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Bog, če je to umetnost

Godard bi moral sestopiti z

lastnega godardovskega vla-

ka, Garrone se posveča ubo-

gljivemu koristoljubju male-

ga človeka, Gustav Möllner v

112 gledalsko izkušnjo pribli-

ža bralski, Nemec Thomas

Stuber pa sredi odtujenosti

najde hrepenenje.

Z vzponom umetne inteligence se znova postavlja vpra-

šanje o naravi umetnosti: napredni algoritmi, sposobni

samoučenja, ustvarjajo izdelke, ki jih ni več mogoče ra-

zlikovati od umetniških del, ki jih naredijo ljudje. Zagata

ni nova, saj so podobne razprave sprožili že šimp anzi.

bistvo umetnosti

Med šimpanzi in roboti

...................................................................

K Zdenko Vrdlovec, Špela Barlič

...................................................................

V uvodnem kadru zarenči v nas ši ro-

ko odprt pasji gobec z velikimi čeka-

ni, tako da smo že resno zaskrbljeni

za drobnega možica, ki si v pasjem

salonu daje opravka s to mrcino. Ki

pa jo s sušilnikom umiri. Kmalu za-

tem vdre v salon pasje nege nasilnež

bikovskega videza in obnašanja. S

tem ima Marcello, lastnik salona,

večje sitnosti, a tudi njega umiri z

odmerkom koke. Le da se moti, če

misli, da bo s človeško zverino tako

zlahka opravil kot s pasjo.

D ogman italijanskega režiserja

Mattea Garroneja (G o m o ra , Res n i č-

nost) je film o »malem človeku«.

Marcello (Marcello Fonte je za vlo-

go dobil zlato palmo) je namreč

njegova tako fizična kot psihična

manifestacija. V tem čudnem na-

selju v obliki konjske podkve, ki le-

ži kot odvržena nekje na skrajnem

robu nevidnega mesta, najbrž ni

edina, a je dobro izbrana. Robustni

in brutalni kriminalec Simeone te-

rorizira vse krajane, vsi bi se ga radi

znebili, a se ne zmorejo odločiti niti

za najetega morilca. Raje se fatalis-

tično tolažijo, da ga bo že kdo prej

ali slej ubil. Le Marcello, ljubitelj

psov in ljubeč oče, s Simeonejem

nekako shaja, še več, prav v trenut-

ku, ko bi se lahko uresničilo fatalis-

tično upanje njegovih sosedov, mu

re ši življenje. A ni videti, da bi

drobnega Marcella na tega brutal-

nega silaka vezalo kakšno občudo-

vanje njegove tiranske moči. Prej

gre za nemočno ubogljivost, pa ven-

dar ne samo nemočno, marveč po

malem tudi pridobitniško. Res je,

da ga Simeone vselej prisili v udele-

žbo pri kakšnem kriminalnem po-

četju, a je Marcello kar zadovoljen,

če dobi nekaj drobtinic plena. Celo

v zapor gre namesto njega, ko mu

ta obljubi deset tisoč evrov. »Mali

človek« je kot majhna država, ki za

d ro b i ž in svojo dobrobit preveč

uboga velike. V D ogmanu lahko vi-

dimo, kako se to konča.

Ime Jean-Luca Godarda, posled-

njega preživelega iz nekdanjega fran-

coskega novega vala, so njegovi naj-

večji privrženci ali tisti, ki z njegove-

ga »ikonoklastičnega« filmskega vla-

ka niso stopili enkrat v 70. letih prej-

šnjega stoletja, včasih prevajali kar z

»God Art« (Bog Umetnost). Toda po

ogledu njegovega zadnjega filma

Knjiga slik pride človeku (vsaj tiste-

mu, ki je pravočasno stopil z godar-

dovskega vlaka) na misel neka druga

sintagma: O, bog, če je to umetnost.

112

Danski triler z naslovom 112 G u s t ava

Mö l l e r j a takoj prikliče v spomin film

L o cke Stevena Knighta. Policist v

klicnem centru za nujne primere

prejme klic ženske, ki mu da med vr-

sticami vedeti, da je bila ugrabljena

in da jo ugrabitelj v belem kombiju

pelje neznano kam. Policaj bi moral

primer prepustiti drugim enotam, a

ker je v srcu terenski policist, frustri-

ran, ker je bil v klicni center kazen-

sko premeščen, in ker je obtežen z

madežem, ki bi ga rad zdrgnil s sebe

z novim podvigom, se odloči na las-

tno pest poseči v dogajanje; njegovo

edino orožje pa je telefon.

112 je film, ki gledalsko izkušnjo

približa bralski – vidite le policista v

klicnem centru, vse ostalo se zgodi v

va ši glavi. Scenarij je skrbno dode-

lan in poln presenetljivih obratov, ki

gledalca vseskozi držijo v napetosti.

Posebna pozornost je posvečena

motivaciji in karakterizaciji glavne-

ga lika, ki v gledalcu vse bolj budi

dvom, ali naj sploh navija zanj. Poli-

cist je v enaki poziciji kot občinstvo:

situacijo na drugi strani signala si

zgolj predstavlja in vanjo projicira

svoje želje (na primer to, da bi se iz-

kazal) in predsodke (na primer, da je

ženska vedno žrtev in moški vedno

krvnik). Ne pomisli pa, da se je mor-

da ponovno prenaglil in da dober

namen še ne pomeni nujno dobro

opravljene naloge.

Med policami

Če smo dram, ki se godijo med poli-

cisti, že vajeni, pa nas nemški film

Med policami popelje v svet, ki je

povsem vsakdanji, a ponavadi skrit

pred našimi očmi in ne dovolj privla-

čen, da bi bil predmet filmskih upo-

dobitev. Med visokimi policami in vi-

ličarji skladišča velikega trgovskega

centra, kjer se prepletajo trpke uso-

de skladiščnikov, ki kot termiti, pri-

k ra j šani za svetlobo dneva, drobijo

med neskončnimi vrstami prodajnih

polic, nam režiser Thomas Stuber

dobesedno in metaforično odpre ok-

no v zakulisje sodobne potrošniške

družbe, v svet razočaranih in osa-

mljenih duš, ki svoja življenja živijo

le še na delovnem mestu. Nežen,

melanholičen film, v katerem brezo-

sebno skladišče postane čarobna,

nenavadno lepa katedrala hrepe-

nenja, zavetje za razbolene duše z

družbenega roba. ×

Dogman: »mali človek« je kot majhna država, ki za drobiž in svojo dobrobit

preveč uboga velike. F arhiv Liffa

Slikar, ki je v 50. letih prejšnjega stolet-

ja sprožal največ debat na londonski

umetniški sceni, ni bil abstraktni ek-

spresionist Jackson Pollock, temveč us-

tvarjalec, znan kot C o n go , čigar ustvar-

jalni postopki (nekateri bi morda rekli,

da tudi izdelki), kot na primer sponta-

no delo z barvami, so bili precej po-

dobni tistim, ki jih je uporabljal sloviti

ameriški umetnik. Obstajala pa je tudi

razlika: Congo je bil šimpanz.

Ko slikajo opice

Veselje do likovne umetnosti so pri

tem varovancu londonskega živalske ga

vrta odkrili, ko je bil star dve leti. Con-

go je ustvaril okoli 400 del, v njih pa

izkazoval občutek za barvno ravnotež-

je, kompozicijo in simetrijo. Postal je

senzacija, nastopal na televiziji, Inšti -

tut za sodobno umetnost pa je leta

1957 pripravil obsežno razstavo njego-

vih slik, ki je sprožila kup razprav o

tem, ali so lahko razumljene kot umet-

nost – in kaj umetnost sploh je. Med

občudovalci Congovega dela sta bila

tudi Pablo Picasso, ki naj bi si eno nje-

govih slik obesil kar v atelje, in Salva -

dor Dalí, ki je pripomnil: »Roka šim -

panza je skoraj človeška; roka Jacksona

Pollocka pa je povsem ži va l s ka ! «

Na mednarodno likovno razstavo v

Göteborgu leta 1964 je novinar Ake

Axelsson podtaknil slike, katerih avtor

naj bi bil neznani francoski umetnik

nostnih poznavalcev (umetnikov, kus-

tosov, kritikov, zbirateljev), kot je to v

60. letih ugotovil ameriški filozof Ar -

thur Danto. Institucionalna teorija

umetnosti zato na vprašanje, kaj je

umetnost, odgovarja povsem prepros-

to: »To, kar je razstavljeno v galeriji.«

Kljub temu je vprašanje spet oži ve l o

z vzponom umetne inteligence. Tako

je marca 2016 precej pozornosti zbudi-

la novica, da se je v ožjem izboru za ja-

ponsko literarno nagrado, namenjeno

najb oljšemu romanu leta, znašlo bese-

dilo, ki ga je napisal (oziroma pomagal

napisati) računalniški program. Delo z

Osamosvojeni stroji

Le nekaj mesecev zatem je zakrožil

film Sunspring, za katerega je scenarij v

celoti napisala umetna inteligenca,

poimenovana Benjamin, ki si je pri

tem pomagala s scenariji filmov iz 80.

in 90. let. Benjamin je za film zložil tu-

di skladbo, ki je nastala na podlagi nje-

gove analize 30.000 obstoječih pop

pesmi. Pojavilo se je še več umetnos-

tnih del, katerih »avtorji« so bili razni

programi; vsaj za nekatera – p o dobno

kot pri slikah šimpanzov – ni mogoče

ugotoviti, da jih ni naredil človek.

V p ra šanj umetnosti umetne inteli-

gence se je v teh dneh dotaknilo tudi

društvo za interdisciplinarno umetnost

Cirkulacija 2, kjer so temi posvetili

simpozij in pripravili razstavo del ro-

botov-risarjev. Slednje bi sicer težko

označili kot umetno inteligenco, saj gre

za naprave, ki se tako ali drugače odzi-

vajo na okolje in na podlagi določenih

...................................................................

TGregor Butala

...................................................................

malce zafrkljivim naslovom Dan, ko bo

računalnik napisal roman sicer nagrade

ni osvojilo, se je pa nato izkazalo, da ni

bilo edino te vrste; med skoraj 1500 ro-

mani, ki so prispeli na anonimni nate-

čaj, je bilo kar enajst takšnih, ki so nas-

tali s pomočjo algoritmov.

Dva izmed teh, tudi prej omenjene-

ga, so poslali raziskovalci z univerze v

Hakodateju; ti so v program najprej

vnesli obsežen nabor besed in stavkov,

določili parametre za oblikovanje be-

sedila, nato pa pustili programu, da je

sam »napisal« roman. »Besedilo je bilo

zelo dobro strukturirano, imelo pa je

nekaj hib, na primer pomanjkljiv opis

in razvoj likov,« je dosežek komentiral

eden od članov žirije, japonski pisatelj

S a to ši Hase. In četudi so mnogi opo-

zarjali, da je program v nekem smislu

zgolj »uredil« podatke, ki so jih vanj

vnesli njegovi skrbniki, je bilo jasno,

da je trenutek, ko bodo programi to-

vrstne vsebine sposobni pridobiti sa-

mi, razmeroma blizu.

pravil (deloma tudi programirano na-

ključno) rišejo različne podobe. Vseeno

ti stroji ob izvajanju algoritmov v veliki

meri »živijo« lastno življenje; četudi so

njihove stvaritve odvisne od vhodnih

podatkov, postaja meja, ki jih loči do

»umetnosti«, podobno kot pri progra-

mih tanka. »Rezultat kombiniranja be-

sed je v kontekstu poezije na primer

razumljen drugače kot v vsakdanjem

življenju; stvari dobijo v estetskem ok-

viru drug pomen, drugačno zanimivost

kot sicer,« spomni intermedijski umet-

nik Borut Savski.

Nemara bi se lahko tu vrnili k razu-

mevanju umetnosti kot zavestnega de-

janja, kakršnega bi strojem le težko

pripisali. Kaj pa opicam? O tem, kaj je

zavest, še nimamo jasnega odgovora, je

opozoril Damjan Bojadži ev z Inštituta

Jo žefa Stefana. »Pogosto slišim vpraša-

nje, ali ima umetna inteligenca lahko

zavest; toda morda se je treba vprašati,

ali je inteligenca brez zavesti sploh

mogoča.« Ali pač umetnost. ×

Šimpanz Congo, prebivalec londonskega živalskega vrta, je v 50. letih s svojimi

slikami postal prava senzacija. F
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Eden najbolj znanih umetniških izdelkov Conga, slovitega nečloveške ga

predstavnika abstraktnega ekspresionizma. F
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Morda je šimpanz, a vseeno so

to najboljše slike na razstavi.

Rolf Anderberg

kritik, o delih šimpanza Petra

Pierre Brassau; v resnici je platna pos-

likal šimpanz Pe te r . Odziv na dela mla-

dega avantgardista je bil izvrsten; z iz-

jemo enega samega kritika, ki je menil,

»da lahko kaj takega naslika le opica«,

so slike hvalili vsi. »Brassau slika z izra-

zitimi potezami in vidno odločnostjo,«

je zapisal kritik Rolf Anderberg, ki se

ni dal motiti niti, ko je resnica prišla na

dan. »Morda je šimpanz, toda vseeno

so to najboljše slike na razstavi.«

Pred dobrim desetletjem so debate o

naravi umetnosti spet sprožili šimpan -

zi iz nekega ameriškega zavetišča, ki so

se terapevtsko lotili slikanja. Morebiti

tudi zato, ker se je iz izdelkov dalo raz-

brati estetske preference posameznih

šimpanzov. »Nekateri pravijo, da te sli-

ke niso umetnost – toda kaj je tisto, kar

naredi za umetnino pisoar ali konzervo

Campbellove juhe?« je razmišljal Sean

Yu n ke r , ki je takrat pripravil razstavo

nastalih del.

Kaj določa umetnino?

Njegovo vprašanje je bilo morda odveč;

vse od historičnih avantgard ter kon-

ceptualne umetnosti je nekako spreje-

to, da ima umetnina poleg čutne razse-

žnosti tudi določeno sporočilno, po-

mensko plat, ki je pogosto pomem-

bnejša od ustrezanja merilom »lepega«

ali »pravilnega«. Umetnost je v tem

smislu bolj prisotna v umetniški gesti

in premišljenem kreativnem dejanju,

ne pa nujno v podobi »izdelka« kot ta-

ki; umetnost je lahko preprosto to, kar

umetnik razglasi za umetnost, oziroma

nekaj, kar kot umetnino prepoznava

»svet umetnosti«, torej skupnost umet-


