanje. 

Paolo ne more pustiti resničnosti, da sama mirno teče skozi nize okvirčkov 

in puščic; resničnost je treba hekati. 

Podatke oblikuje s sredstvi in metodami, značilnimi za sodobno spletno 

oblikovanje: združevanje, konstruiranje in kontekstualiziranje. Kakih 

milijon profilov na Facebooku, na primer, lahko »združimo« in na nov način 

»kontekstualiziramo« – računalniško iskanje privlačnih obrazov – ter potem 

»konstruiramo« v nenamerno zmenkarsko spletno stran.
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Paolo Cirio, Alessandro Ludovico
Face to Facebook, 2011
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Z
 dovoljenjem

: Paolo Cirio
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Facebook je že tako nekakšna obsežna zmenkarska spletna stran in večina 

tega, kar se tam dogaja, je navadnim uporabnikom nevidna. Facebook in 

njegovi korporacijski zavezniki že zdaj ves čas združujejo, kontekstualizirajo 

in konstruirajo. Uporabnikov nikoli ne prosijo za dovoljenje za preurejanje 

podatkov, ki jih ti naivno prispevajo. Paolo pa tudi ne – tudi on le redko prosi 

za dovoljenje. 

Facebookovi inženirji in oblikovalci vmesnikov porabijo ogromno časa in 

energije za tuhtanje o zapletenih nizih shem, okvirčkov in puščic. Za to so 

plačani in plod njihovega dela je izjemno podoben shemam, okvirčkom in 

puščicam, ki so na ogled na razstavi Aksiome. Redno izvajajo posodobitvene 

preglede, pri katerih okvirčke in puščice reinterpretirajo in prerazporejajo – 

navadno tako, da bi ustvarjali več dobička.

Vseeno pa profesionalni poskusi preoblikovanja komercialne resničnosti ne 

uspejo vedno. Resničnost se upira spremembam in zdi se, da je naravnana 

protikomercialno. Klavrni MySpace, na primer, ima ravno toliko okvirčkov in 

puščic kot Facebook, vendar mu uporabniki odtekajo, tako da postaja mesto 

duhov. Friendster pa že je mesto duhov, v katerem je arbitrarna resničnost 

njegovih programerjev že zdavnaj nehala teči skozi okvirčke in puščice. To so 

resda obsežne mlade panoge, toda njihova smrtnost je gromozanska. 

Za drage, kompleksne, krhke podatkovne strukture je značilna inherentna 

in celo usmiljenja vredna ranljivost. Vseeno pa Paolo Cirio in njegov znani 

sodelavec Alessandro Ludovico ne kažeta prav veliko usmiljenja do njih. 

Odlikuje ju namreč nepopustljivo nasprotovanje. Povsem sta osredotočena 

na zgodovinske »grehe« naših sodobnih podatkovnih titanov: Facebooka (vdori 

v zasebnost), Amazona (knjižno piratstvo), Googla (organizacijo za znanje so 

spremenili v navadno profitno oglaševanje) in, v nedavni londonski akciji, Viso 

(iz kreditiranja so naredili propadlo panogo). 

Kot kaže, zaradi nedemokratične diktature upravljanja javnega védenja v 

informacijski dobi ne more biti miru. Zdi se, da védenje neetično izkoriščajo 

korporacije, ki si prilaščajo informacijske vire, ki bi morali biti osvobojeni za 
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javno dobro svetovnega prebivalstva. S tega ostrega stališča so kompleksne 

strukture programske opreme Googla, Amazona, Facebooka in Vise zgolj 

zamegljevanje. Ta vsem nam dobro znana podjetja konstruirajo lažno družbeno 

resničnost. So naprave za ustvarjanje lažne informacijske zavesti. 

Vsaka akcija Paola Ciria je anarhistična »propaganda z dejanjem«, namenjena 

osvetljevanju žgočega stanja javnih zadev. Zaradi velikanske priljubljenosti 

Googla, Amazona, Facebooka in Vise – priljubljeni so malodane povsod, razen 

na Kitajskem, v Iranu in Severni Koreji, pa še tam imajo goreče privržence – se 

morda to zdi izrazito manjšinsko stališče. Vendar to Paola Ciria niti najmanj 

ne moti. Nasprotno, zato lahko njegova umetniška slava raste sorazmerno 

z orjaškostjo njegovih sovražnikov. Paolova slava dejansko raste po vsem 

svetu, najbolj pa verjetno med zaposlenimi pri Googlu, Amazonu, Facebooku 

in Visi. Ne med delničarji ali uporabniki – ti dobičkarji in žrtve predstavljajo 

zgolj dva razreda in ovce. Glavna demografska skupina za takšna umetniška 

dela so konstruktorji sistemov, tisti, ki vsak dan krpajo razpadajoče kode. 

Paolo Cirio, P2P Gift Credit Card, 2010
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Ti ljudje lahko najbolj cenijo domiselnost njegovih projektov. Oni so napadeni, 

oni so nagovorjeni; oni so bojišče, kjer se okvirčki in puščice mešajo.

Paolo Cirio
P2P Gift Credit Card
Aksioma | Projektni prostor
Ljubljana, 2011
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Založnik: Aksioma – Zavod za sodobne umetnosti, Ljubljana
www.aksioma.org   |   aksioma@aksioma.org

Za založnika: Marcela Okretič

Prevod: Denis Debevec
Lektura: Nataša Simončič
Oblikovanje: Luka Umek
Prelom: Sonja Grdina

(c) Aksioma   |   Avtorske pravice besedila in slik so last avtorjev   |   Ljubljana 2014

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

V okviru Masters & Servers   |   www.mastersandservers.org

Prvič objavljeno v Aksiomini Brošuri št. 9, Ljubljana 2011, ob razstavi:

Paolo Cirio
REALITYFLOWHACKED
www.aksioma.org/realityflowhacked

Aksioma | Projektni prostor
Komenskega 18, Ljubljana, Slovenija
26. april – 20. maj 2011

Projekt je nastal ob podpori Ministrstva za kulturo Republike Slovenije in Mestne občine 
Ljubljana.
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