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Сажетак:Предметрасправеуовомтесктубићепитањатран
сгресије и субверзије (људског)тела које се јављају у ситуацији
технолошкигенерисаногизвођења.Најпрећуизвестиисторијско
теоријскуконтекстуализацијудигиталногокружењауодносуна
којесеовапомерањадешавају,апотомћуизложитипримересај
берформанса,дигиталногперформансаитехноперформанса,који
проблематизујуодностехнологијеителаизвођача.Уцентралној
расправићусефокусиратинапроблемпостхуманогили(не)хума
ногизвођачакрозконцепткојиназивамдигиталниантропомор
физам.Суочењеживогтела/извођењаитехнолошкипосредованог
извођењапостајеважнапраксазаразумевањедисконтинуитета
између човека имашине.Стога ће питања позиције ифункције
живог извођача као субјекта и објекта извођења у контексту
дигиталног перформанса и перформанса у сајберпростoру би
тииспитананаследећимнивоима:а)односизмеђуживогтела
итела аватара као извођача; б) извођење киборга; в) извођење
компјутера.

Кључне речи: сајберформанс, антропоморфизам, постхумани
зам,сајберпростор,извођење,тело,субјективност

Проблемпостхуманизмаи
дигиталниантропоморфизам

Уовомрадуиспитаћутрансгресијеисубверзије(људског)
телакојесејављајууситуацијитехнолошкигенерисаногиз
вођења.Фокусрасправеуовомтекстућебитинаизвођењу
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аватара и киборга као парадигматичних фигура за разма
трањекомплексногантропоморфногодносаизмеђучовека
итехнологијеалиикритичкоразматрањепостхуманистич
кихпозицијаусавременомтренутку.ПремаБрунуЛатуру
(Bruno Latour), антропоморфизам се односи: „или на оно
штоимаљудскиобликилинаоноштообликујељуде”.1У
овомтекступолазимодтезедадигиталноокружењезадо
вољава оба дела ове дефиниције, односно да технолошки
киберпорстор који су створилиљуди, истовремено обли
кује човечанство.Сам дигитални простор је креиран тако
дамусемогуприписатибројнељудскекарактеристикекоје
пружајуразличитемогућностизадигиталнеантропоморф
не реализације. Истовремено те „респонзивне” и „интуи
тивне”машинемењајуиобликујуљудскапонашања,телаи
обликеживота.Оваузрочнопоследичнавезанијениједно
ставнаниневина.Технологијаједанаспосталанајмоћније
оружје за управљањељудима путем контроле тела, ума и
свихаспекатаживота,поготовоонихкојисудиректнопо
везанисасубјективношћу.(Био)технологијајеушлаунаш
свакодневниживот,напрвипогледнеприметно,алиизвесно
наспретварајућиудруштвокиборга.Концепткиборгакао
артифицијелногтелаиздвојеногизпростораивођеногзада
тималгоритмомбиолошкогсубјектареализованјенесамо
уразличитимманифестацијамароботике,већиунајширој
свакодневнојпримени–односивихтехнологија (wearable
technologies),доаватаракојекористимоусајберпростору,
односно, у разним Интернет комуникацијама у оквирима
социјалнихмрежа,виртуелнихфорумаичетова (livechat)
исличног.Концепткиборгакаоартифицијелногрегулациј
ског система успостављеног између биолошког организма
и електронског, механичког, односно артифицијелно кон
струисаногсистема,реализованјеусавременојхирургији,
као и биотехнологији, која је постала део наше свакодне
вице. Дизајнирамо и „побољшавамо” наша тела уз помоћ
(пластичне)хирургије,инплантата,протеза(одпејсмејкера
до роботичких удова), али и биотехнолошки произведене
козметикепротивстарења; једемогенетскимодификовану
храну,модификујемосвојаменталнастањаисвојемотив
нии сексуалниживот легалнимилиилегалним синтетич
кимдрогама(лековима).Другимречима,савременакултура
сталногпобољшавањаперформанси, отелотворује биотех
нологијуињенообећање„хајтек” (пост)човечанства.Да
нассу,крозсеткултурнихкодоваиекономскосоцијалних
односа, успостављене генерацијељудских бића које своја

1 Latour,B.Wherearethemissingmasses?Thesociologyofafewmunda
neartifacts, in:ShapingTechnology,eds.Bijker,W.E.andLaw,J.(1992)
Cambridge,MA:MIT,p.160.
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теланедоживљавајукаозавршенаиорганскијединствена,
већкаопродуженателакојасенадовезујунамашине.Са
временимитокиборгунатајначинсереализујекрозробу
којубиотехнолошкаиндустријапружанатржишту.Режими
контроле укључени у ове процесе спречавају нас/субјекте
дакритичкисагледавамосопственупозицијуусвету(који
обликживотајапредстављам?),тенас,украјњојинстанци,
спречавајудапостанемополитичкисубјекти.

Проблемкојисеотваракадаговоримоопостхуманизму,је
стештосечестопојамхуманог(којебипостхуманотребало
данаследи),узимакаодаозначаванакакавхомогениблок,
штосвакаконијеслучај.Наиме,упрвомкапиталистичком
светунасназијебиополитика,којауспостављарегулативе
животасастилом,доксеизванпрвогкапиталистичкогсвета
одигравапроцеснекрополитике2,гдесубедаисмртглавне
регулативеживота.Док суподелом територија рада одре
ђене групељудскихбића, или чак читавинароди сведени
нанивогологживота,упрвомкапиталистичкомсветуљуди
живечестоинеразмишљајућиоовимпроцесима.Парадок
сално,иакосуразличитипроцесиупрвомитрећемсвету
повезаниимеђузависни,изпозицијепроцесаглобализаци
јеуобичајенајеперцепцијакаодапостојиједнакрежимза
цеосвет.Другимречима,дабисмоговорилиопостхуманим
позицијама морамо најпре разумети који хумани субјекти
имајуправои/илипривилегијудапрогласедобапостхума
низма,укомјечовекпостаоредундантан.

Дабихторазмотриланајпрећупоказатинакојиначинсе
симболичкоместофикционалнихкоборгапроменилоуса
времености.

Којикиборзиучијемпостхуманизму?

Још1984.годинеДонаХаравеј(DonnaHaraway)јенаписала
дасмосвимивећкиборзи–теоретизованеиконструисане
химереизмеђуживогорганизмаимашине:

„Свет киборга тиче се живе друштвене и индивидуалне
стварностиукојојсељудивишенебојесвојихродбинских
везасаживотињамаимашинама,својихделимичнихтелаи
контрадикторнихпозиција.”3

ДонаХаравејкористилајеметафорукиборгаусвојојкључ
нојкритицифеминистичкогесенцијализмаинатурализма.

2 Mbembe,A.(2003)Necropolitics,PublicCulture,Volume15.No.1,Duke
UniversityPress,pp.1140.

3 Haraway,D.(1991)Acyborgmanifesto,in:Simians,Cyborgs,andWomen:
Thereinventionofnature,NewYork:Routledge,pp.149–181.
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Она је умиту о киборгу видела политички потенцијал за
ослобађањефеминизмаодпогубнепотребезаунифицира
номидентификацијом,залажућисезастварањеалијансина
основу афинитета, а неидентитета.4Наиме, у идеји о ки
боргу се на узнемирујућ начин дестабилизује уобичајено
схватањеконцепта„природног”:деконструишусебинарни
односиизмеђуобјектаисубјекта,природеикултуре,бића
инебића,организмаимашине,мушкогиженског,могућно
стиинемогућностипреузимањаконтроленадсвојимтелом.
Киборзи,даклепредстављајулиминалнабића,којанетеже
за стабилним есенцијалистичкимидентитетима.Фасцина
цијаидејомокиборгуу теорији, алиификцијиувеликој
мерипочиваначињеницидаконцепткиборгакаолиминал
ног субјекта пружаширокпростор за пројекције и елабо
рацијеразличитимправцима.Фигуракиборгајеважнајер
се уњој спајају имагинација и материјална реалност, као
двастубанакојимапочивасвакамогућностзаисторијску
трансформацију.5

Но,погледајмонајпрештајезаправобилареференцазапо
јам киборга из „Манифеста киборга”, да бисмо показали
какосењиховосимболичкоместопроменилоуодносуна
савременекиборшкереализације.Манифесткиборганапи
сан је у добапроцвата сајберпанкфикције попут ”Неуро
мансера”ВилијемаГибсона (WilliamGibson)илиБлејдра
нера (Bladerunner)РидлијаСкота (RidleyScott)–дапоме
нем само неке од најпроминентнијих утемељивачажанра.
Сајберпанк као постмодерни научнофантастични жанр
настао јекаосвојеврстанодговорнанадолазећеинформа
тичко доба, антиципирајући његове могуће технолошке и
социолошкеперспективе.Зажанрсајберпанкакарактери
стична тема је однос високо технологизованог друштва и
ликова садруштвенихмаргина–људских, кибернетичких
или машинских отпадника, одметника и припадника суб
култураподземља(underground).Атмосферајеувеликојме
рипреузетаизфилмноара(filmnoir),докформалниаспекти
заплетаимајусличностисатехникамадетективскихрома
на.6Овимпутемсеуатмосфериделаостварујенеочекива
ниспојромантичногимпулсасамрачномстраномнаукеи
технологије, који наглашава драматичну амбивалентност
односапојединцаидруштва.Заплетисунајчешћесмеште
ни у постиндустријске, дистопијске мегалополисе у који
ма висока технологија поприма најнеочекиваније форме,

4 Исто.
5 Исто.
6 Gillis, S. (2005) The Matrix Trilogy:Cyberpunk Reloaded, London:

WallflowerPress,p.75.
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применеитрансформације.Рапиднетехнолошкепромене,
свеприсутнебазекомпјутерскигенерисанихподатакаитех
нолошке модификације људског тела, одсликавају свако
дневниживотфутуристичкихдистопија.Заразликуоддру
гихподжанрованаучнефантастике, за сајберпанкдела је
карактеристичнодаантиципирајувеомаблискубудућност
напланетиЗемљи.Овојебитнојернаглашаватенденцију
капромишљањуразвојатехнологијеуконтекстуактуелних
друштвенополитичкихкретњи,учемуидејаонестабилно
стионогаштоперципирамокаореалностчестоиграважну
улогу.Умногимсајберпанк заплетимавеликидео акције
сеодиграваунекојврстидигиталногенерисаногумреженог
простора. Типичан мотив је замагљивање граница између
актуелнеивиртуелнереалности.

У фикционализованим дистопијским друштвима, заплети
сенајчешћегенеришуунапетостиизмеђу:најнапреднијих
научнихдостигнућакибернетикеиинформационихтехно
логијасаједнестранеисломаилирадикалнепроменедру
штвеногпореткасадруге.7Хакери,киборзи,различитева
ријантеобликаживотаизмеђучовека,машинеивештачке
интелигенције,улазеуконфликтесагигантскимкорпораци
јамачијисупроизвод.Класичнисајберпанкликовипопут
онихописанихуНеурoмансеруиБлејдранерусудобровољ
но или принудно маргинализовани, отуђени усамљеници,
егзистенцијалнои онтолошкиинкорпорирани у дигитали
зовановисокотехнолошкодруштвосакојимсууконфлик
ту.Тозначидасуубуквалномсмислуконструисаниифор
мулисаниодстранеекономскотехнолошкихсистемамоћи.
Они потичу од сајбертехнологије (онтолошки) и њихово
постојање и деловање је одређено задатим параметрима
сајбердруштва(егзистенцијално).Асиметричанодносмо
ћи8основјеконструкцијеДругостикојаћепостатиједанод
централнихмотивамитаокиборгу.Киборзисудаклебили
субјектисамаргина,којиопстајусаонестране(конструи
саних)границадруштва,изакојихсеотваралопољенере
гулисаних,анархичних,застрашујућих,људскимзаконима
неподложнихреалности.

Харавејскимитокиборгунедвосмисленопоткопаваидеју
органскецелине,стављајућиартикулацијуиспредрепрезен
тације.Сматрамдаданас, вишеодтридесет годинапосле

7 Hassler,D.M.(2008)NewBoundariesinPoliticalScienceFiction,Colum
bia:UniversityofSouthCarolinaPress,p.7576.

8 Самодоминантнагрупацијаимамоћдаодреди,пропишеинаметнесоп
ственуспецифичност (идентитет)каовредност,адаобезвредиидис
криминишетуђуспецифичност(другост);Beauvoir,S.(1959)TheSecond
Sex,NewYork:AlfredKonoph.
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„Манифеста киборга” ова важна позиција добија актуел
ностудоменимакојидалекопревазилазепитањеалијанси
унутарфеминизмаикритикеполитикаидентитета.Усвету
укомједизајнирањесопственогтелапосталодеосвакодне
вице,питањесхватањателакаодруштвеногконструктаак
туелнијејенегоикада.Сталноредефинисањеодносаизмеђу
човекаимашиневажно је, какоМаринаГржинићнаводи,
јертрагазаодсутном,алимогућомдругомсадашњошћу:

„[...]алтернативанисуцинизамилибезвредност,односно
некакваапстрактнаегзистенцијаиливјестиотехнолошком
детерминизму који уништава ’човјека стројем’, односно
‘смисаону политичку акцију’ с ‘текстом’, већ непосредно
раздвајањеипозиционирање–другачијаартикулацијатог
односа.”9

Другачијаартикулација,путемкојемождаможемодосегну
тидругачијусадашњостодвијасеинафикционалномина
материјалномплану,стога јеиважноосвеститииразуме
типоменутепроцесеиреартикулисатиконцепткиборгаиз
савременогтренутка.

Захваљућиразвојутехнологије,данасјемогућеразличитим
медицинскимикозметичкимзахватимаизтемељаредизај
ниратисопственотело.Уздовољноновцамогућејепроме
нитиморфологијулица,димензијетела,полилибојукоже.
Ширинаизборазависиодтогаколиконовцаможетедауло
жите.Не ради се само о козметици.Понекад је у питању
животнамедицинскаиндикација:далићетеиматипривиле
гијудазаменитеорганкојивамјеотказаоновим,протетич
ким,можеодлучитиопродужетку,квалитетуиликрајужи
вота.Другимречимамогућносткиборгизације сопственог
теладанасјепитањекласнепривилегије.Иакосукомплек
снимедицинскизахвативисокетехнологије(попутвештач
кихорганаипротетичкихудова)идаљевеомаскупи,многе
пресвегаестетскеоперацијесупосталесвеприступачније.
Данашњи„киборзи”вишенисусубјектинаучнофантастич
нихроманаифилмова,већнашесвакодневице.Оватезаима
многодаљеимпликацијеодпукекритикекомодификације
тела.

ЗаразликуодрепликанатаизБлејдранераовиданашњи„ки
борзи”нисупотлачени–онисупривилеговани.Тозначида
киборгвишенијеасиметричнидругивећпостајепрвиуод
носунакогсеконструишенесавршени,потрошни,смртни
други. Киборзи нису уклета бића са друштвенихмаргина

9 Gržinić,M. (1998)Ureduzavirtuelnikruh,Zagreb:Meandar (prevodna
hrvatskidoktorskedisertacijeMarineGržinićVirtualnerealnosti,Akroničen
čas,paraprostorinsimulacija,doktorskadisertacija,Ljubljana,str.183..
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сајберпанк метропола. Савремени киборзи се смеше са
билбордаинасловнихстраница,седеууправнимодборима,
возесеметроомпоредвас.Вероватнонемислеосебикао
окиборзимаилипотенцијалнимкиборзима.Садругестра
не,симболичкоместорепликанатаиз„Блејдранера”данас
заузимајуониљудскисубјектикојисубезизлазнозаточени
у својој непроменљивој, телесној, биолошкој, кварљивој,
непоправљивој, смртној, експлоатисаној људскости. Људ
скисубјектитрећегсветачијомсесмртношћукапиталише
први „киборгизовани” свет.Парадоксално, друштвени по
ложајкиборгаизсајберпанкфикцијеуреалности јепри
пао онима којима је ускраћена могућност да добровољно
одаберудапостанукиборзи,иакомогуибивајууведениу
односсатехнологијомкрозпроцесеексплоатацијеиратне
машине.Данассеграницедруштвавишенеодређујуспрам
замишљенихмонструма,химера,киборгакојинеподлежу
законимаљуди.Ситуацијасепотпуноокренула.Данасиз
ван киборгизованог, привилегованог, друштва остаје само
потрошни,голиживот.

Фикционализацијакојаводиовупретпоставкудоекстрема
јестеонапонуђенауфилму„Матрикс”усцениукојојне
прегледнимилиониљудских тела у капсулама сачињавају
батерије које хранемашине.Уфутуристичкој визијиВач
ковских,вишесенерадиотелукаосимбиозиорганизмаи
машиневећогигантском,киборшкомсистемуукомјељуд
скафункцијасведенананивоизвораенергије.Голиживоту
капсули,заробљенјезахваљујућитомештомујесвест„за
творена” уМатриксу – колективном виртуелном, реалном
свету.

Овденијеречотакозванимсајберсветовимауужемсмислу
речи, већначиниманакоје седигиталноуписујеу телои
телоуписујеудигитално.Например,кадасенаграницама
„тврђавеЕвропе”избеглицамаузимајуотисципрстију,њи
хователабивајудословнозаустављеназахваљујућибрзини
протокаоведигиталнеинформације,којаурокуоднеколи
косекундибивапренетанасвеграничнепрелазеуЕвропи.10
Другимречима,превођењемтелауовајдигиталниподатак
границабивауписанаусамотело.

Извођењеизмеђусајберинесајберпростора

Упостиндустријско,постмодерно,биополитичко,информа
тичкодоба,новеелектронске,дигиталне,сајбертехнологије

10Kuster,B.andTsianos,V.(2013)Erasethem!EurodacandDigitalDeporta
bility,12.November,2016.http://eipcp.net/transversal/0313/kustertsianos/
en
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променилесуљудскоискуствопростораивремена.Техно
лошки облици егзистенције у којима се успоставља (дис)
континуитетизмеђучовекаимашинеданассупосталине
избежни.11МаринаГржинићзапажа:

„Данассечовексвевишеодређујеуправоуодносупрема
свеобухватномтехнополитичкомсуставу,такодавећтешко
разликујемо,какореторичкитакоифеноменолошки,човјека
иљудскоодтехнолошког.Јошивишечовјекседанассвеви
шеодређујеуодносупремакибернетициифункционалној
аналогији–измеђучовјекаирачунала.”12

Комплексан однос тела и технологије посебно је значајан
уизвођачкимуметностима,којесутрадициналнопочивале
на уживомизвођењу присутног хуманог извођача у зајед
ничкомпросторвременукојиделеизвођачиипублика.По
следњихдеценијаупотребатехнологијепосталајешироко
распрострањенаусавременимизвођачкимпраксама.13Тоје
отвориломогућностизарушењепарадигмепросторвремеу
извођачкимпраксама,алииувођењепитањаизвођењатех
нологије односно увођење постхуманог (или нехуманог)
извођача,односнопроменеонтологијеизвођача.Најчешће
смештенуинтернетокружењеиизеденкрозинтернеттех
нолоигије,сајберфоманс14идигиталниперформанснастају
утеатарскомконтексту,аликористеинтернеткаосвојусце
ну.Некадапарадигматскоуживоизвођењеживихизвођача
замењеноједигиталномтехнологијом,ањеговиконститу
тивниелементипостајуИнтернетиекранкомпјутера,или
другогсродногуређаја(мобилнителефон,таблетисл).

11Gržinić,M.(1998)Ureduzavirtuelnikruh,Zagreb:Meandar,str.10.
12Исто,стр.11.
13Парадигматичанобликовогпрожимањаизвођењаитехнологијеједи

гиталнии/илитехноперформанскаоуметничкирадзаснованнатехнич
ким средствимареализације.Техноперформансукључује електронску
комуникацијууоквирудела,екранскопосредовањедела,екранскопо
средовањеилиумножавањефигуреилителаизвођачакаоимедијскеи
сајбертрансформацијељудскогтелаумашинуимашинеубиотехно
лошкипоредак.Дигиталниперформанс јеуметничкирадкојимсена
нивоуизвођењаповезујуживаидигиталнатехнологија,односнољуд
скопонашањеидигиталнатехнологија.Сајберформансјеспецифични
обликдигиталногперформансаукомјенаглашенакомпонентаинтер
активностииувекподразумеваодносулазаиизлазаизмеђуорганскоги
технолошкогсистема,односноизвођењеусајберпростору;Упоредити:
Стојнић,А.(2015)Теоријаизвођењаудигиталнојуметности:кановом
политичкомперформансу,Београд:ОрионАртиФМК.

14ПојамcyberformanceјесковаласајберуметницаитеоретичаркаХелен
ВерлеиЏејмсонусвојојтези:Jamieson,H.V.(2008)AdventuresinCyber
formance,11.November,2016.,http://eprints.qut.edu.au/28544/1/Helen_Ja
mieson_Thesis.pdf.
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И за извођаче и за публику перформанс у сајберпростору
увекподразумевауспостављањенекеврстеодносаизмеђу
сајберпорстораи–овогдругогпростора.Појавасајберпро
стораотворилајепитањеразликовањауодносунапростор
утрадиционалномсмислу,односнопотребузањеговим(ре)
именовањемкојебиукључилоторазликовање.Далиможе
морећидајеупитањуфизички,материјални,реални,акту
елни,традиционалниилиискуственипростор?Ниједанод
овихтерминанебибиотачан,јерсеможеједнакопримени
тиинасајберпростор.Стогасамодлучиладаовадвапро
стораједноставнозовемсајберпросторинесајберпростор.
Иаконаизгледсимплификујућа,овакватерминолошкаопо
зицијаимазациљдаупрвипланставикарактеристикекоје
сеодносенасајбертехнологију.Надонеклерискантантер
минолошки захват, којим традиционални искуствени про
сторуводимкаонесајбер,одлучиласамсејерсматрамдасе
људскопоимањетогпросторапроменилосапојавомновог,
сајберпростора.Пресајберпросторанијебилопотребеза
посебнимтерминомкојимбисмоназвалинесајберпростор
усвакодневномсмислу.

Сајберпросторомсматрампросторкојијеувекиискључи
вотехнолошкиизведенпутемдигиталнобиолошкетехно
логије.Просторомкојинијесајбер–несајберпростором–
сматрамживотнииискуственипросторутрадиционалном
смислу.Тозначидасенесајберодносинапросторкоји је
повезансанашимчулним,животнимискуствомбезтехно
лошкихпомагала.Међутимсматрамдајекључноданагла
симдасенерадионекаквојапстрактнојидејиусветовима
који паралелно коегзистирају. На против, сајбер простор
функционишекаонаставакипродужетак,памождачаки
новадимензијанесајберпростора.

Постављасепитањекаквесемогућностиотварајузапер
цепцијеирецепције теласпрамовихпромена,поготовоу
историјском раздобљу у ком сељудско које се перципира
као недовршено, несавршено, децентрирано и нецелови
то – тело које је пре свега пролазнаматеријална чињени
ца–повезујесамашиномкаосвојимлогичнимнаставком,
продужеткомипосредником.Удаљемтекстукрозанализу
неколикопримераизвођењаудигиталнојуметностиразмо
трићупроблемсубверзијеитрансгресијетеланаследећим
нивоима:

1.Односизмеђуживогтелаителааватаракаоизвођача;

2.Извођењекиборга;

3.Извођењекомпјутеракаоукидањехуманогизвођача.
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Реизвођења:извођењеаватара

Сајберформансом „Реизвођења” (Reenactments15) Ева и
ФранкоМатесзапочелисусеријусајберформанса„Синте
тичкиперформанси”(SyntheticPerformances)2007.године.
Упитањусуперформансикојисуупотпуностиреализова
ниувиртуелномсветуСекндЛајф (SecondLife16).Каоиз
вођачисепојављујуаватариуљудскомоблику,базиранина
физичкомизгледууметника.Серијасеиницијалносастојала
одреизвођењашестпознатихисторијскихперформансаиз
каснихшездесетихиседамдесетихгодина:„Импондераби
лиа”МаринеАбрамовићиУлаја(Ulay),„Певајућаскулпту
ра”(TheSingingSculpture)ГилбертаиЏорџа(Gilbert&Ge
orge),„Плоднотле”(Seedbed)ВитаАкончиа(VitoAcconci),
„Пуцањ”(Shoot)КрисаБрдена(ChrisBurden)и„Тактилни
Биоскоп”(TappundTastKino)ВалиЕкспорт(ValieExport).
Аватариуметникасуувиртуелној галеријиреконструиса
липерформансе,апубликаизцелогсвета,сеукључивалаи
присуствовалаим,такођепутемаватара.Централнакарак
теристикасвихпоменутихперформансаједасусебавили
различитимаспектимателаителесности.

Узмимозапримерперформанс„Недељивост”(Imponderabi
lia)из1977.укомсуМаринаАбрамовићиУлајстајалина
гилицемокренутиједнопремадругомувратимагалерије.
Пролазјебиосужентакодајепубликамораладасепровуче
измеђуњихкакобиушлаугалерију,односнодасвојимте
ломостварифизичкиконтакт сањиховим телима.Потпу
нонепокретниифокусирани једнонадруго,уметницису
стваралиосећањемеђусобнеинтимности.Садругестране
особакојапролазиизмеђуњих,приморанаједасеокрене
лицемка једномодњихдвоје,насилностварајућипрекид
измеђупара,алиисопствениконтактсауметницима.Еваи
ФранкоМатеспренелисуовајперформансувиртуелнисвет
СекндЛајфапрецизношћукореографскепартитуре.Чаксу
иугловиснимањаодговаралифотографијамаоригиналног
перформанса.Заразликуодуметника,публикаје„дошла“у
формиаватаракојисуималиидругеобликеосимљудских
–напримерџиновскаМацаКити(HelloKitty).Некиавата
риизпубликесуискористилиприликудаизведусопствене
перформансе,некисусеисамискинулиголи,некисупо
кушалидаблокирајупролаз,авећинајеизвелаочекивани

15Видео документација о сајберформансима је доступна преко адресе
http://0100101110101101.org/home/reenactments/.

16ЗаразликуодкласичневидеоигреSecondLifeнепостављапредиграче
конкретанциљвећсебазиранакреирањувиртуелнихликова(аватара)
који„живе“увиртуелномсветуонакокакоихиграчнаводи.У:Second
Lifeсеприступапрекоадресе:http://secondlife.com/.
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задатакпровлачењакрозврата.Дабимоглидапрођуизме
ђу нагих аватарауметника, аватарипублика суморали да
одаберу–деснимилилевим„кликом”–какомеодњихће
сеокренутилицем.

УоригиналномперформансуМаринеАбрамовићиУлајана
снази су била питања: блискости, додира, телесне интим
ности, сексуалности, нелагоде која се остварује у напето
стиизмеђунагогиобученогтела,односаиконтактасапу
бликом, рањивостии ризика.Напрвипогледмогло би се
рећидареизвођењеусајберпросторупоказујеовапитања
каодепласиранаувиртуелномсветугдеједодирграфички
приказ,анагостсамоједнаод,вишеилимањенеобичних
формикојетелоаватараможедапоприми.Садругестране,
ово тумачење, којим би се сајберформансмогао подвести
подједанобликнадидентификације,билобипревишејед
ноставнои једнодимензионално.Сматрамдапревођењеу
формусајберформансаовденијеуфункцијипражњењазна
чења,већ,напротив,уфункцијиреозначавања.Овимхоћу
дакажемдапитањакојимсусебавилипоменутиисториј
скиперформансинегубенаактуелностивећдобијајуново
значењеу„Реизвођењима”.Интимност,сексуалност,иден
титет, телесност,ризик,насиље,односприватноги јавног
простора, лични простор, воајеризам и егзибиционизам у
сајберпростору,актуелнисууправозатоштонампружају
илузију„нереалности”.Збогтогајепотребноразуметидасе
посредовањемтелаусајберпросторупитањетелесностине
превазилазивећумножава.Већдигиталнојонтологијиава
тара(оддигиталногсу),придодајусеновазначењакојаре
дефинишуителоживогизвођача.Сајберформанс„Реизво
ђења”показујенамданемареизвођења,незатоштојетеле
сностнестала,већзатоштотелоаватараусајберпростору
подлежедругачијимправилимапостојања.

Трећеоко:извођењекиборга

Запотребеперформанса„Трећеоко”17(3rdi)америчкиумет
никирачкогпореклаВафаБилала(WafaBilal)се2010.го
динеподвргаохируршкомзахватукојимму јенапотиљак
уграђена камера. На тај начин стекао је „треће око” које
свевремепосматрапросторкојимујеизалеђа.Камерабез
престанкасвакогминутаснимапо једнуфотографијукоја
седиректнопреносинаИнтернет18.Годинудана,коликоје

17Уоригиналномнасловунаенглескомпостојииграречивезаназа„I”са
значењем„ја”,акојасеизговараистокао„еyе”сазначењемоко,гдесе
погледисебствосемантичкиизједначавају.

18Документацијадоступнанаhttp://3rdi.meihttp://youtu.be/3MTdODMU
OXQ
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перформанстрајао,погледсапотиљкауметникабиоједо
ступанјавностиусвакомтренутку.Овајперформанссебави
питањиманадзирањаинепостојањаприватностиусавреме
номдруштву.УокружењусавременогмедијскогПанопти
конагденаснекакамерасталнопосматра,Билалпретвара
посматранотелоуједнуодтихкамера.Упокушајудестаби
лизацијеодносамоћи,онотварасимболичкидијалогизме
ђупосматрачаипосматраног.Небез(ауто)иронијеуметник
каже:

„ЈасамчовексаБлискогистокауАмерици.Вероватносам
подприсмотром.Инсталирањекамерејеослобађајућичин.
Акосемојживотпреносисвакогминутаиакојемојживот
познат,чегаимамдасеплашим?”19

Насупротапаратусаневидљивихкамерапутемкојихвласт
надзиреинеприметноуправљастановништвом,уметниксе
појављује каопојединацчија је камерадео телаи сасвим
транспарентна.Каоодговордошлајеочигледнарепресијау
видузабранеснимањанарадномместу.Донеклеиронично,
местонакомјеВафаБилалбиопринуђенданосипоклопац
прекообјективабиојеЊујоршкиуниверзитетнакомпреда
је(NYU),саобразложењемдањеговакамераугрожавапри
ватност студенатаидругих запослених.Као важан аспект
указује се чињеница да је забрана снимања у конкретном
случају значила забрану откривања одређеног дела тела.
УградившикамерунасвојуглавуБилалјетелопретвориоу
уређајзаснимање,инатајначинпостаоједнаврстакибор
га.Стогаминијетешкодазамислимпревођењеовезабране
уопштеправило:киборгзисуобавезниданарадномместу
покријусведеловетелакојиснимају.Хипотетичкоправило
бимоглодабудедеопрописаоодевању,каоидапостане
предметборбипротивдискриминацијекиборга.

Борбазаправакиборгавећсаданијепитањефикције.Ирско
каталонскиуметникНилХарбисон(NeilHarbison)основао
је„Киборшкуфондацију”20(CyborgFoundation)2010.годи
не,сациљемподршкељудимакојижеледапостанукибор
зи.НилХарбисонкојипатиодслепилазабоје,осмислиоје
саинжењеримаАдамомМонтандоном(AdamMontandon)и
ПетеромКасеом (PeterKase) специјалнодизајнираниуре
ђајајборг(eyeborg)којифреквенцијебојапретвараузвук.
Захваљујућиајборбгукојијеувидуантенетрајнопричвр
стиозасвојуглавуНилХарбисонјеустањуда„чујебоје”,

19ВафаБилалцитирануразговорусаKejtTejlor:Taylor,K.(18.II2011)
TheArtistasCyborg,TheGlobeandMail,12.November2016.,http://www.
theglobeandmail.com/arts/theartistascyborg/article567039/

20Видети:http://www.cyborgfoundation.com/
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односнодаихразликујенаосновузвука.Постаојепознат
каопрваособакојасеизјаснилакаокиборгузваничномдо
кументу.Тоседогодилокадамујеодбијензахтевзаобна
вљањебританскогпасоша јер јенафотографијиносиоај
борг.Харбисонјеподнеожалбуукојојјеинсистираодасе
ајборгтретиракаодеоњеговогтела,јерје,утренуткукада
сеизмеђуњеговогорганизмаимашинегенерисалоновочу
ло, онпостао киборг.Жалба је усвојенаииздатму је па
сошнакомјефотографијасаантеномчимејепостаопрви
званичникиборг.Каотакав,Харбисонбимогаобитиједан
одеклатантанпримерабиополитичкогпривилегованогки
борга.

Хејздраво:извођењекомпјутера

Последњи пример који ћу овде размотрити односи се на
представу „Хеј здраво” (Hello, Hi There!), америчке реди
тељкеЕниДорсен(AnnieDorsen)из2010.године.Предста
васеигралаукласичномпозоришномконтексту:публика
седиусалинаспрамсцене.Насценисеналазедвакомпју
тера чији су екрани повећани пројекцијом на два велика
монитора. Драматуршки, представа би се могла сматрати
дуодрамомјерсеодвијакаодијалогизмеђудвалика,јед
ногмушкогиједногженскоггласа.Међутим,упредстави
немани једногљудскогизвођача–уцелини јеизводедва
четбота(chatbot).Разговоркојиизговарајусинтетичкимгла
сомисписујесенаекранима/мониторима.Текстјебазиран
напознатојдебатиизмеђуМишелаФукоа (MichaelFouca
ult)иНоамаЧомског(NoamChomski)из1971.године,али
стриктно фиксиран сценарио не постоји. Два компјутера
„импровизују” разговор о поменутој дебати, који је сваке
вечериизвођењаразличит.Термин „импровизација” кори
стим условно, јер четботови комуницирају на основу за
датихпрограмскихпараметара.Иакобројмогућихверзија
њиховогразговоранијенеограничен,онпревазилазиосам
десетчетиримилионамогућихваријација,штоуусловима
позоришнепредставепрактичнозначидасеистиразговор
никада неће поновити. Још важније је да аутори пројекта
(људи)немајуконтролунадтокомразговоракојичетбото
виуживоизводетокомпредставе,штодоприносиутискуда
сеодвија„спонтани”разговоризмеђудвакомпјутера.Ком
пјутерикоментаришутемекојесубилепредметдебатеиз
међуЧомскогиФукоа:језик,креативност,корененаучних
истраживања,природуполитичкемоћии,пресвега,пита
њељудскеприроде.Разговорједуховит,понекадапсурдан,
са неочекиваним дигресијама, а понекад намерно постаје
циркуларан,кадасестварадрамскатензија:далићемаши
неуспетиданаставетокразговора,илићесе заглавитиу
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кружномпонављању(loop)?Иакоданаспостојечетботови
реализовани софистицираним анимацијама, које подража
вајуљудски(илинекидруги)лик,ЕниДорсеннамерноко
ристиједноставнечетботовекодкојихсевизуелизацијана
екранусводинаграфичкиприказтекстакоји„изговарају”.
УсветлудебатеизмеђуЧомскогиФукоа,овај„старински”
изгледподсећанаснатехнооптимизамкаснихшездесетих
иранихседамдесетих.Њиховантропоморфизамсеогледау
начинунакојисимулирајуразмишљање.

Постављасепитањедалиможемодаговоримоопозори
шнојпредставиакосујединиглумцидвакомпјутера?Ако
јетако,штанамтоговориовериунеопходностприсутног
(људског)телаизвођача.ПремаФилипруАуслендеру(Phi
lipAuslander)интернетичетботовисупомерилидебатуо
живомизвођењусаонтологијеперформансанаонтологију
извођача:

„Поштосучетботовивиртуелниентитети,онинепоседују
никаквофизичкоприсуство,никаквутелесност;онинеуми
рупереднашимочима–онисузаправобесмртни.Четбото
вимогудабудууништениилиизбачениизфункције, али
онинестареинеумируубиолошкомсмислу.Ониизводе
уживо али нисуживи,макар не на исти начин на који су
органскиентитетиживи.”

Управочињеницадасерадиоуживомизвођењуобезбеђује
условеукојимакомпјутерскипрограмможебитипомешан
сахуманимсубјектомиобратно,наначиннакојијетоне
кадабилонезамисливо.Реклабихдамогућностживогиз
вођењанадигиталнојмрежиунелопроменууначиннакоји
поимамо саму архитектуру реалности.ПремаАуслендеру,
радијскатехнологијајебилапрвакојајеунелаамбивалент
ностууживосткаоцентралниелементизвођења.Нарадију,
попрвипутнисмомоглидабудемосигурнидалислушамо
снимакилиживоизвођење.Садругестране,четботовису
увелиамбивалентностусамживотизвођача:

„Способностдасепрезентујуперформансикојићебитипо
сматраниутренуткунастанка,илитехнолошкимречником,
извођењеуреалномвремену–самасржуживости–јеспо
собносткојуделељудскабићаичетботови”

Стогаможемозакључитидасуовадвакомпјутеракојиси
мулирају интелигенцију сасвим равноправни глумци, чи
је извођење нуди рефлексије, ништа мање интересантне
исмисленеодонихкојебипонудилиљудскиизвођачи.У
представи„Хејздраво”телонијениприсутнониодсутно,у
смислунедостајућег.Теланемајернијенипотребноуовом
позориштукојејепосталодигиталнауметност.
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Оддецентрираногсубјектадо
паметногтелефона(иназад)

Признавањемстатусаизвођачааватарима,темељносепро
блематизујечитавхуманистичкипројекатсубјекта.Садруге
стране,акосеаватаримаоспористатусизвођача,тозначида
непостојирасцепсубјектаииндивидуе.Једанодцентрал
них проблема који се овде отварају тиче се питања пара
дигме:„једнаособа,једнотело”.Приликомуласкаусајбер
простордолазидокршењетепарадигме, апремаСлавоју
Жижекупостојечетириваријацијеовог„прекршаја”21:

1.Више особа у једном телу – одговара патологији по
ремећаја мултипле личности (МПД). Не постоји јасна
хијерархија измеђумноштва особа, односно не постоји
једнаособакојагарантујејединствосубјекта.Јабихре
кладаовајслучајможемодаприменимонателоаватара
којеможе„удомити”већибројособа.Дакле,вишеособа
изнесајберпросторасеуједињујууједномтелуусајбер
простору.

2. Више особа изван једног тела – на пример играчи
умреженихвидеоигарасавишеучесникаусајберсвету
(МУД22),сматрајудателокојепостојиизвансајберсвета,
односноунесајберпросторуприпада„правојособи”која
сеналазиизаразличитихперсонаусајберсвету.

3.Вишетелауједнојособи–овуверзијуЖижекназива
патолошком јермногателатренутноступајууинтерак
цијусаједномколективномособом,истогакршеаксиом
„једнаособауједномтелу”.Овонапримеродговарафан
тазијамаоколективномумууједномтелу.

4.Вишетелаиспредједнеособе–јеначиннакојисеод
носимо према институцијама, на пример, када кажемо:
држава(компанија,школа)захтеватоито–мадазнамо
даинституцијанијеживиентитеткојипоседујесопстве
нувољувећјесимболичкафикција.

Уодносунаобапримеракојенаводикаопатолошке(1.и3.)
Жижекупозораваданетребаолакодеконструисатилинију
раздвајањаизмеђу„патолошког”и„нормалног”.Разликаиз
међусубјектакојипатиодпоремећајамултиплеличности,
исубјектакојииграигрицунамрежи,тврдиЖижек,нијеу
томештоудругомслучајупостојисржјаствакојејечврсто

21Žižek,S.(1997)ThePlagueofFantasies,London:Verso,p.140.
22Multyuserdomain–односисенатипвидеоигарасавишеиграчакоји

међусобнодејствујууфикционалномсајберсветууреалномвремену.
МУДјенајчешћезаснованнаиграњуулога.



58

АНЕТА СТОЈНИЋ

укорењеноунекаквојстварнојреалностиизванвиртуелног
света.Напротив,субјектукојипатиодпоремећајамултипле
личности нефали укорењеност у стварној реалности, већ
њенсамнедостатак:празнинакојајеконститутивназади
мензијусубјективности:

„Умноженајаства(енг.multipleselves,примаут.)оспољена
наекранусу’оноштожелимдабудем’,начиннакојибих
волеодавидимсебе,репрезентацијамогидеалногега;као
такви,онасукаослојевиглавицелука:усредининемани
чега,асубјекатјебашто’ништа’.Стогајеовдекључнода
се уведе дистинкција између ’јаства’ (’особе’) и субјекта:
лакановски’децентриранисубјект’нијеједноставномулти
пликацијадоброгстарог’јаства’,парцијалнихцентара;‘по
дељени’субјекатнезначидапостојиједноставновећиброј
его/јаствауистојиндивидуи,каоштојеслучајуМУД.”23

Поделасубјектанијеподелаизмеђудваразличитасадржаја
каоизмеђуједногидругогјаства.Тојеподелаизмеђунече
га и ничега, између идентификације и празнине.Субјекат
можебити,ијестеподељен,чакикадапоседујесамоједно
унифициранојаство.Децентрираностсубјекта,стога,може
мосхватитикаоосцилацијуизмеђусимболичкеиимагинар
неидентификације:амбивалентностизмеђуреалногјаства
испољашњихмаскикојесубјекаткористиусајберсвету,а
којемогубитиистинитијеодоногаштосеперципиракао
праволицеизамаске.Децентриранисубјектманифестујесе
уфигуриагентаодноснозаступникаусајберсвету.Аватар,
као компјутерскипрограмкоји је дизајниран такода кроз
његаделујемоусајберпростору,одговаралакановскомкон
цептуегапренегосубјекта:аватарније„другисубјект”већ
самегосубјекта.КакојепремаЛакануегоувекалтеруод
носунасубјекаткомприпада,можеморећидајеаватарал
терегоусајберпростору.Постављасепитањедалиаватар
може бити извођач ако нема статус самосталног субјекта,
већпредстављаалтерегодецентрираногсубјекта?Жижек
истиче да управо у томе лежи радикална амбивалентност
заступникаусајберсвету,односноаватара.Онимогудапо
бољшајунашеживотеослобађајућинаснепотребнихопте
рећења, али по цену децентрираности.24 То значи да нису
самоаватаринашипосредници,негосмоимињихови.

Улогааватарајебитнајернајвећидеоактивностиусајбер
просторуизводимопосредствомаватара.Аватарнијесамо
алтерего,већифизичкипродужетакиндивидуекојаступау
интеракцијусамашином.Прикључујућисесајберпростору,

23Исто,стр.141.
24Исто.
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долазимоупоседтелаудигиталномпростору,преводећига
упикселе,итреперавеозначитељенаекрану.Улазакусај
берпросторнијенекакавсимболички,метафоричничин.У
питањујесасвимматеријалнаактивност.Онаизискујеод
ређенуврступовезивањателасаодређеноммашиномкоја
добијастатуспродужеткадатогтела,уодређеномпростору
ивремену.

Начиннакојидигиталнесистемепрепознајемокаоизвођа
чеотварабројнемогућностизаанализукомплексногодно
саизмеђучовекаимашинеусмислуантропоморфизма.У
данашњевременашсвакодневниживотјепостаосвевише
повезансакибертехнологијомикиберпростором,ауређа
јекојекористимодабисмомуприступилидоживљавамоне
само као продужетке нашег тела већ и ума, па и личне и
колективне меморије. Персонализацијом компјутера, „па
метних”телефона,таблетаиразнихдругих„носивих”тех
нологијадошлисмодотачкекадавишенекористимотех
нологију само да бисмо комуницирали једни са другима
већ,истовременокомуницирамоисасамимтехнологијама.
Штавишеитехнолошкиаларатикомуницирајумеђусобом.
Софтверикојинамсевербалнообраћају,каоштојенапри
мер„Сири”напопуларномАјфону,учинилисукомуникаци
јусамашиномочигледнијом,иакојеонавећбилаприсутна
иуписанојтекстуалнојкомуникацији.Каквасеинтеракција
дешавакадапитамнештосвојпаметнителефон,односному
тражиминформацијуионмиодговори?Иликадакомпју
терменипоставипитање(напримердалиприхватам„теи
те”условекоришћења)ијамуодговорим.Уоваквимједно
ставнимакцијамамашинамаседодељујеспоспбностдаво
деразговор,односномашинасакојомкомуницирампостаје
антропоморфна.Погледајмосаморечикојесекористекада
сеописујууређајикојисежелепредставитикаоквалитетни,
добродизајнираниисамимтимпожељни:онисупаметни,
интуитивни, респонзивни, пријатељски настројени према
кориснику(userfriendly),лични,софистицирани,ониимају
памћење(memory)идолазеугенерацијама.Свиовиатрибу
тиуједноиприписујуиделегирајуљудскекарактеристике
технологијамакојесупосталенашиантропоморфнипроду
жетци.Већкаснихдеведесетихиранихдвехиљадитих,екс
перименталнојепоказанодаљудиимајутенденцијудаком
пјутеримаприписујуособинеличностиукључујућиширок
спектардруштвенихдоговора.25ПремаНесуиЛиу(Cliford

25Nass,C.andLee,K.M.(2001)Doescomputer–Synthesizedspeechmani
festpersonality?Experimentaltestsofrecognition,similarityattractionand
consistencyattraction,JournalofExperimentalPsychology7(3),Washing
tonDC:AmericanPsychologicalAssociation,p.172.
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Nass,KwanMinLee),истраживањаинтеракцијеизмеђуљу
диикомпјутераупогледусистемакојиподразумевајутекст
иговор(texttospeechTTS)показаласудаљудиреагујуна
хуманекарактеристикеумашинскисинтетисаномгласучак
икадајеупитањунесавршенасимулацијакодкојејесасвим
очугледнодајеупитањувештачкигенерисанглас:

„Иакознамодакомпјутеринемајуличностубилокомхума
нистичкомсмислу,иупркосконфронтацијисаконстантним
подсетницимадагласнијебиољудски,људисуудаљеиз
ражавалиставовеспрампривлачењанаосновусличностии
привлачењанаосновуконзистентности”.26

Емпиријскаистраживањасупоказаладајељудскиодговор
накомпјутересуштинскисоцијалан–људисуреаговаликао
дасукомунициралиса„стварним”особама.Такосуимсе
вишесвиђаликомпјутерикојисупоказивалиособинелич
ностисличнењиховим(напримеринровертанилиекстро
вертан),иочекивалисуконзистентностизмеђукомуници
раногматеријалаи„личности”компјутера.

Сматрамдаовасазнањаимајубројнеимпликацијезапро
блем компјутера као перформера.Ако су компјутери дру
штвениактери,онитакођемогупостатиипозоришниакте
риосносноизвођачи,каоштосмовиделиупримерупред
ставе„Хало,хејздраво!”.Утерминимаантропоморфизма,
постављасепитањеко,илиштајеперформативнисубјект
утехнолошкиумреженомсвету?Човекилимашина?Данас
људипосежусаразличитимкомпјутерскимтехнологијамау
потразизаизвођењемукомћеучествовати.Људиизводеу
машинама,самашинамаиузпомоћмашина.Садругестра
не,свеститехнологијунапукосредство,јошједнуалаткуза
различите извођачке активностиљуди, било би несмотре
ноинетачно.УзмимозапримерСИМкартицузамобилни
телефон.Коочитаваподатке саСИМкартице?Вероватно
ниједнољудскобићенеможедаихпрочитадиректно,али
многемашинемогу.Када је прикључена умобилни теле
фон,таблетрачунарилинекиодбројнихтиповачитачакар
тице,СИМкартицаомогућавапроцесуирањеподатакакао
штосубројевителефона,листепозива,информацијеомре
жи, пропуштеним позивима, гласовним и СМС порукама
итд.каоиотехнолошкимперформансамамашинесакојом
„комуницира”.Речперформансе,којајеунашемјезикупо
челауобичајенода секористи за техничке спецификације
одређенихпроизводадиректно јеизведенаизенглескере
чиperformanceсаистомупотребом.Кадаговоримоопер
формансамааутомобила,компјутераилидигиталнекамере,

26Исто,стр.177.



61

АНЕТА СТОЈНИЋ

заправореферишемонаоноштотајаутомобил,компјутер
иликамерамогудаизведу.Технолошкиперформансодно
сисенаизвођењесамихмашинаистоколикоинаљудско
извођењепутеммашине.Људивишенисуексклузивнипро
извођачитехнологије,већимамотехнологијекојеправе,па
чакидизајнирајудругетехнологије,запроизводњутрећих
технологија.КаоштоМекензинаводи:

„Домет технолошког перформанса у компјутерској инду
стрији требаодредитиуодносунањегово сопствено спе
цифичноделовањеуњој, и у светлуфункције компјутера
каовиртуелнеметатехнологије,технологијекојасекористи
задизајнирање,производњуипроценудругихтехнологија.
[...]Компјутернесамодаизводинегоипомажедасепро
изведуперформанседругихпроизводаиматеријалаитако
увеликојмерипрошируједометтехнолошкогперформанса,
домет чији уплив у наше свакодневнеживоте може да се
схватипрекосвеприсутностбаркодова.”27

ЗаменејенајважнијаинајдалекосежнијапоследицаМекен
зијеве опште теорије перформанса тошто нам омогућава
даизвођачакојинијељудскобиће(нехумани),разматрамо
равноправносахуманимизвођачем.Например,акобиххте
ла да сазнам коликопута саму овомпоглављуупотреби
лареч„перформанс”моглабихтодаизведемтакоштобих
прочитала текстодпочеткаипребројалаучесталостпоја
вљивањатраженеречи.Затобимитребалодесетакминута.
Акотраженуречунесемупретраживачпрограмазаписа
ње,компјутерћеизвестиистизадатакзадесетинусекунде.
Постављасепитањекаква јеразлика измеђумогизвође
њаиизвођењакомпјутерскогпрограма,осимутомештоје
програмефикаснији.

Закључак

Кадаразматрамодигиталниантропоморфизамнашихсајбер
делегатаморамобитисвеснидасмовећодавнопревазишли
концептљудскогтелакаоприродногнасупроттехнолошког.
Данас је тема тела као друштвеног конструкта актуелнија
негоикадаи стогаморабитикритичкиразматрана.Наша
онтологија јеонтологијакиборгаионанамдајенашупо
литику. Истовремено, са напретком технологије, која по
стајесведоступнија,искуствокиборгаууметности јепо
сталомејнстримдотемере,дамногиуметницикиборшке
технологије користе као још један алат – пре него свесно

27McKenzie, J. (2001) Perform or Else: From discipline to performance,
London:Routledge,p.11
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преиспитивање односа тела и машине у друштвеном и
политичкомсмислу.

Уметници свакако нису једини који инкорпорирају техно
логију: има људи који су већ уградили идентификационе
чиповеисподкоже,ачиповањекућнихљубимацајепропи
санозакономикоднас.Уширемсмислусвакокоимаугра
ђенпејсмејкер,вештачкиорганилипротезубилокогтипа
можесесматратикиборгом.Развојирастућапопуларност
технологија које могу да се „обуку” (wearable technology)
показујетенденцијукасвеконкретнијемтелесномповези
вањуљудских бића и машина. Киборгизација савременог
друштвасевећдогодила,билодајепосматрамокаодобро
вољну,невољнуилиједноставнонеосвешћену.Удруштвуу
комјетехнологијапосталанесамонајјачеоружјебиополи
тике,већисамабиополитика,аизвођењепреузелофункци
јудисциплиновања,киборгвишенијеасиметричнидруги.
Киборгјепостаоподразумеваниобликегзистенције.Изво
ђењем у сајберпростору наш децентрирани, амбивалент
ни,неухватљиви,киборг–субјекатпостајеместорасцепа–
местокојеносиризикодпотпунедесубјективизације,алии
шансузареартикулаицјупозиције(пост)хуманогсубјектау
такозванопостхуманодоба.
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ISTHEREAPOSTHUMANPERFORMER–
TRANSGRESSIONSANDSUBVERSIONSOF

BODYINCYBERSPACE

Abstract

In this paper, the issues of transgression and subversion of human
body in the situation of technologically generated performance are
analyzed. Firstly, a theoreticalhistorical contextualization of the
digitalenvironmentismadeandthenexamplesareanalyzedofcyber
performance, digital and technoperformance that problematize the
relation between the digital system and the body of the performer.
This relation has become very important for the understanding of
the discontinuity problems between the human and the machine.
Therefore I have considered the changing position and the function
of a liveperformer as a performing subject and a performingobject
inthecontextofdigitalperformanceandperformanceincyberspace,
from the following aspects: the relation between live body and
avatar performer; cyborg performance; independent performance of
computers.Thecentralargumentfocusesontheproblemofthepost
or nonhuman performer through the concept I have named “digital
anthropomorphism”.According to Bruno Latour, anthropomorphism
canmean‘eitherthatwhichhashumanshapeorthatwhichgivesshape
tohumans’.Argumentismadethatadigitalenvironmentrespondsto
bothparts of this definition. It is both createdbyhumans and at the
sametimeitisshapingthehumanity.Theinventionofcyberspacehas
redefinedourontologyandhasbecomeacontinuation,extensionand

evenanewdimensionofthetimespacethatweinhabit.

Keywords: cyberperformance, anthropomorphism, posthumanism,
cyberspace,performance,body,subjectivity


