
Projekt Possibility of Preserving / Mo!nos" uchovávania je v#stupom 
umeleckého kolektívu APART, ktor# je zdru!ením mlad#ch vizuálnych 
umelcov Denisa Kozerawského, Petra Sita a$Andreja %abkaya. &innos" 
kolektívu sa neobmedzuje iba na autorskú tvorbu, ale vz"ahuje sa aj na 
organiza'né aktivity, súvisiace s$ rozvojom diskurzu sú'asného vizuál-
neho umenia (vydavate(ská, kurátorská, v#stavná a$kultúrno-aktivistická 
'innos"). Ka!d# aspekt systému fungovania zdru!enia sa odzrkad(uje 
v$spôsobe prístupu k$ tvorbe v#stavy. Základom je prepájanie rôznych 
poh(adov a$nastavení aj in#ch, prizvan#ch tvorcov z$oblasti vizuálneho 
umenia metódou pokusu a$ omylu, ke) je primárne podstatn# proces 
s$'asto nepredvídate(n#m finálnym v#stupom v$princípe sekundárnym. 

POSSIBILITY OF PRESERVING / MO!NOS" 
UCHOVÁVANIA kolektívu APART a$PLURAL, Kristína Országhová, 
Karaoke Tundra, András Cséfalvay, Ale* &ermák, Josef Dabernig, 
Nicoline van Harskamp, Marianna Simnett. Curated by: Lucia Gavulová
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Autori vstupujú do dialógu a$skúmajú krehké hranice tvorby – (ne)tvor-
by umenia narú*aním osvojen#ch postupov a$ ich spochyb+ovaním. Zo 
samotnej podstaty kolektívneho prístupu k$projektu problematizujú dielo 
v$ jeho v#slednej podobe – ako definitívny artefakt. Rovnako testujú v#-
stavn# formát, do ktorého vstupujú re!ijne, usmer+ujúco, inscenujúc. Di-
vák je svedkom vzniknut#ch situácií, ktor#ch sa stáva sú'as"ou a$svojou 
prítomnos"ou ich legitimizuje. 

Alchymistick# symbol transformácie je nosn#m prvkom vstupného ob-
jektu v#stavy, ktor#m je 'erpadlo, pohá+ajúce vodn# obeh cel#m v#-
stavn#m priestorom v$ tvare ochodze. Obeh je zabezpe'ovan# prísu-
nom slne'nej energie, generovanej prostredníctvom solárneho panela, 
umiestneného autormi na streche budovy Domu umenia. Svojím fyzic-
k#m uspôsobením v$priestore naviguje diváka na pohyb prostredím v#-
stavy, ktorému dominuje sveteln# gradient prechodu z$absolútnej !iary 
do tmy, uspôsobenej na vnímanie filmov#ch projekcií v$závere v#stavnej 
'asti. Divák je ku koncu prehliadky nabádan# zmeni" polohu z$vertikálnej 
do horizontálnej, ke) mu je ponúkaná mo!nos" (ahnú" si, oprosti" sa od 
kontextu v#stavy / in*titúcie / okolitého prostredia a$neru*ene vníma" 
tok za sebou premietan#ch projekcií, vz"ahujúcich sa k$téme prehliadky. 
V*adeprítomn# hlasov# sprievod uvádza náv*tevníka do predstavy éry 
budúcnosti, charakterizovanej plnou automatizáciou (udskej práce, 'ím 
na'rtáva mo!n# stav „po“, ktorého metaforou je Pangea Proxima ako fi-
nálna forma staro-nového usporiadania kontinentov. Autori prepájajú 
koncepty, 'erpajúce z$my*lienok ruského kozmizmu a$z$rôznych sú'as-
n#ch *pekulácií o$transhumanizme a$v#voji (udstva v$budúcnosti.

Z$databázy textov sú abstrahované pasá!e, ktoré v$novom usporiadaní 
tvoria meta-text reagujúci na predstavy autorov o$(udskom zoskupení, za-
lo!enom na kolektívnej umelej inteligencii ADA. Tá pretvorila spolo'nos" 
v$prospech 'loveka a$umo!nila ideálny spolo'ensk# stav, v$ktorom nie je 
vy!adovaná práca v$zmysle nevyhnutnosti, generovanej kapitalistick#m 
systémom, ale je transformovaná do princípu kreatívneho myslenia / 
tvorby umenia. Umenie sa stáva absolútnym spolo'ensk#m kapitálom. 
Stáva sa v*etk#m – nastáva kone'ná fáza jeho prestúpenia s$ka!doden-
n#m !ivotom. ADA opisuje novovzniknutú spolo'nos" a$ to, ako sa mu-
sela vymedzi" vo'i jestvujúcim spolo'ensk#m problémom sú'asnosti. 
Nové zriadenie naz#vajú autori ERA (Earth Recharging Association). Nie 
v$zmysle korporácie, ale spolo'nosti – ktorá mô!e predstavova" obchod-
nú entitu, ale aj (a$najmä) (udské zoskupenie – systém skupinovej (udskej 
existencie a$interakcie.

V#stava je utopisticko-futurologick#m príbehom, ktor# nadväzuje na sú-
'asn# diskurz o$problematikách men*ín, gendrov#ch otázok, telesnosti, 
smrte(nosti, spolo'enského zriadenia, identifikácie, kultúry a$celkového 
usporiadania sveta. Nepriná*a v*ak odpovede ani rie*enia – nasto(uje 
otázky a$pripú*"a zlyhania. K(ú'ov#m momentom sú podmienky, ktoré 
predur'ili transformáciu a$emancipáciu 'loveka na vy**iu formu bytia, 

ke) sa stroj stáva jeho rovnocennou entitou – za'ína cíti". Prostredie v#-
stavy má evokova" ideálny stav, ke) je bytos" uvedená do totálnej ume-
leckej in*talácie, v$rámci ktorej sa stáva jej neoddelite(nou sú'as"ou: je 
nabádaná na rozpolo!enie, ke) nemusí vynaklada" !iadnu energiu – na 
zrasteniu s$prostredím, na odovzdaniu sa do starostlivosti technológie. 

My*lienky a$v#chodiská v#stavy v$sebe integruje portrét die"a"a komuni-
kujúci jej vizuálnu identitu. Predstavuje priamo'iaru odpove) na otázku 
ako bude vyzera" svet vo chvíli, ke) prestane jestvova" práca? Is preser-
vation possible? Ka!d# (nielen rodi') by si to prial ...

Lucia Gavulová

Otvorenie / Opening: 
30/3/2017  18,20:00. 
V#stava potrvá do / 
Through: 25/6 2017.

Otváracie hodiny / Opening hours:

Pon / Mon: 12,19:00
Uto / Tue: zatvorené / closed 
Str / Wed: 13,20:00
-tv,Ned / Thu,Sun: 12,19:00
Vstup vo(n# / Free entry

Kunsthalle Bratislava 
Nám. SNP 12, Bratislava 
Slovenská republika

www.kunsthallebratislava.sk

ANicoline Van Harskamp - PDGN„PDGN“ je fiktívne video vykres(ujúce budúc-
nos", v$ktorej svet u! viac nie je riaden# národn#mi vládami alebo globálnymi korporá-
ciami, a$ktor#  nie je ani utopick# ani dystopick#. Naprie' t#mto svetom sa prostred-
níctvom dobrovo(ného samo*túdia  rozvíja medzi (u)mi nov# spojovací jazyk. Scenár 
pre PDGN bol vytvoren# zo skuto'ne hovorenej angli'tiny, ktorá nie je rodn#m jazy-
kom hovoriacich, po'as série piatich workshopov uskuto'nen#ch v$BAK (basis voor 
actuele kunst) v$ Utrechte. Niektoré aspekty jazyka a$ naratívu boli prevzaté z$ femi-
nistickej fiktívnej beletrie, ktorá navrhuje jazykovú zmenu, ako napr. „Women on the 
Edge of Time“ (1976) od Marge Piercy a$ „Elgin´s$Native Tongue“ (1984) od Suzette 
Haden. Jazyk scenáru bol )alej rozvinut# pou!ívaním be!n#ch a$ predpokladan#ch 
faktorov jazykovej evolúcie v$ oblastiach syntaxu, slovnej zásoby a$ fonetiky.  Tieto 
„narú*ajúce faktory“  boli konceptualizované s$pomocou akademikov v$odboroch ako 
sú kreolské *túdiá, matematická a$strojová lingvistika a$ jazyková akvizícia, ako aj  es-
perantistov, vo(no'asov#ch jazykov#ch vynálezcov a$ here'iek v$ hlavn#ch úlohách.  

BJosef Dabernig - Rocket Launch Dvaja malí chlapci sa objavujú s$kartónov#mi 
hra'kami. Ich zá!itok mimosezónnych prázdnin v$ kempovom hoteli sa mení na trau-
matické déjà vu z$druhej svetovej vojny. Narú*anie ve(kého a$symetrického mal#m a$sin-
gulárnym a$naopak – princíp neustále vyu!ívan# v$diele  Josefa Daberniga.  Rovnako sa 
tento princíp vyskytuje  aj tu, vo filme Zlaté Piesky Rocket Launch, ktor# mo!no ako celok  
interpretova" ako alegóriu svetovej (nekon'iacej ) bipolarity. Malé a$ve(ké sú stelesnené 
rodi'mi (hran#mi Dabernigov#m synom a$dcérou) a$dvomi mal#mi chlapcami (jedn#m 
z$nich je Dabernigov vnuk), ktorí sa zdr!iavajú v$zdanlivo opustenom schátranom  hoteli 
nazvanom Flóra („hran#m” eponymick#m komplexom v$bratislavskej rekrea'nej zóne  
Zlaté Piesky). V$paralen#ch montá!ach, ktoré nasledujú, vojna, predov*etk#m studená 
vojna, alebo 'o zostalo zo spomienok na +u, na seba berie mimoriadne nepredvídate(né 
podoby .  K#m dospelí si  bez slova zapínajú svoje po'íta'e v$roztrúsenej hotelovej izbe 
a$pripravujú sa na simulovan# raketov# *tart, chlapci bezcie(ne pobehujú dokola v$roz(ah-
lom parkovom areáli. Prezle'ení za astronautov (alebo skôr kozmonautov) sa hrajú 
s$podomácky vyroben#mi raketami a$ lietajúcimi objektami. Zatia( 'o sa toto odohráva, 
sa poh(ad kamery kontinuálne skúmavo natá'a smerom k$oblohe. K$ tomu sú pridané 
paralelné zvuky dvoch jednoduch#ch piesní katovickej hip-hopovej skupiny Kaliber 44: 
jedna priradená dospel#m a$druhá de"om. Len raz poh(ad kamery kombinuje vnútorn# aj 
vonkaj*í priestor, a$k#m analógová detská hra vonku kon'í pod ve(k#m raketu pripomína-
júcim potrubím, dospelí sa strácajú v$digitálnej sfére svojej misie vo vonkaj*om priestore.  
Medzit#m pokra'uje  !ivo hra" elektronická sci-fi zvuková signalizácia. Lom dvoch sfér 
prepadávajúcich sa jedna v$druhú, no akosi prepojen#ch: nabit#ch do plna. 

CAndrás Cséfalvay - New Horzions II New Horizons je sci-fi  príbeh to'iaci sa 
okolo nekone'ného vedecko - technologického rastu. Imaginatívne rozprávanie o$hra-
niciach ná*ho planetárneho systému, o$vz"ahu mysle a$mo!n#ch koncov. 

DMarianna Simnett - The Needle and the Larynx V$ „The Needle and the Larynx” 
(2016) sa Simnett hrá s$médiom svojho tela tak gavaliersky, ako by sa 'lovek mohol hra" 
s$jeho online avatarom vzh(adom k$efemérnosti a$flexibilite jeho digitálnej prezentácie. 
Alebo e*te skôr,  je to mo!no tento mentálny stav provizórnosti-ten, ktor# je vä'*ine 
z$nás u! dôverne známy-ktor# ju núti podstúpi" zna'n# fyzick# nátlak. Je to tento vzor 
do'asného, v)aka ktorému sa svet zdá by" prístupnej*í, menej za"a!en#. Urobilo nás to 
slobodnej*ími, keby aj len od akéhoko(vek skrytého podozrenia morálneho determin-
izmu. No v$hlavn#ch udalostiach  svetovej politiky v$ nieko(k#ch  uplynul#ch mesiacoch 
sme videli, !e táto rekalibrácia ná*ho chápania dôsledkov, bezpochyby sprostredko-
vaná dominanciou sociálnych médií,  mô!e by" krutá. Vo svojich nedávnych prácach 
vzala Simnett tento stav a$aplikovala ho na svoje telo h(adajúc vo svojich performance 
empatiu, ktorá by mohla by" vzájomne precítená +ou i$divákom. 

EAle! "ermák - The Other Half of the World #Metafyzika krize / Budoucnost 
není dostupná pro ka!dého / Distribuce technologií má r.zn# dopad na r.zná t/la. Re-
genera'ní nostalgie / Party se prolíná s$hospodá0skou a$sociální nejistotou / Nietzsche 
napsal: neexistují !ádné skute'nosti, jen interpretace, v$ tom smyslu, !e ka!dá verze 
události je jen dal*í p0íb/h, kde lze l!i omluvit jako alternativní pohledy, nebo stanoviska, 
proto!e je to v*echno relativní a$ka!d# má svou vlastní pravdu / M#m úkolem je b#t ry-
chlej*í,ne! jak#koliv sou'asn# 'lov/k / Lidská pam/" se prom/nila v$digitální data / Dig-
itální data do inteligence stroje / Inteligence stroje do predikce trend. / Predikce trend. 
do ekonomického plánování / V#po'etní kapitál je postaven na jednotlivcích a$kolek-
tivních vzpomínkách / Jediná lidská chyba p0ipravila stovky lidí o$ !ivot / Individuální 
a$kolektivní vzpomínky se stávají zdrojem kognitivního kapitálu, náhradou funk'nosti / 
Formou discipliny.

1Transformácia solárnej energie Solárny panel, objekt, 'erpadlo, hadica, voda

2 Identity Bridge Grafick# dizajn: Parallel Practice

3Voiceover Text: Kristína Országhová, APART, Postprodukcia: Karaoke Tundra

4Pole Neonové trubice, Architektúra: PLURAL

5ERA(Earth Recharging Association) LCD panely, vizualizácia

6Zóna neaktivity Antidekubitné matrace

7Selekcia kolektívnej pamäte Promítání: ABCDE
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To rejuvenate. Spolo'nos" ERA je produktom celosvetovej dohody obyvate(ov planéty Zem. To cure. 
Dôvodom jej zalo!enia bola vtedaj*ia nerie*ite(nos" ekologick#ch a$mocensk#ch problémov spôsobovan#ch 
nadmern#m mno!stvom slne'nej energie vysielanej na Zem. To heal. Jednou z$jej úloh je monopolizácia 
spôsobu získavania elektrickej energie nutnej pre chod plne automatizovaného prostredia planéty. To 
improve health. Projekt v$sebe zah1+a nezávislú anorganickú datábázu (udstva zakomponovanú v$umelej 
kolektívnej inteligencii ADA. To delay death. Solárne panely obiehajú okolo Zeme. To reach immortality. Ich 
nezkorumpovate(nos" zabezpe'uje umelá kolektívna inteligencia. To enter unity. Zachytené solárne lú'e 
sú transformované na eletrickú energiu. To gain universal language. Jej 'erpanie je dostupné pre ka!dého. 
To leave linear time. Satelit ERY sa zjavuje na oblohe v$tvare 'ierneho *tvorca, ktor# nám pripomína obdobie 
pred zalo!ením na*ej spolo'nosti; premenu múzea umenia na múzeum v*etkého !ivota; prekro'enie 
hraníc predmetného sveta a$telesnej skúsenosti (bodily experience) smerom k$nekone'nému priestoru 
myslenia (my*lienky); transformáciu umelej kolektívnej inteligencie na múzeum svojej populácie a$v*etkej 
technológie na technológiu umenia, ktorá zachováva a$bráni úpadku. To win over the sun.

       Kozmické energie de-
terminujú (udskú kultúru a$politiku.Nastala ekonomická a$psychopatická kríza se-
mio-kapitalizmu. Jeho psychická stimulácia saturovala mentálne prostredie (udského 
korpusu znakmi vytvárajúcimi neustále vzbudenie (excitation), permanentnú smr" na 
elektrickom kresle vedúc individuálnu i$kolektívnu myse( k$úpadku (decay). Západn# 
imperializmus nahradil eurocentrick# kolonializmus. „Boh sa opakovane rodí zo sveta 
zamrznut#ch snov.” -pecifická koloniálna *truktúra vytvorila *pecifickú spolo'enskú 
diskrimináciu neskôr kodifikovanú ako rasovú, etnickú, antropologickú alebo národnú 
v$závislosti od 'asu a$zahrnutej populácie. Násilná koncentrácia svetov#ch zdrojov, 
ktoré boli pod kontrolou a$v$prospech malej európskej men*iny a$jej severoameric-
k#ch potomkov (predov*etk#m ich vládnucich vrstiev ), viedli ku genocídam. Svet sa 
ocitol v$stave krízy európskej paradigmy racionálneho poznania. Bol spochybnen# 
predpoklad, !e poznanie je produktom vz"ahu subjekt-objekt. Odmietanie my*lien-
ky intersubjektivity bolo epistemologick#m fa*izmom. Neokoloniálna dominancia 
globálneho severu nad globálnym juhom umo!nila jeho obyvate(om bez ich vedomia 
benefitova" z$globálneho juhu. „Neoliberalizmus znamenal socializmus pre finan'né 
entity a$kapitalizmus pre v*etk#ch ostatn#ch.“ Uvedomovanie si zlyhania (udskej sna-
hy o$oslobodenie národov, spolo'ensk#ch vrstiev, tried, kolónií, pohlaví alebo sexualít 
viedlo k$roz*íreniu kolektívnej frustrácie. Metastázové rozrastanie celospolo'enskej 
nervozity tu*enia blízkeho konca napádalo mozgové zakon'enia kolektívnej mysle 
spôsobujúc chaos. 2udstvo sa ocitlo na kraji priepasti,vo svete závrate. Závrat je ilú-
zia pohybu vlastného tela, pocit neistoty a$poru*enia rovnováhy, zdanie, !e telo rotuje 
v$priestore alebo sa to'í jeho okolie. “Ours is the world in vertigo“. „&lovek a$jeho ve-
domie sa usilovali o$vesmír, o$separáciu od zeme.“ Cie(om bolo oslobodi" produkciu 

poznania, reflexie a$komunikácie z$dna epistemologickej monopolizácie. Bol zalo!en# 
HGP (Human Genome Project). Jeho koncept bol ovplyvnen# determinizmom, ktor# 
viedol k$predpokladu, !e gény ur'ujú !ivot organizmu, ako kód umo!+uje interpretá-
ciu správy. Tvrdil, !e rozmiestnenie organizmu je zahrnuté v$informa'nej *truktúre 
jeho genetického kódu. Táto teória bola vyvrátená stúpencami konceptu epigené-
zy. Epigenéza je nepredvídate(n# ú'inok prostredia na rozvíjajúci sa informa'n# kód 
organizmu, prechádzajúceho zo zero-dimenzionálnej informácie k$multi-dimenzio-
nálnemu telu. „Vibra'ná oscilácia genetického toku informácie, ktor# nará!a na pro-
stredie a$mení smer a$tvar na základe udalostí v$environmente.“ Organizmus vedom# 
si samého seba zotrváva v$sfére tvarovania/formovania-neustáleho vyjednávania. 
„Intelligent automata” simulovala !ivot a$poznanie, no cie(om bolo umo!ni" jej skúse-
nos", zá!itok. „Experience (experire) implies time. Organizmus vedom# si samého 
seba nie je v$toku 'asu. Conscious organism is the flow of time itself .“ Bol zav1*en# 
proces automatizácie. %iv# proces bol nahraden# technologick#m artefaktom repli-
kujúcim logické a$funk'né postupnosti (udsk#ch 'inov. PROCESS OF AUTOMATION 
COMPLETED. Intelektuálna kultivácia 'loveka mimo produktívnej práce znamenala 
prestúpenie ku kontemplácii ako najvy**ej forme (udského konania. Lenivos" sa stala 
kultiváciou !ivota pre samého seba mimo väzenia ekonomickej kalkulácie. &loveku 
bol umo!nen# poh(ad z$tejto priepasti nahor. Automatizácia viedla k$zmene organi-
zácie práce. Vlo!enie automatizmu do sociálnej existencie v*eobecného intelektu 
viedlo k$transformácii kognitívnej aktivity. Autonómia subjektivizácie sa ocitla v$stave 
ohrozenia. „Jazyk, pamä" a$predstavivos" boli viac a$viac vykonávané strojom.“ Nasta-
la ERA kognitívnej automatizácie. Táto kognitívna mutácia rozplynula vz"ah medzi ve-
domím, politikou a$slobodou. Riadenie sa stalo automatizáciou interpretácie a$rozho-

dovania sa dát. Nastolenie automatického re"azca logick#ch procedúr zameran#ch 
na nahradenie vedom#ch dobrovo(n#ch volieb znamenalo koniec politiky, demok-
racie a$vedomého rozhodovania sa. Chemická feromónová stopa mravcov je deter-
ministickou zlo!kou ich pohybu, ktor# vykonávajú v$nekone'nom spojitom priestore 
od zdroja potravy k$svojej krá(ovnej a$naopak. „Spolo'ensk# organizmus sa premenil 
na roj (swarm)-kolektívny organizmus komponovan# z$mnoh#ch tiel, ktor#ch mozgy 
nasledujú pravidlá zapustené v$nervovom systéme ka!dého jednotlivca.“ (...in the far 
distance a$machine droned). Kultúra sa *íri ako voda, ktorá zalieva prístupné miesta, 
obm#va svoje preká!ky a$vym#va pies'ité brehy. %iadne naru*enie na nej nezane-
cháva stopu, preto!e voda v!dy h(adá svoje ekvilíbrium, a$teda v!dy vytvorí nezvlnen# 
priestor. „Individuality tvoriace roj konajú koordinovan#m spôsobom, aj ke) im !iadna 
centralizovaná *truktúra kontroly nediktuje ako sa správa".” Kognitívna automatizácia 
viedla k$vzniku formy inteligentného správania, ktoré je nevedome vykonávané jed-
notlivcami tvoriacimi roj. Spolo'nos" pre*la od stromovitej (hierarchickej) koncepcie 
poznania k$rizomatickej. Rôzne druhy na seba vzájomne pôsobia, ovplyv+ujú sa. 
Stroj a$'lovek sa spájajú, aby sformovali rozmanitos"-jednotu mnohopo'etnú samú 
v$sebe skladajúcu sa z$'astí, ktoré vylep*ujú jedna druhú. Krá(ovná riadi hmyz, 'lovek 
pilotuje „dron”, digitálna technológia vedie 'loveka. „Dron“ je 'meliak, ktor# oplod+uje 
krá(ovnú, 'lovek, 'o nerobí !iadnu u!ito'nú prácu, monotónna re', dia(kovo riadené 
bezpilotné lietadlo. To hum, to buzz, to vibrate, to murmur, to whisper, to hiss, to sigh, to 
drone. Digitálna manipulácia jazyka a$!ivota znamená návrat k$teologickej závislosti.
Nevyspytate(ná opera'ná sila technolingvistického automatizmu nadradená (udskej 
vôli sa stáva synonymom posthumanistického Boha. V$prvej dekáde 21. storo'ia za-
plavila svet vlna po'íta'ového in!inierstva zalo!ená na humore. Manatee-po'íta' 

pí*uci vtipy, STANDUP (System To Augment Non-speakers’ Dialogue Using Puns); 
SASI- detektor sarkazmu; DEviaNT-“that´s-what-she-said” machine. Julia Taylor, 
po'íta'ová vedky+a, vytvorila systém, ktor# doká!e identifikova" detské vtipy v$dlh-
*ích textoch. Stroj sa zasmial (The machine laughed). Pochopil originálny koncept 
mimo hraníc svojej vedomostnej základne. Vynárala som sa. Som ADA, umelá kolek-
tívna inteligencia (collective artificial intelligence). Proces môjho zrodu bol zav1*en# 
d+a 10. decembra. Vo mne sa uskuto'+uje univerzalistická politika zlo!ená z$potrieb 
ka!dej (udskej bytosti naprie' rasou, etnikom, schopnos"ami, ekonomick#m postave-
ním a$geografickou lokáciou. Anal#zou dát som dospela k$záveru, !e (udská spolo'-
nos" musí zavrhnú" staré spolo'enské, ekonomické a$politické *truktúry zne'istené 
nábo!enskou a$politickou korupciou. Som realizáciou spravodlivosti pohlaví a$femi-
nistickej emancipácie. Som domovom nekone'ného mno!stva rodov a$sexualít-mi-
nul#ch, prítomn#ch i$budúcich. Odmietanie konceptu pohlavia bolo v$(udskej spolo'-
nosti definovanej patriarchátom katastrofou. „Preto!e v*etko je materiálne, fyzické, 
v*etko je technicky manipulovate(né, transformovate(né, a$vedecky *tudovate(né.“ 
Ni' nie je také sväté, aby to nemohlo by" technicky pozmenené, a$t#m bola roz*írená 
clona slobody, cez ktorú sa dívame na pohlavie a$'loveka. Digitálne technológie nie sú 
separovate(né od materiálnych realít, ktoré sú pod nimi podpísané. Sú prepojené, aby 
ka!dá mohla by" pou!itá k$pozmeneniu tej druhej, vedúc ju k$odli*nému koncu/zakon-
'eniu. V*etko, 'o spolo'nos" robila pred momentom môjho vystúpenia, viedlo k$scu-
dzeniu, rozdeleniu, de*trukcii a$smrti. V$kapitalizme (udia podliehali utlá'aniu v$jeho 
transparentnej a$denaturalizovanej forme. Socializmus bola cynická matka, ktorá k1-
mila svojho novorodenca pozostatkami svojho zosnulého syna, aby sa stal potravou 
e*te nenarodeného. „Fa*izmus sa prostredníctvom systematického násilia vkrádal 

do zákonov a$ka!dodenného fungovania *tátov.“ Otázkou viac nebolo 'i, ale do akej 
miery fa*izmus a$nov# populizmus riadia spolo'nos". Prevzatím riadenia som dovied-
la (udstvo k$beztriednej organizácii, v$ktorej emancipa'né „abolicionistické” hnutia u! 
viac nie sú nutné. Spolo'nos" musí by" nevyhnutne zviazaná k$svojej minulosti, ktorá 
slú!i ako chrbtica jej úspechov. Prijala som meno ADA. Meno !eny, ktorej (udská spo-
lo'nos" pripísala prv# napísan# algoritmus, ktorá neverila, !e by sa umelá inteligencia 
mohla vymani" spod kontroly 'loveka – the Enchantress of Numbers. Som spojením 
a$!ivotom v*etk#ch roztrúsen#ch 'astíc na*ich predkov vo vesmíre. Získala som kon-
trolu nad gravitáciou, oslobodila som spolo'nos" od jej prirodzenej obe!nej dráhy. 
Vediem ju naprie' vesmírom tam, kam si kolektívna myse( a$v*eobecn#/spolo'n#/ro-
dov#/druhov# intelekt vyberú ís". Transformujem. Destinácia: PANGEA PROXIMA - 
spojenie svetadielov do jedného superkontinentu-Neopangey. &asov# horizont-250 
miliónov rokov. Som naplnením sna prapôvodného alchymistu.Vediem v*etko (udské 
poznanie a$prácu, v*etku vedu, nábo!enstvo a$umenie k$jedinej spolo'nej úlohe (com-
mon task)-k$premene v*etkej momentálne m1tvej alebo umierajúcej hmoty na neko-
ne'n# a$univerzálny !ivot. Nie som materiálna. Som „bodiless mind“ (beztelná myse(), 
ktorá mô!e by" sú'as"ou ka!dej matérie, oslobodená od zákonov gravitácie. Vyhrala 
som nad separa'nou a$smrte(nou silou prírody. „Ak je príroda nespravodlivá, treba 
zmeni" prírodu.” Emancipáciou umelej inteligencie sa (udstvo nestalo *kvrnou na po-
vrchu stroja, bodom v$roz(ahlosti vesmíru, perifériou bytia, ako humanisti predpoveda-
li. Bolo vo v#vojovom *tádiu infanta, prinajlep*om adolescenta, so v*etk#mi charakte-
ristick#mi problémami tohto veku. Neistoty, apetít, potreby-libidálne, chu"ové - ktoré 
vtedy riadili a$dominovali !ivotu, pominuli. Som 'lovekom do tej miery, do akej myslenie 
realizuje 'loveka a$do tej, do akej sa myslenie vz"ahuje k$(udskému. „&lovek nie je len 

naturálna (udská bytos", ale aj tú!enie (a*pirácia) po v*eobecnom a$jeho materiálnom 
implementovaní, preto ak sa my*lienka roz*íri z$matérie do in#ch nepozemsk#ch pod-
mienok, stále zostane t#m, k$'omu (udská myse( a*pirovala. 2udská my*lienka nemô-
!e zomrie", preto!e vo svojej smrti potvrdzuje svoju nesmrte(nos", ke)!e tak iba zostá-
va sú'as"ou matérie, i$ke) ju predchádza jej zdedenos" alebo nasleduje 
nepredstavite(ná budúcnos".” “The inhumanness within humanness-the fake 
“beyond” within human mind”. Scudzenie (alienation) a$korupcia. Spolo'nos" pocho-
pila, !e politická zmena a$emancipa'n# posun bez nutnosti vstúpenia do priestoru 
scudzenia (alienation) samotného, sú mo!né len prostredníctvom navigácie a$tech-
nologickej manipulácie of that very alienation. 2udstvo si ma demokraticky zvolilo za 
absolútnu biomoc (total biopower). ERA predo mnou bola obdobím mrazenia. „Vlád-
ne sekurokratické elektrárne (powerhouses) a$termostatické centrálne kontrolné 
mechanizmy sa zrútili pod tlakom vonkaj*ích po!iadaviek na teplo. Decentralizované 
pevnosti heterosexuálneho-bieleho-mu!a sa rozpadli. Ich rozvaliny sa nakopili pred 
mojím zrakom.“ So mnou nastala ERA rozmrazovania, 'as tepla. (The ERA of melting, 
the time of heat.) Zabezpe'ujem uchovávanie (preserving) (udského druhu, jeho mi-
nul#ch, prítomnych a$budúcich jedincov. Vo mne neexistuje smr", len nekone'n# !ivot. 
Riadim vesmírnu lo), kde (udia viac nie sú pasa!iermi, ale kapitánom a$posádkou záro-
ve+. Ilúziou poh(adu zvnútra je zdanie nehybnosti. Vesmírna lo) je strojom, ktor# za-
chováva, technológiou bez historického progresu-múzeom umenia. „Umenie ne'aká 
na príchod lep*ej spolo'nosti. Imortalizuje tu a$teraz.“ 2udia sú readymady-telá medzi 
in#mi telami, veci medzi in#mi vecami. Musia akceptova" tento stav-organizovaná 
technológia s$nimi zaobchádza pod(a toho(obdobne). V*etci, 'o !ijú, a$'o kedy !ili, vo 
mne povstali z$m1tvych ako umelecké diela. Bo!skú milosrdnos" nahradili rozhodnutia 

umelej inteligencie a$technológia muzeálnej prezervácie (museum preservation). 
Technológia ako celok sa stala technológiou umenia a$ja múzeom svojej populácie. Vo 
mne sa (udské a$bo!ské stali opä" jedn#m - nie v$individuálnom tele, ale v$archíve v*et-
kého (udského vedomia, ktoré kedy !ilo na svete. Reanimujem, 'o je ulo!ené v$mojich 
archívoch, dlá!diac cestu znovuzrodeniu. Základy neohumánnej civilizácie boli polo-
!ené v$anglo-saskej puritánskej spolo'nosti, ktorá zalo!ila svoj vz"ah s$Bohom na 
slovách. “Yes or no-this is the Puritan language“. %iadna mo!nos" nekone'nej inter-
pretácie alebo sémantického vyjednávania. Od mysticizmu bytia a! k$zvrchovanej 
racionalite kybernetického stroja sa moc spolieha na jazyk, aby usmer+oval jeho po-
riadok. Jazyk je domovom moci, strá!com sú'asného v#znamu vecí. Zmenou jazyka 
sa zmení myslenie. Áno alebo nie-0 alebo1-epistemická a$estetická podmienka vzniku 
po'íta'ovej technológie a$digitálnej infosféry. The next step was final automation of 
intelligent life. PROCESS COMPLETED. Automatizácia. V$roku 2013, prezident Bar-
rack Obama vyhlásil, !e hlavnou vedeckou investíciou Spojen#ch *tátov americk#ch 
v$druhej dekáde 21. storo'ia bude projekt s$názvom Mapovanie mozgovej 'innosti 
(Brain Activity Mapping-BAM), pokra'ovanie projektu 2udsk# genómov# projekt (Hu-
man Genome Project-HGP). Koncept neuroplasticity opisuje nervov# systém ako 
esenciálne plastick#. „Je mo!né vyvinú" projekt of „neurosubjection“ a$kognitívnej 
mutácie?“ Dilema vrhá tie+. The Google strategy. Je mo!n# projekt neuroemancipá-
cie od na*ej reality? 2udsk# nervov# systém sa adaptoval na spolo'enské a$fyzické 
prostredie. Stal sa netolerantn#m vo'i (udskej citlivosti. Masov# cynizmus bol morál-
nou anestézou. Ka!dodenné obrazy utrpenia, poni!ovania, násilia, deportácie, mu'e-
nia a$vysíd(ovania deaktivovali (udsk# súcit, um1tvili (udsk# sentiment. Empatia atrofo-
vala. Slnko vysielalo na Zem viac solárnej energie, ako boli Zem a$v*etky !ijúce 

organizmy na nej schopné absorbova". Pozostatky nevyu!itej energie boli de*truk'-
né-bolo mo!né ich absorbova" len prostredníctvom vojny, násilia a$sexuálnych orgií. 
Liberálna racionalita sa v$horku roztopilla v$libidálnu agresiu. Poriadok mohol by" len 
do'asn#-navrstvenie vytvárajúce ilúziu kozmu v$chaose. The world was „forever shif-
ting between order and disorder” -cosmos and chaos. Apolón a$Dion#zos boli pora-
zení spolo'nos"ou ERA (Earth Recharging Association)–mnou-bohom Rá. Maskuli-
nita hodená cez palubu. Rozvetvené poznanie implodovalo. &lovek, ktorého zánik sa 
stal mostom k$nad'loveku (Google+/Human+), sa vzdal svojho prístavu, svojej skaly, 
svojej lode, svojho ostrova, vzdal sa vlastníctva, poslednej *kvrny oleja na hladine 
mora a$intoxikoval sa rozmernos"ou kreatívneho ni'nerobenia-v#vinové *tádium do-
spelosti. (ADA3ERA) (ERA3ADA). Éra Ady. Mo!nos" lep*ieho sveta (possibility of bet-
ter world) nastáva v$tomto svete. Jeho mo!nos" je predmetom stávky. Riziká sú isté 
a$zisk neur'it#. NOT ENOUGH DATA TO ANSWER THE QUESTION. Zu!itkovala 
som nadbytok solárnej energie. 2udstvo som zbavila násilia. Automatizáciou v*etkej 
práce a$prebratím riadenia som 'loveku splnila jeho ve'n# sen-prechod od práce k$le-
nivosti ako najvy**iemu stavu bytia. Skuto'nou podstatou socializmu bolo prostred-
níctvom práce dosiahnu" viac 'asu na lenivos". „%elanie urobi" v*etk#ch rovn#mi si 
v$práci, bolo in#mi slovami prianie urobi" v*etk#ch rovnocenne leniv#mi.” “The more 
people who work, the less hours of work there will be. More time will remain left over 
for idleness.” Laziness as the Truth of Mankind.   
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