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Ko greš na stranišče, drek izgine. Potegneš vodo in seveda racionalno 

veš, da je še vedno tam, nekje v kanalizaciji, toda na neki ravni tvojega 

najelementarnejšega izkustva je izginil iz tvojega sveta.1

V intervjuju o njegovem stališču glede ekologije in našega ravnanja z odpadki 

za dokumentarni film Pregledano življenje – Filozofija na ulicah (Examined Life 

– Philosophy in the Streets) je Slavoj Žižek uporabil to slikovito podobo, da bi 

prišel do jedra našega problema. Predolgo smo o odpadkih, ki jih proizvajamo, 

razmišljali kot o nečem, kar odhaja v deželo ali razsežnost »daleč stran«, 

takoj ko to vržemo v smetnjak ali potegnemo vodo na stranišču. Še pred 

tremi leti, po katastrofalnem razlitju nafte v Mehiškem zalivu leta 2010, je 

Tony Hayward, generalni direktor družbe BP, izjavil, da je madež malodane 

neopazen v primerjavi z ogromno količino vode v zalivu – ni nam treba skrbeti, 

saj bo narava vsrkala industrijsko nesrečo. Razlitje je zdaj že skoraj pozabljeno 

in nekaj časa se je zdelo, da je Hayward morda imel prav. Toda nafta v resnici 

nikoli ni izginila – še vedno je tam, dobesedno tik pod gladino. Znanstveniki, 

ki so opravljali raziskave nedaleč od območja razlitja, so sporočili, da se je 

nafta zdaj spremenila v plast usedlin na morskem dnu: »Nanjo naletimo 

povsod, kamor pogledamo. Nafta ni izginila. Nahaja se na mestih, kjer je 

nihče ni iskal.«2

Ta in še druge izkušnje iz zadnjih nekaj let nam neusmiljeno kažejo, da mitične 

dežele »daleč stran« ni nikjer. Narava ne vsrkava ne ogromnih količin nafte, ki 

se razliva v oceane, ne strupenih odpadkov, zakopanih ali preprosto odvrženih 

1  Astra Taylor, Examined Life, dokumentarni film, 2009.
2  Matt Gutman in Kevin Dolak, »BP Spill Oil ›Not Gone, It's Where Nobody Has Looked‹«, 
ABC News, 13. september  2010, dostopno na spletnem naslovu http://abcnews.go.com/
WN/oil-bp-spill-found-bottom-gulf/story?id=11618039 [zadnji dostop: 17. februar 2014].

http://abcnews.go.com/WN/oil-bp-spill-found-bottom-gulf/story?id=11618039
http://abcnews.go.com/WN/oil-bp-spill-found-bottom-gulf/story?id=11618039
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na odlagališčih in v okolici Neaplja v Italiji, ne neskončnih količin trpežnih 

plastičnih materialov, ki so v uporabi le nekaj minut (povprečno trajanje 

uporabe plastične vrečke je dvanajst minut, njena biološka razgradnja pa 

traja štiristo do tisoč let).

Osnova te miselnosti »za enkratno uporabo«, ki temelji na pretirani porabi in 

potrošništvu, sta bila izum parnega stroja leta 1784 in industrijska revolucija, 

ki mu je sledila. Nedavna odkritja in sklepi geologov in geofizikov kažejo, 

da nas je vpliv te miselnosti – ki jo je zahodna družba v zadnjih 250 letih, 

zlasti v desetletjih po drugi svetovni vojni, privzela in povsem ponotranjila 

– spremenil dobesedno v geološko silo. Ta sila je tako močna, da opredeljuje 

novo geološko epoho – antropocen, izraz, ki ga je leta 2002 skoval atmosferski 

kemik in Nobelov nagrajenec Paul Crutzen. Z uvedbo tega termina in koncepta 

je Crutzen želel »poimenovati sedanji časovni interval na Zemlji, v katerem 

mnogo ključnih procesov obvladujejo človeški vplivi«3 – in to je prevlada, ki je 

povzročila občutno zvišanje stopnje okoljskih sprememb na Zemlji. Natančneje, 

antropocen je mogoče razumeti kot epoho, ker bodo biološki in kemični ostanki 

in sledovi, ki jih za seboj v usedlinah na površju, kjer živimo, puščamo ljudje, 

za seboj pustili signal, ki ga bo mogoče zaslediti v prihodnjih fosilnih ostankih 

in se bo torej ohranjal še mnogo tisočletij.

Zgodovinarji delijo geološke epohe na dobe in rečemo lahko, da danes živimo v 

»plastični dobi«. Od petdesetih let dvajsetega stoletja naprej se je produkcija 

plastike povečala s petsto tisoč ton letno na skoraj tristo milijonov ton na 

leto. In glede na dejstvo, da plastične molekule potrebujejo na stotine, če ne 

celo na tisoče let, da se biološko razgradijo, lahko trdimo, da je vsa plastika, 

kar smo je proizvedli v zadnjih nekaj desetletjih, skoraj zagotovo še vedno tu.

Eno od mest, kjer lahko najdete dokaze za pravkar navedeno trditev, je zaplata 

smeti v Tihem oceanu (Great Pacific garbage patch), ki ji pravijo tudi Plastic 

Trash Vortex (vrtinec plastičnih smeti). To je eno od petih območij v svetovnih 

3  Jan Zalasiewicz, Mark Williams, Alan Haywood in Michael Ellis, »The Anthropocene: 
A New Epoch of Geological Time?«, Philosophical Transactions of the Royal Society A: 
Mathematical, Physical and Engineering Sciences let. 369, št. 1938 (13. marec 2011), str. 835.
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oceanih, kjer se nabirajo naše plastične smeti in tvorijo ogromne spomenike 

iz antropogenih odpadkov – eden od njih je po velikosti enak srednji Evropi. 

Če parafraziramo kapitana Charlesa Moora, ki je konec osemdesetih let odkril 

vrtinec smeti, lahko rečemo, da se je ocean spremenil v »plastično juho«. Pinar 

Yoldas je to »plastično juho« uporabila kot izhodišče za svoj Ekosistem presežka 

(Ecosystem of Excess), s katerim zastavlja vprašanje: »Če bi se življenje razvilo 

danes, v oceanih plastike, kakšne oblike življenja bi se izoblikovale iz tega 

sodobnega prvobitnega mulja?«

Njen odgovor na to vprašanje je formuliran v obliki spekulativnega ekosistema 

v skrivnostnem, post-človeškem svetu, za katerega smo ljudje dali pobudo 

in ustvarili osnovo njegovega obstoja: plastiko. Yoldasova, ki je navdih in 

oporo našla v nedavnem odkritju nove bakterije, ki se je razvila v tej juhi in ki 

uspeva v plastiki, si zamišlja novo evolucijsko zgodovino. Pri ustvarjanju svojih 

morskih žuželk, plazilcev, rib in ptic, opremljenih z organi, ki jim omogočajo 

presnavljanje, eksfiltracijo in celo zaznavanje različnih plastičnih materialov, se 

Yoldasova opira na svoje poglobljeno znanje o bioloških sistemih in procesih, 

pa tudi na podrobne raziskave o kemični sestavi plastike, njenem vplivu na 

ekološke in biološke sisteme ter njenem zgodovinskem in geopolitičnem 

ozadju. Izhajajoč iz pogojev za ekstremna okolja, ki jih je ustvaril pretirani 

antropocentrizem, avtorica popelje gledalce v svet po koncu našega sveta. 

Vabi jih, naj prevrtijo čas naprej in se pogreznejo v možni antropo-de-centrirani 

svet prihodnosti, ki se je izoblikoval iz naše plastične spirale.

Post-ekološki mislec in filozof Timothy Morton je skoval izraz »hiperobjekti«, s 

katerim je poimenoval pojave, ki jih povzročil človek, kot so kopičenje plastike 

v teh oceanskih spiralah smeti, razlitje nafte družbe BP, globalno segrevanje 

ali jedrsko onesnaženje. Po Mortonovem mnenju so hiperobjekti »stvari, 

ki jih ne moreš videti in se jih tudi ne moreš dotakniti, a so resnične in 

vplivajo na tvoj svet. Zdi se, da so v ogromnih količinah in na poseben način 

porazdeljeni v času in prostoru.«4 »Silijo nas v intimnost z lastno smrtjo (ker 

4  Greg Lindquist. »TIMOTHY MORTON with Greg Lindquist«, The Brooklyn Rail – Critical 
Perspectives on Arts, Politics, and Culture, 5. november 2013, dostopno na spletnem naslovu 
http://www.brooklynrail.org/2013/11/art_books/timothy-morton-with-greg-lindquist 
[zadnji dostop: 17. februar 2014].

http://www.brooklynrail.org/2013/11/art_books/timothy-morton-with-greg-lindquist
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so toksični), z drugimi (ker prizadenejo vse) in z našo prihodnostjo (ker so 

množično porazdeljeni v času).«5 Hiperobjekti so entitete, ki po obsegu in 

posledicah presegajo človeško razumevanje. Morton jih primerja s hobotnico; 

vsakokrat ko jo skušamo zagrabiti, izloči oblak črnila in se umakne iz dosega. 

Oblak črnila je oblak vplivov, ki ne le neposredno vpliva na podnebje, oceane, 

ozemlja in biosfero, ampak oblikuje tudi umetnost in estetiko ter zaznamuje 

obrat oziroma premik od obdobja, v katerem se je umetnost odzivala na 

človeško bivanje, k obdobju, v katerem čedalje pogosteje komunicira s 

post-človeškim redom. Kot pravi Morton, »genij ni več produkcija mojega 

notranjega prostora, temveč sodelovanje med mojim notranjim prostorom 

in vsaj še eno entiteto… Umetnost postaja sodelovanje med ljudmi in ne-

ljudmi… Umetnost je prilagajanje demonski sili, ki izvira iz nečloveškega in 

nas prežema«.6

Kakšno naj bi bilo to sodelovanje, lahko izkusimo ob delih ustvarjalcev, kot so 

Brandon Ballengée, James Acord – edini zasebnik doslej, ki ima licenco za last in 

ravnanje z radioaktivnimi materiali – in Pinar Yoldas. Njihova umetnost govori 

o teh hiperobjektih, ki človeka umikajo iz središča svojega konceptualnega 

sveta, in se z njimi ukvarja na zelo poglobljeni ravni. Skozi dela in inštalacije 

Pinar Yoldas se srečujemo z vprašanji, ki močno presegajo golo problematiko 

ravnanja z odpadki. Yoldasova nas sooča z geopolitičnimi in geofizičnimi 

razsežnostmi in spremembami, ki nas neizbežno pripeljejo na meta-raven 

koncepcije »narave«, kot jo poznamo, in do ontološke krize, ki izvira iz tega. 

Ali moramo plastiko na novo klasificirati kot »naravni vir«, zdaj ko se je razvilo 

življenje, ki se z njo prehranjuje? Če smo postali odločilna geološka sila, je 

pojave, kot sta orkan Katrina ali cunami, ki je leta 2004 prizadel Indonezijo, 

še mogoče kategorizirati kot »naravne« nesreče?

Zavedamo se, da se moramo soočiti z dejstvom, da naš stari model 

razmišljanja o »naravi« ne deluje več – ljudje smo vpleteni v naravo, smo del 

nje in del njenih procesov in sprememb. Soočamo se s pojavi in spremembami, 

5  Timothy Morton, Hyperobjects: Philosophy and Ecology After the End of the World, 
Minneapolis in London: University of Minnesota Press, 2013, str. 139.
6  Morton, Hyperobjects, op. cit., str. 174, 175.
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ki našo predstavo o »naravi« potiskajo v krizo. Spremembe v ekosistemih so 

že od nekdaj temeljni del narave, pa če smo ljudje vpleteni vanje ali ne. Šele 

z vzpostavitvijo tako imenovanih osnovnic (baselines) kot referenčnih stanj 

v znanstvenih raziskavah o okoljskih spremembah (običajno gre za določen 

trenutek ali kombinacijo specifičnih razmer v preteklosti) začnemo stanja 

ekoloških sistemov deliti na tista »prej« in tista »potem« in tudi vrednotiti 

spremembe kot »negativne« v primerjavi s predhodnimi »ustreznimi« stanji. 

Podoben problem se nahaja tudi v naših predstavah o estetiki narave; pogosto 

ugovarjamo ekološko motiviranim odločitvam, kot je gradnja večjega števila 

vetrnih elektrarn ali fotovoltaičnih sistemov, ali jih celo zavračamo, češ da 

»kvarijo razgled« po zelenih pobočjih, ki se raztezajo, do koder seže pogled 

– torej po pokrajinah, ki si zdaj pretežno kmetijske površine. Po industrijski 

revoluciji in romantičnih predstavah o njej, ki so ji kmalu sledile, smo si 

»naravo« začeli zamišljati kot nespremenljivo, nedotaknjeno divjino – 

»narava« je vse razen nas samih. Zaradi tega vsakdanji koncepti »narave« in 

»okolja« potrebujejo nekaj distance, da sploh lahko obstajajo in so smiselni. Ta 

distanca izginja, ker na nas čedalje bolj vpliva oblak posledic, ki jih povzročajo 

hiperobjekti, in ker imamo sami čedalje več podatkov in znanja o njih. A ko 

pride lep dan in gremo ven, ko vidimo modro nebo in drevesa, ki se komaj 

opazno gibljejo v vetru, ko slišimo ptičje petje in ko globoko zajamemo svež 

zrak – v teh trenutkih se zdi nemogoče, da bi bilo tega sveta lahko konec 

zaradi ekološkega zloma (in tu je konec »sveta« mišljen kot konec sveta, 

kot ga poznamo in naseljujemo, ne pa nujno kot propad planeta). In ravno 

to psihološko prepreko, ki jo psihoanalitiki poznajo pod imenom zanikanje 

(disavowal) je treba preseči, če hočemo razkaditi del oblakov, ki skrivajo 

hobotnico. Ko si enkrat usvojil neko znanje, ga ne moreš odstraniti; ko enkrat 

poznaš ozadje in fizične ter politične soodvisnosti, do določenih predmetov 

ne boš več imel enakega odnosa. Preseči moramo kritično raven informacij, 

da bi onemogočili naš naravni instinkt, ki nas odvrača od neprijetnih dejstev, 

in se zavedeli resničnih razsežnosti nekaterih problemov. Le takrat bomo 

lahko začeli razvijati etiko, ki bo upoštevala trenutni ekološki status Zemlje, s 

katerim se moramo spoprijeti, izjemno dolga časovna obdobja, ki so jih uvedli 

materiali, ki jih je izdelal človek, in iz tega izvirajoče ravni vpliva.
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Foto: Janez Janša



12

Umetnost, ki se ukvarja s temi vprašanji, ima težko nalogo poiskati izrazne 

strategije in sredstva, ki po eni strani ne bodo preveč didaktični ali preveč 

moralistični, po drugi strani pa morajo preseči tudi raven raziskovalnih 

projektov oziroma kreativnega reševanja problemov.

Pinar Yoldas
An Ecosystem of Excess

Aksioma | Projektni prostor, Ljubljana, 2014

Foto: Janez Janša
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Zdi se, da se takšne teme najjasneje obravnavajo s pomočjo strašnih 

distopičnih scenarijev, ki ponujajo široko pahljačo možnih koncev sveta. Šok in 

provokacija sta v zadnjem času postala precej priljubljeni umetniški strategiji, 

saj se manj drastična sporočila, kot kaže, preprosto izgubijo v vsesplošnem 

komunikacijskem hrupu. Hkrati pa takšni pristopi tvegajo, da bodo povzročili 

ali okrepili zanikanje občinstva. Pinar Yoldas za uvajanje gledalca v svet 

»plastosfere« uporablja mnogo bolj prefinjen način.

Njen Ekosistem presežka se ne nahaja v Pixarjevem svetu Wall•E, ki ga dušijo 

človeški odpadki in ki navsezadnje ostane povsem brez življenja, temveč 

upodablja prihodnost daleč onstran propada sveta, ki ga naseljujejo ljudje. 

Namesto da bi si zamišljala distopične scenarije uničenja, smrti in propada, 

si Yoldasova predstavlja možno prihodnost v naslednji fazi razvoja Zemlje. To 

je rojstvo novega ekosistema, ki temelji na ostankih in dolgotrajnih sledovih 

človeške rase na Zemlji. Z razmislekom o tem, kakšna bi lahko bila takšna 

prihodnost in kakšne bi lahko bile reči, ne da jim pripisujemo katastrofalnost, 

se Yoldasova distancira od predvidevanja oziroma napovedovanja resničnih 

scenarijev. Z ustvarjanjem precej abstraktnih organov, ki presnavljajo ali 

zaznavajo plastiko, in živalskih vrst, ki se prehranjujejo s plastiko, ki so privzele 

njene lastnosti in jo vključile v zapleteni preplet medsebojnih povezav znotraj 

neke vrste ali med različnimi vrstami, Yoldasova ustvarja okolje, ki vzbuja 

radovednost o širokem razponu resničnih podrobnosti in dejstev, na katerih 

temelji njeno delo. Avtorica ponuja informacije o plastiki in razmišlja o možnih 

učinkih in spremembah, tako da zastavlja vprašanja v duhu »kaj pa če?«, 

katerih namen je spodbuditi razpravljanje o prihodnosti, ki si jo želimo ali ne, 

začenši z: »Če bi se življenje razvilo danes, v oceanih plastike, kakšne oblike 

življenja bi se izoblikovale iz tega sodobnega prvobitnega mulja?«
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