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Francom Mattesom, alias 
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Živio.

Aksioma nas je prosila, da izvedemo tale besedni performans, pa ga dajmo. To 

so prijazni tipi in kdo sploh smo mi, da bi jih lahko zavrnili, a ne? Dali ga bodo v 

majhno brošuro, ki jo bodo dejansko natisnili na papir in razdelili obiskovalcem 

vajine solo razstave naslednji mesec, tako da to najbrž nekaj pove o bralcih 

in gledalcih našega performansa. Skratka, naj se jebejo nepismeni in naj 

se jebejo tudi tisti, ki si ne bodo prišli ogledat razstave. Smo za zdaj na isti 

valovni dolžini?

Tole bo potekalo tako, da bom tipkal na svojo mašino, dokler ne bom imel več 

ničesar povedati oziroma vprašati, in potem vama bom poslal to datoteko. 

Vidva pa potem preprosto vstavita svoje odzive. To so lahko odgovori na 

stavke, ki jih bom zaključil z vprašajem, lahko pa so preprosto reakcije, 

komentarji in popravki pompoznosti, ki jih bom mogoče omenil tukaj. OK? 

(Aja, za vprašaji bom naredil odstavke s presledki, tako da vama bo lažje.)

Ko bosta tipkala svoje zadeve, uporabljajta kako drugo obliko, velikost ali 

barvo črk in potem bomo vztrajali pri ljudeh iz galerije, da porihtajo čitljivost.

Če vama je prav, bi se rad z vama pogovarjal o vajinem delu. Po mojem je to 

dobra tema predvsem zato, ker je vajino delo dobro, deloma pa tudi zato, ker 
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to od nas pričakuje galerija. Mogoče pa tudi ne. Mogoče umetniki temu ne 

bi smeli neposredno ustreči. Mogoče bi morali narediti nekaj čisto drugega 

in tako spodkopati trapasto umetnostno birokracijo. Po drugi strani pa so 

Aksioma naši prijatelji, kolegi umetniki, ki se borijo, prav tako kot mi.

Ko sva začela ustvarjati umetnost, nisva poznala nikogar in nisva imela kaj 

izgubiti. In sovražila sva »sistsem«. To naju je privedlo do prave zabave, pa 

tudi do tragičnih posledic. Nekoč so odpustili nekega kuratorja in odpovedali 

neki festival, vse zaradi nekega najinega spletnega performansa. Ko se je 

to zgodilo, sem se počutila grozno in obljubila sem si, da ne bom nikoli več 

zafrkavala institucij, ker za njimi stojijo ljudje iz mesa in krvi. A ta občutek ni 

trajal dolgo. Zdaj sem starejša in nekako del tega umetnostnega sistsema, 

ki pa mi še vedno ni všeč.

Trenutno sem malo zmeden. Rad bi vaju prosil, da usmerjata tale naš asinhroni 

besedni performans, a do takrat, ko bosta odgovorila, bom napisal že veliko 

vrstic s pomočjo lastnega kompasa. Če vaju torej to prosim, je to mogoče 

vljudno in fer, je pa tudi popolnoma irelevantno, kajti to ne bo imelo nobenega 

vpliva na nič. Ja, definitivno pozabita vprašanje o umetnikovem konformizmu, 

ki je bilo implicirano zgoraj. Lažje bosta tipkala in pravzaprav tudi obstajala 

kot umetnika.

Uf, pa sem se izvlekel iz te zadeve. Naj se zdaj vrnem k vajinemu delu. 

Vajino delo mi je všeč, a to itak že vesta. To vama ni novo. Spoznali smo 

se pred petnajstimi leti in vse odtlej občudujemo dela drug drugega. Tole je 

pravzaprav tako dolgočasna izjava, da mi gre zdajle res na bruhanje. Prekleto, 

moč zapisane besede je lahko včasih res zastrašujoča. Mogoče se bom raje 

preprosto vrnil na začetek in izbrisal usrani kliše o medsebojnem občudovanju. 

Jezus. Mislim, no… OK, sem že bolje, pa poglejmo.

Pravkar sem se zavedel, da sva s tabo sodelovala, še preden smo se spoznali, 

pravzaprav smo bili ista oseba: Luther Blissett, kolektivni psevdonim, približno 

to, kar je danes Anonymous.

Kakor koli že, bili smo ista oseba in zato smo se srečali v Ljubljani. Poleti leta 
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1998 sva potovala po »vzhodni Evropi«; ves mesec sva spala v nekem starem 

kombiju. Blizu Ljubljane so naju celo ovadili, češ da sva potepuha. Pripravljala 

sva svojo potegavščino Darka Mavra in sanjarila o tem, kako bi spoznala NSK 

– sva velika oboževalca. Namesto njih pa sva spoznala tebe.

To je verjetno pravi trenutek, da se ti zahvaliva ali pa da te obdolživa za vse, 

kar sva počela odtlej, kajti tisto vročo in soparno noč si spremenil najino 

življenje, ko si nama pokazal spletno umetnost. Bil sem tako vznemirjen, 

da nisem mogel spati; prej sem bral o dadaizmu in futurizmu, o beatnikih in 

podobnih zadevah in zdaj sem končno »srečal« avantgardo; bilo je tako, kot 

da bi leta 1908 spoznal Marinettija ali pa Johnnyja Rottena leta 1977. Opustila 

sva vse, kar sva počela dotlej, in se odločila, da je spletna umetnost tisto, kar 

je treba delati. Verjetno največja napaka v najinem življenju.

Vajine reči me silijo, da razmišljam o človeškem stanju. Vajini video kolaži 

me silijo, da razmišljam o obrobnem vedenju, ki sploh ni obrobno, ampak 

preprosto nevidno. Mogoče je dobro vprašanje na tem mestu, ali imata vtis, 

da se ljudje zgražajo nad vama ali pa so ogorčeni nad tistim, kar izvejo o sebi. 

Bi povedala kaj več o tem, prosim? (Tukaj vstavita približno 1000 znakov, 

Aksioma je predlagala dolžino našega teksta, torej bodita pridna in pomagajta. 

Ali pa, spet, preprosto ignorirajta pričakovanja galerije. Bodita tisto, kar sta, 

saj vesta…)

Nisva preveč ustvarjalna; verjetno zato nama ustvarjanje umetnosti ne gre 

preveč dobro. Kar pa pravijo, da nama gre zares dobro, je vznemirjanje ljudi. 

Zelo rada bi rekla, da je to zato, ker v najinih delih vidijo sebe, da gre za neke 

vrste ogledalo, ampak povečini so samo besni na naju. Nič drugega.

V video komadu Freedom se premikaš po obupni streljačini in prosiš tiste 

prijazne ljudi, naj te ne ubijejo, ker si umetnik. Ideja me je seveda zelo zabavala; 

spomnila me je na pisatelje in slikarje, ki so jih ubili med drugo svetovno vojno, 

in na mojega prijatelja Milana, pesnika, ki so ga leta 1991 ubili v Dubrovniku, 

in na mojega prijatelja Pava, fotografa, ki je končal na enak način. A vaju 

pogosto takole emocionalno izsiljujejo? Vaju ljudje napadajo, da sta brezčutna 

podleža, ki iščeta bedne piarovske efekte na račun trpljenja drugih ljudi, in 
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podobno? To bi lahko pričakovali, a ne? Sam sicer tega ne bi rekel. Vajin komad 

Freedom se zdi odličen T-O-Č-N-O zato, ker me je spomnil na nesmiselne 

smrti prijateljev. Spomnil me je na dejstvo, da pripadam ogabni živalski vrsti, 

in tudi na to, da so umetniki posebna podvrsta, ki je verjetno najlažja tarča 

naše civilizacije (poleg nekaj milijard drugih ljudi). Prisilil me je, da sem začel 

razmišljati, in po mojem je to tisto, kar doseže umetnost in kar bi morala 

početi še naprej. Se strinjata s tem? Saj vem, da se, tako da mi je čisto vseeno, 

kaj bosta zdaj natipkala.

Freedom je dober primer zavrnitve umetnikovih pričakovanj. Med performansom 

sem rotil druge igralce, naj me ne ubijejo, ker hočem izvesti ta performans, a so 

me vedno znova brutalno ubili in zlorabili; niti neke smiselne konverzacije nisem 

mogel vzpostaviti. Dejanski performans se sploh ne začne, to je popoln neuspeh.

Galerije in muzeji so varni prostori, so kot akvariji, izolirani od resničnega 

sveta in zaščiteni pred outsiderji. Ni važno, kako bedasto je tisto, kar počneš, 

v muzeju ne bi nikoli nihče vstal in te žalil, čeprav sem prepričan, da polovica 

ljudi tam misli, da si retardiran. Ustvarjanje umetnosti v spletnih video igrah je 

torej tudi način spopadanja z neumetnostnimi občinstvi in iskanja »iskrenih« 

reakcij. Kar v večini primerov pomeni žalitve, ampak kaj 'češ, se trudiva…

Eva and Franco Mattes aka 0100101110101101.ORG
Freedom, 2010

Z
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In tista No Fun zadeva – na Chatroulettu, s samomorom – tudi deluje, če 

vprašata mene. Priokus indiferentnosti, ki jo doživiš tu, je res nekaj posebnega 

in ponavadi nam je ne uspe videti v tako prečiščenem formatu. Vidimo jo 

na ulicah in v pisarnah tu in tam, ampak nekako daleč narazen, in očitno 

smo razvili neko toleranco zanjo v tako razredčeni obliki. Portreta kolektivne 

indiferentnosti, ki sta nam ga servirala, pa res ni mogoče tolerirati in za to sem 

hvaležen. S tem vama, kot del tega besednega performansa, javno nadvse 

uradno in zgodovinsko čestitam za moč komada No Fun, da nas je prisilil, 

da se zavemo človeškega stanja. Konec uradne izjave. Imata kakšno izjavo?

Dela No Fun še nikoli niso opisali na tako odkrit način, hvala.

Eva and Franco Mattes aka 0100101110101101.ORG
No Fun, 2010
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Pa poglejmo. Aja, My Generation, seveda. No, to je tudi en grozljiv kup dreka. 

Bojim se sploh pomisliti, koliko posnetkov sta morala pregledati, da sta 

zmontirala ta komad. Prekleto. Zanima me, kaj ljudje občutijo. Najbrž bi jim 

na prvem mestu moralo iti na bruhanje, ampak čisto resno slutim, da je ta 

komad – čeprav zgleda in zveni nasilno – najmanj problematičen. Pravzaprav 

slutim, da ga ljudje vidijo kot nekaj zabavnega (in se torej obnašajo kot otroci 

na Chatroulettu v No Fun). Hmm. Je to tisto, o čemer sta razmišljala? Je to 

vajin način dela? Implikacije tega so mi všeč…

Naredila sva več performansov v spletnih video igrah in tisto, kar vidiš od 

udeležencev, je ponavadi samo njihov spletni alter ego. Komad pokaže, kdo 

je za zaslonom, s kakšno vrsto ljudi imamo opravka vsak dan, a jih nikoli ne 

vidimo.

Eva and Franco Mattes aka 0100101110101101.ORG
My Generation, 2010
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Eva and Franco Mattes, Ryan C. Doyle
Plan C, 2010, Chernobyl
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No, in potem je v tem inventarju še Plan C. Medtem ko čakajo na tale tekst 

tukaj, si organizatorji še vedno niso povsem na jasnem, kako bodo projekt 

predstavili v galeriji. Po mojem bodo uporabili video ali slike, ker bi bilo sicer 

težko dobiti vsa potrebna dovoljenja. In ravno v teh dovoljenjih sam vidim 

poanto dela. V reakciji državne birokracije na vajin projekt. Ali pa sem kaj 

spregledal? Eh.

V Veliki Britaniji sva imela neznansko srečo s pridobivanjem dovoljenj za vrtiljak 

Plana C. Po mojem je tako zato, ker ljudje mislijo, da se zafrkavamo. Zadeva 

je narejena iz kovine iz Černobila, toda ljudje mislijo, da gre za potegavščino. 

Vsem obiskovalcem povemo, od kod prihaja vrtiljak, preden se mu približajo, 

kovino pregledam z Geigerjevim števcem, a ljudje kljub temu mislijo, da je 

potegavščina. Pričakujejo, da bomo navsezadnje izjavili, da je vse skupaj šala, 

ampak tega ne bodo dočakali. To je lažna potegavščina in posreči se nam le 

Eva and Franco Mattes, Ryan C. Doyle
Plan C, 2010, Manchester

Foto by Tod Seelie
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zato, ker ljudje – in oblasti – mislijo, da lažemo…

Mimogrede, midva sva le del Plana C, ki je čudna mešanica izjemno različnih 

karakterjev. Projekt vključuje še Ryana C. Doyla in Steva Valdeza, ki je zgradil 

radioaktivni vrtiljak, »naredi sam« umetnika Todda Chandlerja in Jeffa Starka, 

ki sta posnela dokumentarec »Let Them Believe« in gonzo fotografa Toda 

Seelieja.

Poslušajta, zdaj pa res moram stran od računalnika, čez deset minut naj bi 

sodeloval na konferenci o internetnih startupih na drugi strani mesta. Včeraj 

sem videl prvi del in bil je res grozljiv; morala bi videti, kako mladi ljudje 

ponujajo svoje spletne firme investitorjem. Morala bi občutiti TA moralni 

kompas in voljo do boja za javno dobro.

Prekleto, z vama sem se hotel pogovarjati o identiteti, o vajinem odnosu do 

Slovenije, celo o net.artu…

Res moram leteti, računajta na objem, ko se vidimo. Mogoče me ne bo tu, 

ko bo otvoritev – prekleto –, ampak že naslednji dan bi moral biti nazaj. Tako 

da po mojem lahko kar določimo čas za srečanje okrog enajstih dopoldne, 

kaj pravita?

Zmenjeno.

Vuk, vajin prijatelj (in teh nimata veliko)
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Eva and Franco Mattes aka 0100101110101101.ORG
Fuck the Systsem
Galerija Vžigalica, Ljubljana, 2011
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