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Kaj so Omrežne motnje?

Ta razstava povezuje umetniška dela in kolektive, ki uporabljajo strategijo »povzročanja motenj« za ustvarjanje kritike oziroma 
kritičnosti.

V poslovnem svetu motnja pomeni vstop neke novosti na trg, ki novosti ne pričakuje. Novost izvira znotraj trga. Če to prenesemo 
na svet umetnosti in aktivizma, motnje pomenijo ustvarjanje nepričakovanih praks in intervencij ter poigravanje z njimi znotraj 
sistemov pod drobnogledom.

Umetnost, hektivizem in poslovni svet so pogosto prepleteni, pri čemer ustvarjajo povratno zanko revolucij in kooptacij, ki je 
uporabna za razvoj kapitalizma. Kapitalizem potrebuje naše revolucije, ker te ustvarjajo nove življenjske sloge, proizvode in 
prakse, ki so lahko uporabni za ustvarjanje novih trgov in potrošniških želja. Podobno sistemi moči potrebujejo naše boje in 
nasprotovanja, ker so ti uporabni za povečevanje varnosti in oblik nadzora. Poiskati moramo nove strategije, ki bodo presegle 
golo gesto nasprotovanja in ki si jih bo teže prisvojiti.

V tej razstavi iz poslovnega sveta prevzemamo koncept motnje oziroma povzročanja motenj in opozarjamo na dela, ki izvirajo 
znotraj sistemov. Poigravajo se z njihovo logiko moči in proizvajajo nalezljivost, anonimnost, pomenske zmede, mnogotere 
resnice in motnje.

Med skupinami in znotraj le-teh se povezujejo različna stališča. Z ohranjanjem odprtosti takšnih povezav brez kuratorske sinteze 
obiskovalce vabimo, da si ustvarijo lastno pot v polju povzročanja motenj.

Motnje so povezane v omrežje. Uživajte, preden se zadeve spridijo.

Tatiana Bazzichelli



1. Telekommunisten 
Telekommunisten
OCTO P7C-ES, 2013-2015
instalacija, različni material

Ob razstavi Omrežne motnje kolektiv Telekommunisten potencialnim vlagateljem in partnerjem predstavlja povsem nov proizvod OCTO, 
vodilnega ponudnika sistemov pnevmatičnega fizičnega paketnega komuniciranja. Kar OCTO razvija za uporabnike po vsem svetu, je sedaj 
na voljo vašemu podjetju ali instituciji.
Novi Sistem podjetniške varnosti (Enterprise Security [ES] System) podjetja OCTO ponuja najučinkovitejši način za zagotavljanje varnosti 
in učinkovitosti fizičnega intraneta v vašem podjetju. OCTO P7C-ES uporablja revolucionarno tehnologijo CAPS-LOCK®, popolnoma 
integrirani sistem, ki omogoča popolno sledenje in nadzor nad vsebino vsebnikov pri slehernem prenosu ter zagotavlja, da lahko vaš 
OCTO P7C-ES uporabljajo le pooblaščeni uporabniki. CAPS-LOCK® vam omogoča tudi povsem nov vpogled v vedenje vaših zaposlenih in 
nadzor nad njim, kar vam omogoči boljše upravljanje z delovnimi obremenitvami in razporejanjem nalog kot kdaj koli prej. S tehnologijo 
CAPS-LOCK® je OCTO P7C-ES popolna podjetniška rešitev za varnost in zanesljivost fizičnih vsebnikov.

Telekommunisten so berlinska skupina, katere delo raziskuje politično ekonomijo komunikacijskih tehnologij. 
Med njene osrednje teme sodijo nekompatibilnost kapitalizma in brezplačnih omrežij ter svobodne kulture in 
naraščajoča centralizacija in ograjevanje, ki sta posledici te nekompatibilnosti, pa tudi možnost razkropljenih 
proizvajalcev, ki bi uporabljali skupna proizvodna sredstva, da bi zagotovili alternativno ekonomsko osnovo 
svobodne družbe.
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2. Neoizem
Instalacija z različnimi mediji (fotografije, videi, zvočno gradivo) iz neoističnega arhiva Montyja Cantsina. 
Obiskovalci so vabljeni, da uporabijo, kar jim je všeč, in ustvarijo lastno (odprto) razstavo.

Kot pravi Monty Cantsin, je neoizem poimenovanje, ki si ga je izmislil Monty Cantsin, da bi poimenoval mednarodno gibanje z raznolikim 
izvorom. Ime je ustaljeno, raba pa ne. Namen mnogih različnih uporabnikov istega imena je eksperimentiranje s situacijo, za katero ni 
nihče zares odgovoren. S to razstavo ne želimo rekonstruirati zgodovine neoizma. Neoizem se je začel kot ideja brez jasne opredelitve, 
kot prazen koncept, ki si ga je mogoče prisvojiti: v osemdesetih letih se je razvil v mednarodno subkulturno omrežje ljudi, ki so kolektivno 
uporabljali identiteto Montyja Cantsina. To omrežje se je iz Severne Amerike razširilo v Evropo (med drugim v Veliko Britanijo, Nemčijo, 
Italijo, na Nizozemsko, v Jugoslavijo in na Madžarsko), kasneje pa tudi v Avstralijo in azijske države. Med prve javne manifestacije neoizma 
sodi vrsta stanovanjskih festivalov, razdiralnih intervencij v umetnostnih prostorih in drugih odprtih situacijah, ki jih je takrat organizirala 
mlada skupina eksperimentatorjev in subkulturnih aktivistov. Njihove dejavnosti so vključevale sežiganje parnih likalnikov, nošenje mrtvih 
rib namesto klobukov, krvodajalske akcije, brezplačno striženje, telepatsko komuniciranje s pomočjo obešalnikov, izdelavo kolektivne 
anonimne revije SMILE in širjenje paradoksov, potegavščin, plagiatov in ponaredkov.

Za neoistično doživetje preberite navodila Montyja Cantsina za to razstavo.

Monty Cantsin je ime, ki si ga je izbral oziroma izmislil Monty Cantsin kot poimenovanje za mednarodnega 
zvezdnika, ki je lahko kdor koli. Ime je stalnica, ljudje, ki ga uporabljajo, pa ne. Kar je običajno egoistična vloga 
(zvezdnik), postane tu z ločitvijo od specifičnih oseb nekaj abstraktnega. Kadar nekdo misli/čuti, da bi mu zvezdniški 
kontekst/privilegij lahko koristil, si lahko »nadene« identiteto Montyja Cantsina.svobodne družbe.
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3. Anonymous
Gradiva različnih medijev (fotografije, videi, podobe, tiskovine), zbrani v sodelovanju z Gabriello 
Coleman, predstojnico katedre za znanstveno in tehnološko pismenost na Univerzi McGill in avtorico 
dela Heker, slepar, žvižgač, vohun: Številni obrazi skupine Anonymous (Hacker, Hoaxer, Whistleblower, Spy: 
The Many Faces of Anonymous, London, Verso Books, 2014).

Anonymous se nenehno spreminja in je ves čas v gibanju. Informacije o tej skupini aktivistov so protislovne, in to ne le zato, ker gre 
za vešče proizvajalce potegavščin, šal in celo prevar, temveč tudi zato, ker lahko sleherni član deluje neodvisno. Še več: razen ohlapne 
zavezanosti idealu prikrivanja, ki ga ponazarja ime skupine, Anonymous nima nikakršnega skupnega univerzalnega političnega mandata 
oziroma ideologije. Glede na to dinamiko nepreglednosti, varljivosti in igrivosti so sociološka vprašanja o pripadnikih skupine manj 
zanimiva od vprašanj domišljije in razponu taktik, ki jih ti uporabljajo. Jedro projekta je dejansko dvojnost njihovega pristopa: po eni 
strani širjenje potegavščin z namenom ustvarjanja lulz (izpeljanka iz akronima lol, »krohotam se« oziroma laughing out loud), ki presegajo 
moralni konformizem in politično korektnost, in po drugi strani boj za svobodo in socialne pravice, soočanje s korporacijami, zatiranjem 
in korupcijo. Tu se stikata zabavnost provociranja in politični aktivizem. Tu so videi in slike, ki segajo od zgodnjih provokatorskih izkušenj iz 
let 2007–2008 do najnovejših političnih protestov v Španiji in ameriškem mestu Ferguson, ki so močno vplivali na javno mnenje in civilno 
družbo.

A
Anonymous
#antisec, december 2011
Revija (levo: naslovnica, desno: kazalo)

Barrett Brown
On Stratfor (O Stratforju), 26. december 2011

Naslovnica revije #antisec, ki vsebuje približno 1 megabajt dokumentov golega besedila, ki jih je objavila skupina Antisec, in ki pomeni 
skupni podvig aktivistov skupin Antisec in Anonymous. Ta izdaja je vključevala tudi podatke o hekerskem vdoru Jeremyja Hammonda 
v obveščevalno podjetje Stratfor; Hammondov namen je bil razkriti Stratforjeve napake v varovanju podatkov, posredovanje zaupnih 
podatkov velikim korporacijam in možnost uporabe vsiljivih metod nadzora.

Jeremyja Hammonda so spoznali za krivega vdora v Stratforjevo spletišče in objave informacij na WikiLeaks in ga novembra 2013 obsodili 
na deset let zaporne kazni v ameriškem zveznem zaporu. Aretirali so tudi novinarja Barretta Browna, ki je skupinama Anonymous in Antisec 
posredoval elektronsko pošto. Sprva mu je grozilo 17 obtožb; najspornejša je bila obtožnica zaradi posredovanja povezave do ukradenih 
podatkov. Navsezadnje so ga spoznali za krivega le treh dejanj: grožnje zveznemu agentu, oviranja izvajanja preiskave po sodnem nalogu 
in nudenja pomoči hekerjem skupine Anonymous, ki so se infiltrirali v Stratfor. Januarja 2015 so Browna obsodili na 63 mesecev zaporne 
kazni v ameriškem zveznem zaporu; čeprav so obtožnico o posredovanju povezave umaknili, se je sodnik v razglasitvi sodbe vseeno strinjal 
z argumenti tožilstva, da je posredovanje povezave do ukradenih podatkov pomagalo hekerjem, kar je vplivalo na dolžino zaporne kazni.

S ponatisom naslovnice revije #antisec in komentarjev Barretta Browna o operaciji Stratfor želimo usmeriti pozornost k ranljivosti 
sodobnega novinarstva in aktivizma in k problematičnim (in pogosto samovoljnim) ločnicam med legalnostjo in ilegalnostjo, hkrati pa 
razkriti primere kršitev v organizacijah in korporacijah.

B
Anonymous,
Anonymous’ LulzXmas, december 2011
Vir: YouTube, 7:19 min



C
Anonymous
Dear Fox News (Drage Foxove novice), julij 2007
Vir: YouTube, 2:32 min

Anonymous je vsakdo in nihče (Anonymous, 2007). 

Skupino Anonymous obdaja precejšnja mera namerne skrivnostnosti. Skupina trdi, da nima nobenih voditeljev, 
nikakršne hierarhične strukture in nobenega geografskega epicentra. Obstajajo sicer oblike organiziranosti in 
kulturne logike, ki nedvomno vplivajo na različne izraze skupine, toda to je ime, ki si ga lahko nadene kateri koli 
posameznik oziroma skupina (Coleman 2011).

D
The Church of Scientology
Tom Cruise Scientology Video (Scientološki video Toma Cruisa, 
odlomek), januar 2008
Vir: YouTube, 2:12 min

Anonymous
Message to Scientology (Sporočilo scientologiji), 2008, 
Vir: YouTube, 2:03 min

E
Internetne slike skupine Anonymous, ki prikazujejo Anonymous 
Operations in maske Guya Fawkesa, ki se širijo po vsem svetu.
Diaprojekcija

F
Lucas Jackson
14. avgust 2014
Digitalna fotografija
Z dovoljenjem: Reuters

Ron Johnson iz misurijske avtocestne patrulje se pogovarja s 
protestnikom, ki med demonstracijami v mestu Ferguson nosi 
masko Guya Fawkesa

G
Anonymous/Anónimo,
Es la hora (Čas je), februar 2013, Španija
Vir: YouTube, 6:43 min
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4. Poštna umetnost (mail art)
Gradiva različnih medijev (instalacije, fotografije, tiskovine, znamke, razglednice, publikacije, ročno izdelani poštni predmeti), ki jih je 
zbral poštni umetnik Vittore Baroni v sodelovanju z mednarodnim krogom poštnih umetnikov.

Mednarodni krog poštne umetnosti, ki je od sredine šestdesetih let naprej pritegnil na tisoče udeležencev po vsem svetu, je že od nekdaj 
samonikla alternativa »uradnemu umetnostnemu sistemu«, ki v mnogih pogledih »povzroča motnje« v tradicionalnih umetniških praksah 
in ustaljenih pravilih umetnostnega trga. Predmeti poštne umetnosti (razglednice, kuverte, znamke umetnikov itd.) nastajajo z namenom, 
da bi si jih avtorji izmenjali med seboj kot darove, zato na splošno niso na prodaj. Poštna umetnost je dostopna vsakomur. Nikakršnih 
razlik ni med amaterji oziroma ljubitelji, začetniki in profesionalnimi umetniki. V projektu poštne umetnosti ni selekcije, žirije, nobenih 
vstopnih, zavrnitev, vse je razstavljeno. V skupnosti poštne umetnosti je proces pomembnejši od fizičnega izdelka. 
Krogi poštne umetnosti so plodno okolje za podomrežja, ki povzročajo motnje, kot sta neoizem in projekt Luther Blissett. Ta razdelek 
skuša postaviti v zgodovinsko perspektivo novejše kolektivne projekte, ki so dokumentirani v tej razstavi. Izbor del poštne umetnosti iz 
arhiva E.O.N. (Viareggio, Italija) z bolj ali manj eksplicitno motečim značajem je predstavljen v obliki barvnih fotokopij, ki so razporejene v 
neprekinjen kolaž, opremljen z nizom relevantnih citatov, ob njih pa so razstavljena nova izvirna dela poštne umetnosti na temo »motnje 
poštne umetnosti« (mail art disruption), ki so jih v Ljubljano poslali mednarodni predstavniki poštne umetnosti, potem ko je med njimi 
zakrožilo vabilo k sodelovanju. Razdelek o poštni obsega tudi kolektivni interaktivni projekt (Miza malega ikonoklasta / The Table of the Little 
Iconoclast, 2000, s štampiljkami na petah obuval, ki jih obiskovalci lahko uporabijo, da ustvarijo lastne ikonoklastične kompozicije).

Vittore Baroni, marec 2015

Vittore Baroni je italijanski umetnik, kritik in raziskovalec protikultur. Leta 1977 je odkril poštno umetnost (mail 
art), postal povsem zasvojen z njo in sodeloval v številnih mednarodnih projektih in razstavah. Izdal je 100 številk revije 
ARTE POSTALE! (1979–2009) in več knjig o radikalni glasbi in umetnosti, med drugim tudi vodnik po poštni umetnosti 
Arte Postale (AAA editions, 1997). Deluje na področjih vizualne poezije, zvočne umetnosti, ulične umetnosti in stripov.
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5. Suicide Club / Cacophony Society / Burning Man / 
Billboard Liberation Front 
Gradiva različnih medijev (fotografije, tiskovine, videi, publikacije), zbrani v sodelovanju z Johnom 
Lawom, Chuckom Cirinom, Olivierom Boninom in Dougom Wellmanom.

A
2nd Annual San Francisco Cacophony Society SANTACON, 
San Francisco, 1995
Video, 13:18 min
Posnetki: Chuck Cirino (Weird TV)

B
Car Hunt, Black Rock Desert, Nevada, 1995
Video, 5:00 min, z Johnom Law, Robertom Burkeom, People Hater 
in drugimi. Posnetki: Weird TV

C
The Tales of the San Francisco Cacophony Society, 2013
Video, Madnomad Films, 4:21 min, posnetki: Chuck Cirino (Weird 
TV), Doug Wellman, Scott Beale (Laughing Squid), Jon Alloway, 
Richard Darigo. Montaža: Olivier Bonin.

D
PETA vs the Veget Aryans at How Berkeley Can You Be?, 
The Meat Parade, Berkeley, 1996 
Video, 9:51 min
Posnetki: Puzzling Evidence TV

E
McDonald’s Billboard, 2005
Video, 2:55 min. Urbana instalacija Rona Englisha in the 
Billboard Liberation Front, 2005. Odlomek iz celovečernega 
dokumentarnega filma Popaganda v režiji Pedra Carvajala.

F
Izbor fotografij in tiskovin skupin Suicide Club, Cacophony Society 
in Billboard Liberation Front.
Tiskovine

Fo
to

: M
ih

a 
Fr

as
 /

 A
ks

io
m

a



V tem notranje povezanem prostoru so zbrane dejavnosti skupin San Francisco Suicide Club, Cacophony Society in Billboard Liberation 
Front ter zgodnje delovanje festivala Burning Man. Te skupine, ki so povezane z idejo preživljanja oziroma doživljanja vsakdanjega življenja 
kot umetniške oblike, izvirajo iz eksperimentalnih umetnostnih praks, ki spodbujajo in organizirajo kolektivne potegavščine, intervencije, 
igre in skupinske nastope ter performanse. Sloviti festival Burning Man, festival na prostem, ki ga od leta 1990 vsako leto organizirajo v 
puščavi Black Rock (Severna Nevada, Kalifornija), se je začel kot »dogodek« skupine Cacophony Society in brez predhodnega obstoja 
skupine San Francisco Suicide Club sploh ne bi bil mogoč.

The San Francisco Suicide Club (1977-1983) je bil skrivna združba, ki se je pojavila kot poganjek študentske 
skupine San Francisco State Communiversity (1969), ki je delovala znotraj Gibanja za svobodno univerzo (Free University 
Movement) v poznih šestdesetih in sedemdesetih letih dvajsetega stoletja. Motto skupine Suicide Club je bil živeti vsak 
dan tako, kot da je tvoj zadnji, njihov cilj pa je bilo ustvarjanje radikalnih kontekstov za javno družbeno eksperimentiranje, 
nenavadno ulično gledališče, intenzivno medosebno analiziranje in urbano raziskovanje. 

Cacophony Society, ki je nastala iz ostankov skupine Suicide Club (ko so jo leta 1986 osnovali nekdanji člani te skupine), 
je bila neformalna in nerazvrstljiva skupina ljudi, ki so delovali pod psevdonimi in ki so čas preživljali z raziskovanjem 
in občasnim rušenjem meja konformistične družbe, s povzročanjem motenj na področju propagande, norčevanjem iz 
spoštovanih simbolov (na primer v razvpiti »Santarhiji«, invaziji uporniških božičkov), z raziskovanjem prepovedanih 
urbanih prostorov (od kanalizacije do mostov) in vnovičnim vzpostavljanjem svobode s pomočjo pohabljenj, zmede, 
nevarnega delovanja in občasno celo popolne blaznosti.

The Billboard Liberation Front se je začela v San Franciscu leta 1977. Skupina je prakticirala tako imenovani 
culture jamming (kulturne motnje) s spreminjanjem in izpopolnjevanjem plakatov na oglasnih panojih, parodiranjem 
korporacijskih sporočil in posmehovanjem potrošniški družbi. Neposredno je vplivala na Sheparda Faireyja in Rona 
Englisha. Delovala je 33 let. 

John Law je bil prvotni član skupin Suicide Club in Cacophony Society, soustanovitelj Billboard Liberation Front in 
soustanovitelj ter prvi operativni menedžer festivala Burning Man.
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6. Luther Blissett
Gradiva različnih medijev (posterji, fotografije, tiskovine, znamke, nalepke, letaki, zvočni posnetki, publikacije) 
iz arhiva projekta Luther Blissett, zbrani v sodelovanju z Luthrom Blissettom.

Fantasy Football League – Euro 2004 (odlomek), ITV, VB, 30. junij 2004
Vir: YouTube, 6:10 min

Projekt Luther Blissett je uporabni mit o skupnem cilju. Z namenom povzročanja motenj v kulturni industriji je Luthru Blissettu uspelo ustvariti 
skupno fantazmagorijo in filozofijo, ki je povezovala ljudi v devetdesetih letih. Luther Blissett je bil »ljudski junak«, identiteta, dostopna vsem 
oziroma vsaj vsem tistim, ki so si želeli omajati vsakdanje življenje v urbanem prostoru in hierarhične mehanizme moči. Luther Blissett je 
pomenil tudi korenito kritiko koncepta politike in prevpraševanje avtoritete, vodstva in mehanizmov politične reprezentacije. Številni Luthri 
so si prizadevali vnesti motnje v kapitalizem, hkrati pa so se skušali tudi polastiti pop kulture v lastne ironične namene in so pri tem svoja 
dejanja spreminjali v dolgotrajne kolektivne performanse. Med letoma 1994 in 1999 – leto Blissettovega seppuku, simbolnega samomora, 
ki ga je zrežiralo nekaj zgodnjih zarotnikov, ki so sodelovali v projektu Luther Blissett – je Blissett za številne ljudi na mednarodni underground 
sceni postal pravcata ikona. V tej instalaciji so uporabljena različna gradiva, ki jih je širil Luther Blissetts prek omrežja Bulletin Board Systems, 
poštne umetnosti in v underground krogih samoorganiziranih dogodkov in »odprtih situacij« v devetdesetih letih.

Luther Blissett je multiplo ime, kolektivno privzeto ime, skupna identiteta, ki jo od poletja leta 1994 naprej 
privzema in si jo deli na stotine umetnikov in aktivistov in ki se je razširila iz Italije v druge dele Evrope, Združene 
države Amerike in Južno Ameriko. Iz še vedno neznanih razlogov so si ime izposodili pri britanskem nogometašu 
afro-karibskega porekla iz osemdesetih let; razvilo se je v izjemno popularen fenomen, ki mu je uspelo doseči sloves 
ljudskega junaka.
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7. Anna Adamolo
Instalacija z različnimi mediji iz omrežja Anne Adamolo. Obiskovalci razstave so vabljeni, da uporabijo 
pribor Anne Adamolo.

Grafično oblikovanje: Parcodiyellowstone.it

Anna Adamolo je bila fiktivna identiteta, ki jo je ustvarilo omrežje Italijanov z različnimi izkušnjami in kompetencami; terjala je refleksijo 
o politični metodologiji, ki prevlada med konflikti. Anni Adamolo je uspelo, da so jo v kontekstu študentskih in učiteljskih prizadevanj 
v nacionalnem gibanju Onda Anomala (»nepravilni val«) v letih 2008 in 2009 videli kot svojo zastopnico, kot neke vrste “ministrico” 
za izobraževanje, univerzo in raziskovanje. Gibanje Onda Anomala je vključevalo številne posameznike in skupine, ki so zavračali opise 
enotnega gibanja pod isto zastavo, toda njihov skupni cilj je bilo izpodbijati oziroma zavrniti osnutek zakonskih reform na področju 
izobraževanja, ki je nastal pod okriljem italijanske ministrice za izobraževanje, univerzo in raziskovanje Mariastelle Gelmini. Od konca 
leta 2008 naprej je Anna Adamolo temu nepredstavljivemu gibanju služila kot kolektivno ime, ki si ga je na trgih in ulicah lahko nadel kdor 
koli. Uporaba Facebooka kot strateškega medija za virusno komuniciranje in mreženje je odigrala odločilno vlogo, saj je pokazala, da je 
družbene medije mogoče manipulirati na nepredvidljive načine. Instalacija prikazuje časovnico izkustev Anne Adamolo in povezuje spletne 
in druge prakse ter sredstva, ki so jih ljudje uporabili pri privzemanju in širjenju fiktivne identitete Anne Adamolo med večmesečnimi 
protesti.

Anna Adamolo je akronim, izpeljan iz fraze »Onda Anomala« (nepravilni fal), poimenovanja za italijansko gibanje 
študentov, učiteljev in raziskovalcev, ki so nasprotovali rezom v izobraževanju, na univerzah in v raziskovanju v letih 
2008 in 2009.
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8. Disruptive Feedback Loop Diagram
Tatiana Bazzichelli,
Disruptive Loop Diagram (Diagram povratne zanke, ki povzroča motnje), 2011

Grafično oblikovanje: Jonas Frankki
Prepletena povratna zanka umetnosti, poslovnega podjetništva in strategij povzročanja motenj.
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9. Les Liens Invisibles 
Seppukoo: Projekt, ki ga je novembra 2009 sprožil umetniški par Les Liens Invisibles; ustvarila sta ga
Gionatan Quintini in Clemente Pestelli v sodelovanju z oblikovalsko skupino Parcodiyellowstone.

Umetniški par Les Liens Invisibles je v duhu prilagajanja ideje seppuku, japonskega obrednega samomora z »rezanjem trebuha«, kontekstu 
omrežja Facebook uporabnike le-tega povabil, naj deaktivirajo svoje račune. Navdih sta umetnika dobila pri seppuku, kot ga je leta 1999 
uprizoril Luther Blissett; virtualni samomor seppukoo naj bi simboliziral kolektivno ločitev od mehanizma, katerega namen je ustvarjanje 
dobička s povezovanjem ljudi. Umetnika sta vabila uporabnike, naj izboljšajo svojo uvrstitev na lestici Seppukoo s spodbujanjem virusne 
širitve samomorilskega procesa in prigovarjanjem tudi lastnim prijateljem, naj storijo virtualni samomor. Storitev virtualnega samomora 
je delovala s pomočjo specifične ukazne datoteke, izpeljane iz motnje v deaktivacijskem sistemu omrežja Facebook. Leta 2009 uporabniki 

A
Les Liens Invisibles (Asistent projekta: Alessio Falchi)
Seppukoo Testimonial Wall, 2015
Tiskovina

B
Les Liens Invisibles
Jim Morrison Re-enacts his suicide with Seppukoo.com, 2011, 
Video, 4:42 min

C
Les Liens Invisibles
seppukoo.sh, 2015
Monitor

D
Les Liens Invisibles
Seppukoo - This is the end (Trailer), 2011
Video, 2:27 min
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še niso mogli prostovoljno izbrisati svojih profilov in družba je obdržala vse podatke. Proces virtualnega samomora se je začel, ko se je 
uporabnik prijavil v storitev Seppukoo, tako kot se je običajno prijavil na Facebook. S pomočjo odprtokodne programske opreme (Open 
Inviter) in knjižnice PHP je Seppukoo ustvaril simulacijo procesa uporabniške navigacije, povezano s Facebookom, prek katere je uporabnik 
prišel do domače strani, se prijavil z lastnim uporabniškim imenom in geslom in se premaknil na stran za deaktivacijo. Ta instalacija 
predstavlja videoposnetke operacije, ki je za širjenje informacij sprva uporabljala pomembna pričevanja; na zaslovnu je viden potek 
prijavljanja ljudi, ki so storili virtualni samomor.

Les Liens Invisibles je umetniški par, ki deluje v Italiji. Njuno delo je eklektično vnovično povezovanje pop 
spletne kulturne, tehnik obratnega inženiringa, subverzivnega oglaševanja v družbenih medijih in vnovičnega 
prisvajanja medijev. Od leta 2007 Les Liens Invisibles skrivaj vstopata v globalna komunikacijska omrežja, da se jim 
pridružila in razširila nevidne povezave med umetnostjo in resničnim življenjem.
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10. Janez Janša, Janez Janša, Janez Janša
Janez Janša, Janez Janša, Janez Janša
Pismo Janezu Janši, 2007
fotokopija

Janez Janša, Janez Janša in Janez Janša so slovenski umetniki, ki so se preimenovali v Janeza Janšo, ime nekdanjega slovenskega premierja. 
Njihova moteča gesta spremembe imena, ki je leta 2007 sprožila izkustvo lastnega zgodovinjenja s prepletanjem javne birokracije in 
zasebnega vsakdanjega življenja, ustvarja nenehno napetost med tem, kar je javno, in tistim, kar je zasebno, ter pomenom »mediacije« v 
umetnosti. Kot kažejo s svojim delom, Janša, Janša in Janša vnašajo motnje v relacijsko shemo umetnosti in življenja, saj umetnost vnašajo 
v življenje, namesto da bi v umetnost vnašali življenje. Z razstavljanjem pisma, ki so ga Janez Janša, Janez Janša in Janez Janša poslali 
nekdanjemu slovenskemu premierju Janezu Janši, želimo usmeriti pozornost h gesti izzivanja radikalne spremembe v posameznikovem 
zasebnem življenju v vlogi kritične umetniške metodologije. Njihovi podpisi označujejo začetek mejnega obreda v »intimni birokraciji« 
njihovih življenj, poigravajoč se z omejitvami, ki jih odmerja naša družba, in poudarjajoč omejenost ločnic med pretirano identifikacijo in 
motnjami.

Janez Janša je konceptualni umetnik, izvajalec 
in producent, ki živi v Ljubljani. Je avtor številnih 
videov, performansov, instalacij in novomedijskih 
del, ki so bila predstavljena na številnih razstavah, 
festivalih in predavanjih po vsem svetu. Je režiser 
filma Jaz sem Janez Janša, soustanovitelj in 
direktor Aksiome – Zavoda za sodobne umetnosti, 
Ljubljana, in umetniški direktor Projektnega 
prostora Aksioma.

Janez Janša je ustvarjalec, pisec, izvajalec in režiser 
interdisciplinarnih predstav in konceptualnih 
ter vizualnih umetniških del. Njegovo delo im 
poudarjeno kritično in politično razsežnost, 
osredotoča pa se na razmerje med umetnostjo 
in družbenim ter političnim kontekstom. Je avtor 
knjige JAN FABRE – La Discipline du chaos, le chaos 
de la discipline (Armand Colin, Pariz, 1994), od 
leta 1999 do leta 2006 pa je bil glavni urednik 
revije MASKA, časopis za scenske umetnosti. Je 
direktor Maske, zavoda za založniško, kulturno in 
producentsko dejavnost s sedežem v Ljubljani.

Janez Janša je vizualni umetnik, ki deluje na 
presečišču tradicionalnih praks likovne umetnosti, 
konceptualne umetnosti in novih medijev. Leta 
2003 je zastopal Slovenijo na 50. beneškem 
bienalu. Svoje delo je razstavljal na bienalih v São 
Paulu, Pragi in Limericku ter na številnih drugih 
prizoriščih.
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11. Kolektiv Peng!
Peng! Collective
Google Nest, 2014
tiskovina
www.pen.gg/googlenest

Google Nest Product Launch #googlenest
re:publica festival 2014, Berlin
Video, 16:46 min

Maja 2014 je kolektiv Peng! ustvaril dve osebnosti, »Googlova uslužbenca« Glorio Spindle in Paula von Ribbecka, ki ju je poslal na berlinski 
festival re:publica, konferenco o tehnologiji in inovacijah, kjer je sodelovalo več kot 5000 ljudi. Ne dolgo po Googlovem prevzemu podjetja 
Nest Labs in čedalje večji radovednosti javnosti, kaj bo Google počel s tem podjetjem, je nastopil idealen trenutek, da Gloria in Paul 
predstavita Google Nest, programski paket, ki naj bi uporabnikom omogočil, da bi se na internetu – po vseh razkritjih o nadzoru – spet 
počutili varne in povezane. Proizvode – Google Trust (zaščita pred nadzorom in krajo podatkov), Google Bee (osebna brezpilotna letala), 
Google Hug (aplikacija za spremljanje čustvenih potreb uporabnikov z namenom njihovega povezovanja z drugimi podobno razpoloženimi 
uporabniki) in Google Bye (spletni profil za posmrtno življenje) – naj bi ustvaril Google na osnovi ocene potreb uporabnikov, ki je temeljila 
na analizi njihove elektronske pošte in iskanih pojmov. Instalacija prikazuje videoposnetek predstavitve proizvodov.

Peng! je kolektiv, ki proizvaja ustvarjalne politične podvige in obogatitvene kampanje, ki temeljijo na subverzivnosti, 
humorju in državljanski nepokorščini. Specializirajo se za subverzivno neposredno akcijo, kulturne motnje (culture 
jamming) in državljansko nepokorščino. Te taktike uporabljajo za ustvarjanje težavnih trenutkov za politiko in 
poslovni svet in za proizvajanje medijskih zgodb o družbeni pravičnosti.
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12. Laura Poitras
Laura Poitras, PRISM: Snowden Interview, 9. junij 2013
Video (Praxis Films), 12:34 min

Januarja 2013 je z Lauro Poitras navezal stik anonimen vir, ki je trdil, da ima dokaze o nelegalnem delovanju Agencije za nacionalno varnost 
(NSA/National Security Agency). Po več mesecih izmenjavanja anonimnih elektronskih sporočil je z novinarjem Glennom Greenwaldom 
odpotovala v Hong Kong, da bi intervjuvala vir, Edwarda Snowdna. Njeno poročanje o NSA je prispevalo k temu, da sta časnika The 
Guardian in Washington Post prejela Pulitzerjevo nagrado za služenje javnosti. To je intervju z Edwardom Snowdnom, ki je bil objavljen 
9. junija 2013, ko je Snowden v hongkonškem hotelu Mira Poitrasovi in Greenwaldu javno razkril svojo identiteto in program PRISM. 
Posnetki in montaža: Laura Poitras / Praxis Films.

Laura Poitras je filmska ustvarjalka, novinarka in umetnica, prejemnica letošnjega oskarja za najboljši celovečerni 
dokumentarni film. Je avtorica filmske trilogije o Ameriki po 11. septembru. Njeno zadnje delo, Citizenfour, je film o 
množičnem nadzorovanju agencije NSA in Edwardu Snowdnu. Je soustanoviteljica (skupaj z Glennom Greenwaldom 
in Jeremyjem Scahillom) spletne revije THE INTERCEPT (firstlook.org/theintercept). 

13. Trevor Paglen
Trevor Paglen, Circles, 2015, film, 12 mins

Circles je film o vrteči se pokrajini, v središču katere je britanska obveščevalno-varnostna organizacija GCHQ.

Delo Trevorja Paglena briše ločnice med znanostjo, sodobno umetnostjo in novinarstvom, da ustvarja neznane, a 
natančno raziskane načine za opazovanje in interpretiranje sveta, ki nas obdaja. Paglen je avtor petih knjig in številnih 
člankov o različnih temah, kot so eksperimentalna geografija, državna tajnost, vojaška simbologija in fotografija. 
Njegovo delo je bilo razstavljeno v newyorškem umetnostnem muzeju Metropolitan, v londonski galeriji Tate Modern, 
v Walkerjevem umetnostnem centru v Minneapolisu, v Muzeju moderne umetnosti v San Franciscu ter na številnih 
samostojnih in skupinskih razstavah. Paglen je doktoriral iz geografije na Univerzi Kalifornije v Berkeleyju.
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14. Julian Oliver
Julian Oliver,
The Snowden Templates, 2015
instalacija

V tej instalaciji so uporabljene predloge pisarniškega paketa LibreOffice, ki temeljijo na obstoječih Snowdnovih objavah o NSA in GCHQ. 
Obiskovalcem se ponujajo kot nekakšna platna za uporabo in igro, s katerimi je mogoče komentirati nenavadno zagato, ki izvira iz dejstva, 
da lahko izliv pdf datotek iz enega samega vira sproži prikrite premike v kulturni in politični realnosti. Uporabite Snowdnove predloge, 
da zmedete novinarje in postavite na preizkušnjo njihovo opreznosti in integriteto, ali pa z njimi preprosto nahranite lasten neizprosno 
kljuvajoč strah, da bi NSA in GCHQ utegnili dejansko biti del igre razsežne in zlobne alternativne resničnosti, ki jo je izoblikoval Glenn 
Greenwald. Konec koncev, kaj pa vemo, opozarja Julian Oliver.

Julian Oliver je Novozelandec, kritični inženir in umetnik, ki živi v Berlinu. Njegovo delo se osredotoča na 
programsko umetnost, podatkovno forenziko, ustvarjalno hekerstvo, računalniško mreženje, protinadzor, 
predmetno naravnano programiranje za umetnike, razširjeno resničnost (augmented reality), virtualno arhitekturo, 
razvoj videoiger in informacijsko vizualizacijo. Je zagovornik brezplačne odprtokodne programske opreme; njegovo 
delo je bilo predstavljeno v galeriji Tate Modern, na prireditvah in festivalih, kot so transmediale, Chaos Computer 
Congress, Ars Electronica, japonski festival medijske umetnosti FILE in drugi. Oliver je leta 2011 (skupaj s Daniilom 
Vasilievom) prejel prestižno nagrado Ars Electronice zlata Nica.
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Kolofon
Kustosinja: Tatiana Bazzichelli
Vodja produkcije: Janez Janša

Umetniški vodji: Janez Janša (Aksioma), Vladimir Vidmar (Škuc) 
Producenta: Marcela Okretič, Joško Pajer 
Izvršna producentka: Sonja Grdina 
Asistent umetniškega vodje Škuca: Boris Beja 
Tehnika: Atila Boštjančič, Valter Udovičić 
Odnosi z javnostjo: Hana Ostan Ožbolt
Dokumentiranje: Miha Fras, Adriana Aleksić, Jernej Čuček Gerbec

PRODUKCIJA: Aksioma – Zavod za sodobne umetnosti, Ljubljana in Drugo more, Reka, 2015

KOPRODUKCIJA: Abandon Normal Devices, galerija Škuc, Kino Šiška, Muzej moderne in sodobne umetnosti, Reka

PARTNERJI: Moderna galerija Ljubljana, d-i-n-a / The Influencers, Link Art Center

ZAHVALA: Andrej Savski

Projekt Omrežne motnje je izveden v okviru projekta Masters & Servers, ki ga izvajajo Aksioma (SI), Drugo more (HR), AND 
(VB), Link Art Center (IT) in d-i-n-a / The Influencers (ŠP)

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina komunikacije je izključno odgovornost avtorja 
in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

FINANČNA PODPORA: Program Evropske unije Ustvarjalna Evropa, Ministrstvo za kulturo RS, Mestna občina Ljubljana 
in Italijanski inštitut za kulturo v Sloveniji.

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KULTURO        


