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Bojana Kunst

O ODGOVORNOSTI
»Tukaj ostajamo v svoji odsotnosti,« pišejo v opisu svojega dela Responsibility 

for Things Seen: Tales in Negative Space (Odgovornost za videne stvari: Zgodbe v 

negativnem prostoru člani zagrebške skupine BADco. Odgovornost za trmasto 

ostajanje v odsotnosti je na svojevrsten način v središču dela skupine BADco., 

ki že dve desetletji ustvarja izjemno intrigantne gledališke predstave. V svojem 

umetniškem delu namreč pogosto detektirajo, razgrinjajo in uprizarjajo režime, 

ki organizirajo reprezentacijo in percepcijo v sodobni kulturi ter tako kažejo 

na prepletenost med umetniškimi, medijskimi in produkcijskimi podobami 

našega časa. Tako niso njihovi gledališki elementi in postopki nikoli brez 

temeljitega političnega razmisleka: gibanje, prisotnost, prostor, govor, podoba 

so vedno v tesnem razmerju do njihove družbene, imaginativne in uporne 

moči. Obenem pa BADco. ne ustvarjajo predstav, ki bi tematizirale oziroma 

nam predstavljale sodobne družbene probleme. Raje te probleme umestijo 

na meje razumljivega in vidnega, s tem pa tudi pomembno spreminjajo in 

premeščajo njihovo dojemljivost, predstavljivost in uprizorljivost. 

Danes je namreč umetniška imaginacija globoko prepletena s pospešenim 

naraščanjem kapitalističnih in produkcijskih podob organizacije življenja 

in družbenosti in je zato tudi prepogosto standardizirana v sprejemljive 

uporniške in kritične formate, ki jih je mogoče brez velikih težav širiti po 

sodobnem umetniškem trgu. Člani kolektiva BADco. se tej transparentnosti 

in vsesplošni razumljivosti političnega problema, na katerega naj bi umetnost 

(kot je pogosto zaželeno) opozarjala, uspešno izognejo. To dosežejo predvsem 

z natančnimi raziskavami gledaliških načinov uprizarjanja, ki so tesno povezani 

tudi z artikulacijo teoretskih in filozofskih vprašanj, sproženih ob vsaki njihovi 

predstavi. Namesto da bi problem uprizorili in ga tako naredili vidnega, o 

njem pravzaprav raje s svojimi gledališkimi stvaritvami spekulirajo in tako 

pokažejo na dinamičnost ter kompleksnost zastavljenega vprašanja ali 

gledališkega interesa, ki z zastavljenim vprašanjem na novo iznajde tudi 
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način, kako je samo vprašanje postavljeno. Njihov interes za organizacijo 

percepcije, kolektivnega gibanja in asimetričnih skupnostnih pojavov, za 

delo, gibanje, telesno energijo in ritem, za forme življenja, je tesno navezan 

na konstitutivno vlogo, ki jo imajo te teme v sodobnem kapitalizmu. Toda to 

povezavo je mogoče dejansko zagrabiti samo, če o teh temah spekuliramo 

tako, da o njih povemo več, kot je mogoče v tem trenutku in v tem času: če ta 

vprašanja tudi sama ugledamo kot gledališko in umetnostno snov za gnetenje 

novih form in invencijo načinov izmenjave med predstavo in njenimi gledalci. 

Ni naključje, da lahko same predstave BADco. gledamo kot koreografske in 

gledališke refleksije, ki izzivajo pozornost gledalca in ekonomijo gledališke 

izmenjave prav s svojim kompleksnim razumevanjem gledališkega dogodka. 

Koreografski in gibalni elementi, podobe, prostori in atmosfere njihovih 

predstav zadevajo načine, na katere smo kot gledalci v gledališču prisotni, ter 

načine, kako smo tam pozorni: naša pozornost vedno razdvaja in multiplicira 

prisotnost, multiplicira to, na kar smo pozorni. Predstave nas tako vabijo, 

da spekuliramo tudi sami, da jih trmasto gledamo na robu vidnega, in prav 

ta njihova značilnost jih pravzaprav dela politične. Ali drugače, v nasprotju 

s splošnimi težnjami sodobne kapitalistične kulture, ki nam pogosto ponuja 

komodificirano politično umetnost, predstave BADco. predvsem zahtevajo od 

nas, da mislimo in gledamo soodgovorno. Naša gledalska prisotnost tako ni 

nekaj samoumevnega, ampak tudi sodelujoča in odgovorna, naša pozornost 

je tesno povezana z invencijo. Takšno mišljenje ni abstraktno intelektualno 

početje, ampak prej aktivno in trmasto sledenje krhki materialnosti predstave 

vse do meje njene vidnosti, sledenje njenim doslednim analitičnim in miselnim 

principom, s katerimi se tudi na novo organizira gibanje in premeri prostor 

ter na novo pregnete gledališki čas. 

Tako sledimo krhki materialnosti dogodka do meje njegove vidnosti tudi v 

galerijski postavitvi Responsibility for Things Seen: Tales in Negative Space, 

ki so ga člani skupine BADco. ustvarili za Beneški bienale leta 2011 in smo 

ga leta 2013 lahko videli tudi v ljubljanski galeriji Aksioma. Postavitev, ki 

jo člani skupine označijo kar za nadaljevanje gledališča z drugimi sredstvi, 

lahko dejansko opišemo kot nekakšen seštevek njihovih številnih analitičnih 

in dramaturških principov. V podvojenem galerijskem prostoru, v katerega 
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vstopimo skozi repliko zunanjega zidu galerije in se tako znajdemo v 

nekakšnem negativnem prostoru oziroma prostoru dvojniku, kamere snemajo 

prihode in odhode obiskovalcev. Vseh pet videozaslonov, h katerim lahko 

pristopamo le individualno, različno sopostavlja sledove gibanja, ki nikoli ne 

poteka sočasno. Na njih lahko opazujemo same sebe skupaj s sledovi drugih 

obiskovalcev pred nami, gledamo lahko posnetek koreografije plesalcev 

skupine BADco. ali pa algoritmično sosledje posnetkov žive kamere, ki meša 

trenutno soprisotne elemente gibanja v prostoru v vedno novo zaporedje. 

Gledalci/obiskovalci so prisotni skupaj s podobami, njihova prisotnost se tako 

razgrne s fragmentarnim zamikom, gledalci ustvarjajo in opazujejo svoje lastne 

sledove; njihova prisotnost se torej zdi daleč od gledališke prisotnosti, katere 

bistvo je prav soprisotnost teles v istem prostoru. 

Vendar pa ta krhka materialnost podobe, virtualna in algoritmično preračunana 

sočasovnost in fragmentarnost prisotnosti, ni tako zelo daleč od koreografskih 

in analitičnih pristopov, ki zaznamujejo tudi druge gledališke stvaritve skupine 

BADco. V predstavi Deleted Messages (2005) gledališka soprisotnost plesalcev 

in publike oblikuje algoritmične parametre skupnostnega gibanja gledališkega 

BADco., Odgovornost za videne stvari: Zgodbe v negativnem prostoru, Aksioma | Projektni prostor, Ljubljana, 2013
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dogodka, ki ga oblikujejo performerji s svojimi nepredvidljivimi individualnimi 

odločitvami ter naključno gibanje gledalcev v prostoru. V predstavi 1 poor 

and one 0 (1 siromašen in ena 0, 2008) se člani skupine vrnejo k prvemu 

posnetemu filmu Workers leaving from the Lumiere Factory (Delavci zapuščajo 

tovarno Lumiere), da bi na odru neposredno analizirali njegovo kinematografsko 

strukturo. Delovna telesa so v tej predstavi koreografska telesa, ki z odnosom 

med delom in telesom razgrnejo tudi razmerje med podobo in gibanjem. Tudi 

instalacijo, ki je bila leta 2013 postavljena v galeriji Aksioma, lahko tako gledalci 

doživljamo na gledališki način, čeprav ni v njej nič drugega razen obiskovalcev 

in njihovih podob. To se ne zgodi, ker bi gledališče naselilo galerijski prostor, 

ampak predvsem zato, ker je v delu skupine BADco. tudi samo gledališče 

prostor produkcije podob in virtualnih možnosti telesa, njihovo gledališče je 

pogosto organizirano kinematografsko in vizualno in različno posega v našo 

percepcijo. Struktura njihovih predstav je včasih algoritmična, drugič odvisna 

od nepredvidljivih povezav, pogosto naključna, razpršena in večplastna. Tako 

so številne njihove predstave daleč od enoplastne narativnosti in premočrtne 

dramaturške strukture ter ustvarjajo gledališki dogodek kot kompleksno 

sinhronizacijo akcij, premikov, govoric in gibanj, ki jih vedno vodi konkreten 

politični interes. 

Obenem se nam v postavitvi Responsibility for Things Seen razkrije še en 

izjemno pomemben princip dela skupine BADco., ki vse svoje analitične principe 

in odnos do časa in prostora gledališča oblikuje prav s posebnim odnosom 

do koreografije in gibanja. Na enem od zaslonov lahko gledamo koreografske 

sekvence članov skupine BADco., med katerimi prepoznamo tudi same sebe ali 

podobe drugih obiskovalcev v prostoru. Tukaj ne gre samo za estetsko podobo 

gibalnega materiala oziroma za koreografijo, ki referira na nekaj zunanjega, 

ampak moramo te koreografske sekvence razumeti v tesni povezavi s sledovi 

gibanja v samem galerijskem prostoru. Tudi gibanje gledalcev, njihove sledove, 

zamike, virtualne podobe, smeri, ki jih puščajo v prostoru, je mogoče opisati 

kot koreografsko organizacijo prostora, šele z gibanjem opazovalcev se prostor 

vzpostavlja, čeprav nekako negativen, odsoten. To je prostor, v katerem smo 

že bili, a smo obenem še vedno tam, naše gibanje kot duh lovi prostor, ki to 

gibanje beleži. Ta postavitev nam na svojevrsten način razgrne, kako smo v 
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svetu neskončno naraščajočih podob, ki jih nenehno beležijo vseobvladljivi 

nadzorni sistemi, s svojim gibanjem paradoksalno tudi za te podobe odgovorni. 

Prav gibanje telesa, njegova energija, delo, napor in zmožnost ustvarjanja 

novih virtualnih podob in gledaliških form, pa je tudi eden od osnovnih 

materialov za spekulativne procese v predstavah BADco.: prav gibanje se 

kaže kot materializirana ideja, koreografija pa tam nastopi kot specifična 

organizacija materiala in prostora, gibanje je pravzaprav prava misel predstave.

Obenem pa nam same gibalne sekvence v postavitvi Responsibility for 

Things Seen pokažejo na še eno dimenzijo dela skupine BADco., ki prav tako 

pomembno vpliva na to, kako so njihova umetniška dela narejena. Eden od 

pomembnih analitičnih principov dela skupine je namreč njihovo kolektivno 

delo pri predstavi, ki sledi asimetrični dinamiki različnih predlogov in pristopov 

njihovih članov k izbrani temi ali političnemu problemu. Posnetek članov 

skupine BADco. se tako ne pojavi v postavitvi popolnoma naključno, ampak 

ga lahko razumemo tudi kot nekakšen avtorski indeks, ki kaže na skupinsko 

avtorstvo postavitve. Obenem ta indeks vzpostavlja odnos med ključno 

skupinsko dinamiko gibanja njenih članov in dinamiko, ki jo s svojim gibanjem 

postavljajo obiskovalci. Da bi delo lahko postalo delo in negativni prostor 

postavitve dobil svoje materialne koordinate, nas je namreč vedno treba več, 

pa čeprav smo v svoji množičnosti odsotni. 
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