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ФАКТИ ОД (НЕ)ДОВЕРБА
Блаженка Перица

И еве доаѓам на полињата и во големите одаи на паметењето, каде што е ризницата на безброј
слики на секакви нешта внесени со сетилните опити. (...) Таму се пред мене земјата, небото и
морето со сè што сум можел во нив да забележам, освен она што сум го заборавил.
Аврелиј Августин, Исповеди

ОЧЕКУВАЊА
На посетителот кој би се упатил да ја посети изложбата насловена Black Raw Memory би му
било корисно да го прочита промотивниот текст за настанот, со што би ги одбегнал можните
очекувања поттикнати од самиот наслов. Имено, како што му е познато и на еден лаик, raw
memory доаѓа од компјутерската терминологија, а се однесува на определен број „сурови“
податоци, оние што не се анализирани, истражени и процесуирани, па со тоа и неподготвени
за употреба и како платформи чекаат за натамошна обработка, конверзии (на пр., TIFF или
JPEG), манипулации, складирања ... Соодветно на контекстот што се наметнува со насловот,
посетителот би можел однапред да си замисли средба со компјутерски експонати, сензори,
екрани, проекции или разни нови информации за можностите на алгоритамските операции
за складирање, пренос или обработка на податоци и програми познати во компјутерската
терминологија како моментални или долготрајни, примарни или секундарни, постојани или
непостојани мемории... Можеби соочен со насловот би се понадевал и на некоја посебно
тешка видео игра, некоја аудио-визуелна инсталација, виртуелни и имерзивни простори
што нудат разни форми на технолошки осмислени сензации и интеракции со посетителите,
какви што често се среќаваат на многубројните изложби на современата уметност и што нè
восхитуваат со спектакуларни дострели на медиумите и технологијата.
Бидејќи станува збор за изложба на уметник каков што е Владимир Фрелих, тие очекувања
би биле во определена мерка и оправдани дури и за упатените посетители, бидејќи овој
уметник веќе еден подолг период е познат по своите концептуални пристапи на прашањата
за можностите на медиумите, механизмите на нивната продукциија, трансформацијата и
рецепцијата. Но, сепак, уште и пред одењето на изложбата, читањето на погоре споменатиот
промотивен текст ќе нè оддалечи од првичната асоцијација на терминологијата и на
појавите од (исклучиво) технолошка провениенција, бидејќи компјутерската меморија во
тој текст се споменува само попатно во компарација со малку пошироко објаснети, главно
психолошко-филозофски тези за проблемите, обележјата, контекстите и функциите на
две човечки способности што не се истоветни: паметењето и сеќавањето (меморијата).
Меѓутоа, како и насловот со high-tech алузиите и читањето на тој текст би можел, исто
така, да наведе на други неисполнети очекувања: на пример, наместо „хаотичнa“ збирка
на акумулирани меморабилии (дневнички записи, семејни фотографии, копии од новински
исечоци, предмети што потсетуваат на детството и сл.), со кои со поголем или помал наплив
на интимни исповеди, односно општествено-историски и критички содржини изобилуваат
изложбите на еден завиден број уметници (како на пр., во инсталациите на Илја Кабаков,
Трејси Емин, Томас Хиршхорн и др.) – на изложбата Black Raw Memory на Владимир Фрелих
во Музејот на современата уметност во Скопје ќе се сретнеме со многу чист, „транспарентен“
простор во кој прегледен број експонати и покрај присуството на монитори, проекции,
фотографии, но и објекти и ѕидни текстови, сепак, не нè повикува ниту на „штуроста“ на
минимализмот, со оглед на high-tech атмосферата, ниту на „миметичко интензивирање“1 на
1 Поимот „mimetic exacerbation” исцрпно го елаборира Хал Фостер во текстот „Mimetic” во својата книга: Hal Foster, Bad News
Day: Art, Criticism, Emergency, London/New York 2017, стр. 63-96. Опишувајќи го зголеменото присуство, растот на критички
наративи што со акумулирање на одбрани предмети од секојдневието алудираат на дискурси во личната, политичката и
општествената стварност, Фостер преку тој поим анализира определени видови инсталации и дела на современата уметност
(Роберт Гобер, Џон Кеслер, Еса Гензкен), а што укажуваат на континуитетот на авангардно-модернистичките тенденции
(Дада, функционализам, поп-арт) и нивниот – во денешни околности – критички, па и цинички обележан revival.

5

6

7

што би асоцирала темата на индивидуалната или колективната меморија, којашто секогаш
има призвук на исповеден, интимен или критички-ангажиран тон.
Издвоеноста на одделни експонати на оваа изложба не само што ги дефинира нивните одделни
места како јасни, фиксни позиции („исполнет простор“) во смисла на дефинирање на просторни
габарити, туку на тој начин истовремено се истакнуваат и растојанијата – „празнините“
– помеѓу изложените дела. Посетителот среде изложбата, не може да се реши помеѓу
затеченоста во тие коректно одмерени дистанци и необично поттикнатата љубопитност на
која го наведуваат експонатите и покрај нивната буквална, директна изложеност на погледот.
На оваа изложба, имено, посетителот ништо не треба да „разоткрива“ – од едноставна
причина што сè е јасно и покажано, како доволни, исправно поднесени факти. И навистина,
такви факти се појавуваат дури и во вид на два списоци на предмети што им припаѓаат на
два изложени монолитни објекти, чиишто наслови одговараат на насловот на изложбата.
Нумерирани како прв и втор, овие детални и на ѕид издвоени пописи на најразлични предмети,
алати, апарати, помошни справи, технички и други употребни делови, ни овозможуваат да
ги поврземе со два просторно доминантни објекти: воспоставувајќи без потешкотии врска
меѓу нив и списоците, констатираме дека пишаните факти се однесуваат на предметите
чиишто наслови ги читаме, но не ги гледаме одделно, туку ги подразбираме под или во она
што го воочуваме како два самостојни „апстрактни“ волумени, што соодветно со различните
должини на списоците и самите се различни по големина, но слично оформени. Врз основа
на положбата на двата пописи наспроти објектите, ние речиси автоматски регистрираме
дека именуваните предмети се наоѓаат цврсто обвиткани, „компримирани“ под затегнатата
површина на светликаво-црната фолија. Од каде ни е таа доверба? Од каде толкаво само по
себе разбирливо поврзување на нештата што се појавуваат неповрзано? Очигледно повеќе
му веруваме на јазикот (напишаните тврдења на уметникот) отколку на сопствените очи,
бидејќи никаде не ги гледаме конкретно тие именувани предмети: пред нас не се ниту некои
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столови на кои би можеле да седнеме, ниту некои присутни и опипливи/видливи екрани,
телевизори, машини за пишување, картонски, пластични или метални кутии, неонски ламби,
столови, полици, правосмукалки, тоалетни казанчиња, делови од компјутерска опрема...
Менталните слики на посетителот, поттикнати со пишани упатства речиси автоматски се
пренесуваат и се интерферираат со надворешниот објект, така што, посетителот станува
„природен“ водич, канал по кој именките се идентификуваат со предметите што не ги гледаме;
од јазичниот систем на означување (писмо), податоците се транспонираат во друг, физички
вид трансформиран до непрепознатливост во нивното постоење, во материјален „факт“ во
физичкиот простор, кому му припаѓа и нашето тело. Иако обвиткани со непроѕирна фолија,
именуваните предмети, „компримирани“ во два монолитни објекти не изгледаат ни малку
таинствени или скриени. Напротив, тие попрво ни изгледаат „стокмени“, „спакувани“, „доведени
во ред“... Токму така како што се и невидливите податоци raw memory во компјутерите или
сите оние импресии, искуства и знаења што се складирани во нашето паметење, а што не
се во употреба... Значи, до колку ја поврземе оваа состојба со темата на меморијата – било
во компјутерите, било со онаа не помалку комплексна, што е дел од сложените операции на
паметењето и свеста, заплетканата церебрална структура и игра на неурони во мозокот,
одново би можеле да дојдеме до (повторно преуранет) заклучок дека сме ги „денотирале“
објектите на изложбата, дека сме „дешифрирале“ како се одвива трансформацијата на
знаците во предмети, а пак тие наново стануваат фетиш-објекти, уметнички дела фатени во
мрежата на циркулирање на капиталот, информациите, знаците во бесконечните синџири
на означување... Не е ли тој заклучок премногу очигледен – толку што самите на себе си
изгледаме наивни во нашата умислена „експертиза“.

СЕЌАВАЊЕТО НА НЕШТАТА И НЕШТАТА НА СЕЌАВАЊЕТО
Во оваа опишана ситуација навистина ништо не ни е сомнително. Освен тоа дека ние во ништо
не се сомневаме дека ништо не доведуваме под прашање. Токму таа помисла се чини дека
станува „камен на сопнување“, оска околу која се гради дискретна провокација, предизвикот на
изложбата Black Raw Memory во која се преплетуваат нивоата на оперативното и рецепциското
поле на дејствување; различни дострели на можни интерпретации и комплексни операции: од
оние што се однесуваат на механизмите, начините на функционирање и трансформативноста
на медиумите до детектирањето на нивната општествена и психолошка условеност, а со тоа
и на нивната граничност.
Како сврзник на оваа слоевита насоченост и дејствување, Фрелих го нуди дискурсот на
меморијата со што не потсетува дека слично на визуелноста и видливоста на нештата во
контекст на перцепцијата, нашата способност за сеќавање не е идентична со нашите капацитети
за паметење. Имено, како што ја разликуваме нашата способност за гледање (перцепцијата,
што е физичка операција) од видливоста на нештата, од визуелниот свет (што е социјален
факт) – така и нашите спомени не ни се поклопуваат сосема со дејствувањата и знаењата
што сме ги научиле, запаметиле, складирале како спомени. Анри Бергсон предупредуваше на
спрегата на сеќавањето, спомените и перцепцијата во неговиот Есеј за непосредните факти
на свеста, дефинирајќи го времето во смисла на траење, а „траењето како акумулација на
содржината на свеста, што не дозволува кој било спомен да исчезне“2. Во неговото капитално
дело Материја и сеќавање, тој и на „меморијата ѝ припишува самостоен статус“3, при што
„разликувал чисто духовна, виртуелна меморија“4 – што секогаш веќе постои како глобална
и трајна – од телесното сеќавање како продолжеток на перцепцијата (навика, моторика) што
се менува. Сеќавањата, во секој случај, се паралелен хоризонт на перцепцијата. Филозофот
Жил Делез5, исто така, размислуваше за времето во спрега со перцепцијата. Тој, меѓутоа,
настојува на „помирувањето“ на она што во феноменологијата (Мерло-Понти, Хусерл) поаѓа
2 Цитатите се преземени од научниот текст: Marko Lošonc, “Bergson i virtualnost memorije”, во Filozofija i društvo XXIII (3),
2012, стр. 371
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Deuleze, Gilles: “Film 1: Slika-Pokret”, Zagreb, 2010
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од „природната перцепција“ и нејзините услови што се наедно и „егзистенцијални услови
на перципирачкиот субјект во светот...“6 со онтолошкиот став на мислителот каков што е
Бергсон, кој спротивно на феноменолозите, не поаѓа од таков субјект што низ перцепцијата
станува референтна точка на стварноста, т.е. од „природната перцепција“, туку од „состојбата
на нештата што постојано се менува“7. Делез затоа разликува две гледишта: она што „поаѓа
од тотална објективна перцепција, а којашто е неодвоива од нештата, до субјективната
перцепција, што се разликува од објективната со едноставна елиминација или одземање“,
така што, „сликата-движење се претвора во слика-перцепција и слика-акција.“8 Оттаму, во
понатамошната анализа Делез заклучува дека „нештата и перцепцијата се истоветни, една
иста слика, но пренесена во еден или во друг од тие два референтни системи“.9
Во придружниот текст кон изложбата – истакнувајќи дека сеќавањето и паметењето ни
како факти, ни како појмови не се сведуваат едно на друго, но се во тесна врска – Фрелих,
исто така, ни ги изнесува размислувањата и споредбите на дискурсот на перцепцијата и
дискурсот на меморијата.: „Паметењето е централен вид на општата или променливата
способност на мислењето за настаните и искуствата што не се презентни. Во процесот
на селекција, паметењето е создадено од фрагменти на меморијата/сеќавањето и
обликувано во кохерентна слика на општествено валоризирани/препознатливи значења
во погледите на индивидуата. Тоа е темел на индивидуалното минато и на континуитетот
на личниот идентитет.“
Судејќи според тие зборови – паметењето би можело да се спореди со објективната
перцепција на Делез, што е неодвоива од нештата, додека пак сеќавањата би биле
субјективна перцепција што се рзликува од објективната со едноставна елиминација, или
како што едноставно вели Фрелих: „Нештата што ни се драги и блиски секогаш сакаме
да ги имаме до себе, додека оние другите, што од некоја причина не ни се толку блиски
– сакаме да ги отфрлиме.“ Таа елиминација може да се спроведе со намерни постапки
(со отфрлување на нештата, со нивно бришење или архивирање) или се случува намерно,
предизвикано од некои постапки (déjà vu, или заборавање) што одговара на замислата на
Бергсон за сеќавање поттикнато од волјата или неволно, односно за memoire volontaire или
memoire involuntaire. Но, „Што се спомените што не ги паметам?“ праша одамна, помалку
склониот кон спиритуалистичката теорија на чиста меморија на учителот, студентот на
Бергсон, Марсел Пруст во Потрага по изгубеното време. Со делата на Фрелих, тоа прашање
на Пруст можеме да го поставиме на различни начини: Дали се спомените на кои можеме
да се сеќаваме сите оние нешта што - слично на предметите од кои се состојат објектите на
Фрелих Black Raw Memory 1 и 2 - сме ги тргнале од своето опкружување? И дали нивното
исчезнување од видокругот било нужно, т.е. дали тоа расчистување на „непотребниот“ вишок
што заземал премногу место, па затоа го архивираме, складираме, го чуваме на сигурно, на
недостапни места, нешто по што некогаш ќе посегнеме, ќе го искористиме поекономично
за некоја друга цел, или засекогаш исчезнало во заборавот? Во случајот со разнобојната,
хоризонтална ѕидна проекција на изложбата на Фрелих во Скопје, се прашуваме дали се
тие ленти боја - во кои се насетува „загатката“ на линиите на Фраунхофер10 изведени од
сончевиот спектар – спомен на кој не се сеќаваме, но тој отсекогаш бил тука, а според
потреба е достапна на церебралните активности, бидејќи припаѓа на некоја поинаку
структурирана меморија? Делото со два монитори што овозможуваат интерактивен
пристап со посетителите не наведува на натамошни прашања: Дали тука се остварува онаа,
и покрај волјата на поединецот, недофатлива редица на појави и дејства што се одвиваат
со кликање на компјутерското глувче по белите точки на едниот или по разнобојните
квадратчиња на другиот монитор, така што, стекнуваме чувство за контрола над
работите, или токму спротивното – дека тие отсекогаш биле надвор од дофатот на нашето
паметење, и дека по истиот пат таму и се враќаат? И на крајот: Што може да се запамети
6 Ibid., стр. 79. Спореди исто: Maurice Merleau-Ponty, Phanomenologie der Wahrnemung, de Gruyten, Berlin, 1966
7 Ibid., стр. 80
8 Ibid., стр. 89
9 Ibid., стр. 88
10 Јозеф фон Фраунхофер (1787-1826), германски физичар и оптичар, пронаоѓач на спеткроскопијата. Црни линии што се
линии на апсорпција, „прекини“ во инаку континуираното поле на боите на сончевиот спектар откриени од Фраунхофер во
1814 г.
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од шарениот куп од објектот формиран од разнобојни лепливи фолии отфрлени откако од
нив е симнат определен натпис (што потоа се пренесува на друга подлога), некој текст или
само знаци што ги содржеле претходно тие фолии и ги „транспортирале“ од означител до
означител? Накратко: До што воопшто во нашата свест имаме пристап, ако тоа се однесува
на „случки и искуства што не се презентни“? И на кој начин, со влијанието на кои перцепциски
механизми го разликуваме она што се запаметени, а што заборавени сеќавања? Како ја
создаваме „кохерентната слика на општествено препознатливи значења“ што е „темел за
индивидуалното минато и континуитетот на личниот идентитет“?

ЗА ИДЕНТИТЕТОТ, КОНТИНУИТЕТОТ И ВАРИЈАЦИИТЕ
Во прилог на континуитетот на личниот, уметнички идентитет, Фрелих не се повикува само
на насловната тема на меморијата, туку тој континуитет го прикажува, го „практицира“. И на
оваа изложба во Скопје тој не пропушта да нè потсети на генезата на сопственото творештво
во целина, на постапките на варирање, продолжување, преиначување и натамошно
процесуирање, па и актуелизирање на определени проблемски содржини застапени во
поранешното дејствување со дела и изложби на кои актерите секогаш биле разновидни
медиуми како технолошки така и оние традиционалните (сликарство, цртеж, графика,
објекти...), а што не ретко меѓусебно ги спротивставува. Во опсежните проекти деГенерик
(Осиек, Галерија на ликовните уметности, 2009 г.) и деЕволуција (Пула, Музеј на современата
уметност Истра и МКЦ Сплит, 2013/2014 г.), Фрелих веќе и со насловите на проектите, исто како
и во Скопје, сака да укаже на континуитетот на интересот за преиспитување на можностите на
развојот и крајните граници на различните визуелни медиуми во контекст на занимавањето
со мултимедијални и концептуални постапки, што често ги визуелизираат граничните
вредности, доведувајќи го под прашање самиот изведбен медиум или се знимаваат со
нивната иреверзибилност.11 Така, на двете споменати минати изложби се појавија дела со
често варирани теми од Фрелих, како, на пр., „Сенки“ (AVI loop, 1,30 мин.; видео што постои
во делото на Фрелих од 1997 г.); „Без наслов“ (ТВ-монитор на кој во средина се простира една
хоризонтална светлечки треперлива линија и чијшто наслов содржи и податоци за времето на
настанување – од 1996 г. до 2014 г.); или повеќе варијации на компјутерски инсталации, како
и многу други „преиначени“ дела.
Некои од делата од посочените изложби ги наоѓаме и во Скопје, но „преформулирани“ и
одново реализирани: Во рамките на проектот деЕволуција беше изложена и 16-минутна
видео проекција „С.М.А.К.“, чии први верзии поттекнуваат уште од 2007 г., а на истата во Скопје
директно укажува – сега 12-минутното – видео чијшто тек, исто така, бележи процес на
пребојадисување на ѕидот на галеријата на кој на една претходна изложба била реализирана
ѕидна слика. Но тука тоа е друго дело на еден друг уметник. Меѓутоа, наместо обично
документарно видео, Фрелих во сите варијанти на овој „мотив“ користи монтажни постапки
на компримирање на реалното време и така – со буквално бришење – создал нова, дигитална
слика на белина. Она на што укажуваат таквите постапки, континуитетот што го прикажуваат,
несомнено го потврдуваат уметничкиот идентитет на Фрелих, но и наведуваат на помислата
дека неговата вистинска тема е, всушност, времето.
Тенденцииите што се бележат во досегашните проекти на Фрелих, изложбите и инсталациите
– колку и да им ги наоѓаме трагите и во изложбата Black Raw Memory – тука покажуваат
извесно поместување во постапките на уметникот. Ни тука сигурно не недостига тематиката со
медиумите и нивните продуктивно ориентирани трансформативности, како ни укажувањето
на нивните гранични дострели. Не недостига ниту „доказ“ за континуитетот на делото/
дејствувањето во варијации, но и сè појасни, помногубројни поставки што потврдуваат
дека само определени констелации (и нивната ре-креација) на одделни состави на делата
и медиумите можат да ги изнесат на виделина проблематиките што му се перманентна
водилка на Фрелих во прашањата што си ги поставува на себе како уметник, на гледачите
11 Спореди Blaženka Perica, “Vladimir Frelih: deEvolucija, iskustva i iskušenja graničnosti”, во: Vladimir Frelih, deEvolucija, (Кат. од
Изложба), MSUI Pula и MKC Split, 2014 г., без пагинација.
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и на крајот на медиумите и на самата уметност. Но, иако потенцирана со тие прашања и
со својствената временост оживотворена во реализациите, сега ја нема повеќе таа иста
„боја“, ниту тука се работи за вид „изложба како единствано дело“ каква што беше, на пр.
деГенерик во Осиек во 2009 г..
На изложбата Black Raw Memory буквално ни е на диспозиција ставено малку од она „што
може да се види“ и притоа предноста ѝ е дадена на когнитивно-емпириската димензија
на самото перципирање со „поттекстот“ за сеќавањето. На тој начин се укажува на
„феноменолошките вектори“ што Морис Мерло-Понти12 ги дефинираше како предобјективна
и со тоа апстрактна природа на перцепцијата, на која во Феноменологијата на перцепцијата
ѝ се придружува и невизуелното, физичкото, актуелното искуство на гледање со телото.
Истовремено, во согласност со темата на меморија, на изложбата на Фрелих подеднакво се
важни евидентните ставови на Бергсон што помалку ја заговараат таа „меморија со тело“
и актуелизацијата на сеќавање/спомен во сегашноста, па може да се примени тезата на
Бергсон: „... со оглед на тоа дека минатото не е конституирано по сегашноста, туку напоредно
со него, времето мора во секој момент да се расцепи на две половини, како сегашност и како
минато, што се разликуваат според нивната природа или она што укажува на истото нешто
е дека сегашноста треба да се расцепи во две хетерогени насоки. Една од нив е лансирана
кон иднината, додека втората паѓа во минатото.“13
Заклучокот што би можеле да го исчитаме од присуството и читливоста на тие различни
концепции на времето, на перцепцијата и сеќавањето (феноменолошката и концепцијата
на Бергсон) на изложбата на Фрелих Black Raw Memory му се спротивставува некако
на оној заклучок – или барем само на таквиот заклучок (со нагласка на само!) – што го
предложи Делез од истите две премиси/поаѓалишта: дали, имено, и во интерпретацијата
на Фрелих навистина се работи за нехронолошко време и кристал-слика со која Делез ја
именува „точката на нераздвоивост на двете различни слики, актуелната и виртуелната“,
„дистинкција што продолжува да се реконструира (...), воведувајќи континуиран презент,
како место на кое минатото и иднината коегзистираат во случувањето на одминливата
сегашност“14? Можна е сигурно и таа конклузија, но тој заклучок, воден од логиката на
дијалектиката што инаку и досега била делотворна во многу случаи во творештвото на
Фрелих - сега тој заклучок е фрагилен и едноставно не допира сосема во фаза на довршен
исказ... Определени обележја на испомешани физички дадености и визуелни сензации,
начини на културно конструирање на набљудуваното и на процесот на набљудување – од
дело до дело на оваа изложба им се дава еднакво право на сите теми за кои се размислува,
но ни едно од нив не резултира со „конечен заклучок“.
Понатаму, наместо грижата за обединување на визуелните компоненти на изложбата, за
„густината“ на значенски и медиумски разнородните, во уметноста остварливи искази, како
што можеше тоа да се забележи на неговите досегашни поголеми проекти, на изложбата
Black Raw Memory Фрелих поинтензивно и поистенчено се посветува на грижата за неговата
трајна склоност „ништо да не сокрива“ и „сè да покажува“, најчесто укажувајќи на празнините
што, иако и досега биле партикуларно присутни во творештвото на овој уметник – сега се
со делата физички маркирани и се здобиваат и во просторните диспозиции со подеднаква
важност како оние растојанија, оние „белини помеѓу зборовите“, што „треба да се гледаат
како (...) предел што го одвојува ... сликовното небо и земското тапкање на зборовите“15, за
што пишува Мишел Фуко во текстот посветен на познатата слика на Магрит, Ова не е луле.
Таа „нескриеност“ не мора, се разбира, да биде причина во фактите што ги наведува
текстуалниот попис на предметите во објектите Black Raw Memory 1 и Black Raw Memory 2
да имаме целосна доверба. Напротив. Оваа спрега на текстот и материјалниот дел од делото
(што, исто така, се среќава во досегашните остварувања на Фрелих, и тоа, така што, текстот
12 Maurice Merleau-Ponty, Phanomenologie der Wahrnemung, de Gruyten, Berlin, 1966, стр. 354
13
Цитатот е преземен од текстот “Horizont/Vrijeme” (во: Krešimir Purgar (ur.), Kritika/teorija/pojmovi u novoj hrvatskoj
umjetnosti, Zagreb 2017, стр. 94-109: 108) во кој авторката Леонида Ковач пренесува делови од текстот на Жил Делез, поточно
од поглавјето The Crystals of Time од книгата Cinema 2. The Time-Image (Continuum, London, 2005.)
14 Ibid.
15 Michel Foucault, Ovo nije lula, Zagreb, 2011, стр. 34, 35. Превод: Ванда Микшиќ
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е повеќе во функција на визуелниот аранжман, отколку на наративноста и пораката), ја
доведува во прашање токму таа наша незаинтересираност да поставуваме прашања, што во
светот на „критичката уметност и уметничката критика“ се одомаши во вид на стереотипот
дека „да се разоткрие скриената намера на уметникот“ е идентично на трудот на теоријата
упорно во гледачите да го впишува или да го отчитува токму тоа што тие и го очекуваат. Да
се деструира протокот на таков вид стереотипи – дека сè без остаток треба да се објасни
(или артефактите да се дешифрираат) – би значело да се дестабилизира, да се стави под
прашање нашата сопствена просветеност на „еманципиран гледач“16, кој е едуциран,
трениран за однесување на познавач, дешифрирање на секој уметнички исказ во насока
на денотација. Оттаму, некои дела кои на изложбата на Фрелих упадливо презентираат
празнини, можеби и не се само резултат/продукт на реферирањата на уметникот на (пост)
модернистичката традиција од која доаѓа – на пр., размислувањата за модернистичкиот
нихилизам – колку што се исказ за потребата за извесна „хигиена“ во современата состојба
на комуникација за и во уметноста.
Видливата „чистина“ меѓу експонатите на изложбата Black Raw Memory е еквивалентна на
онаа што се појавува на фотографијата на Фрелих на празниот, ист изложбен простор во
скопскиот музеј пред поставувањето на изложбата, како и на „апстрактната“ фотографија
на ѕидот на кој се забележува само рамковниот формат на сликите што некогаш пред
тоа биле на тој ѕид, со што постaпката на документарно снимање е „конвертирана“ во
продуктивен акт, промовиран во ново самостојно дело, токму како што бил случајот и
со опишаното видео на кое го следиме чинот на бришење на едно туѓо, бившо дело и
истовремено го следиме настанувањето на едно ново дело.17 Другото видео на изложбата
Black Raw Memory, каде што максимално е истакната истовременоста на безизлезот и
трајната отвореност на еднолично конструираните просторни премини и столбови со крајно
рамномерно, но ни малку монотоно водење на окото/камерата, би можело да алудира на
определена изгубеност, безизлезност во просторите што зјапаат, но и на нерешителност
поради постоење на мноштво можни, иако истоветни насоки.
Интересна ситуација со оваа презентација на Фрелих е тоа што токму со блокирањето
на очекувањата на посетителот со јасно артикулирани факти на изложбата – уметникот
неочекувано ја мотивира неговата позиција и размената на неговите гледишта. Можеби
затоа на оваа изложба не треба навистина ништо ниту да се разоткрива, ниту да се
дешифрира, освен препотенцијата со самиот акт на разоткривање. Вреди да се спомене
дека наведувајќи на такви размислувања, Фрелих не претендира да биде циник, скептик
или критички ангажиран просветител и сезнајко. Се чини дека нему просто му е јасно
дека уметноста покажува дека „проблемот често не е во тоа дека вистините се скриени,
туку напротив дека некои вистини се дури и премногу очигледни, дека доаѓаат со толку
очигледност што ги блокираат врежаните реакции, или дека дури произведуваат и
отстапување од нив.“18
Веројатно од истата таа причина, уметноста на Фрелих на комплексни наслојувања, но и
раздвојувања на проблемските гледишта, заслужува доверба, бидејќи било да е фокусирана
на однесувањето со медиумите, на перцепцијата, на меморијата или на комуникацијата,
таа успешно се извлекува од стапицата како на постмодерното релативизирање така и од
јаловата утеха на плурализмот.

16 Спореди во Jacques Ranciere, The Emancipated Spectator (превод од франц. Gregory Elliott), London, 2009
17 Тука е незаобиколна и асоцијацијата на познатото дело на Роберт Раушенберг „Бришењето на де Кунинг“, при што
помладиот уметник го прогласи за креативно дело купениот и потоа избришаниот цртеж на постариот колега.
18 Повикувајќи се на Петер Слотердијк, Хал Фостер на тој начин ги парафразира размислувањата на филозофот во својот
текст Post-Critical посветен на состојбата на уметничката критика во спрега со критичката уметност денес. Во: Hal Foster, Bad
News Days, London/New York 2017. стр. 115-124; 170-177.
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Black Raw Memory, 2018, ink-jet print, листа 1/a list 1, 120x30, листа 2/a list 2, 70x30

FACTS ABOUT (MIS) TRUST
Blaženka Perica
And here I come to the fields and in the great rooms of memory, where the treasury of countless
images of all things entered with sensory trials is. (...) There are before me the earth, the sky and
the sea with everything I could see in them, except for what I have forgotten.
Aurelius Augustine, Confessions

EXPECTATIONS
A person intending to visit the Black Raw Memory exhibition would find it useful to read the
promotional text for the event, avoiding possible expectations triggered by the title itself. Namely,
as is known to a person who is not a professional in the field, raw memory comes from computer
terminology, referring to a certain amount of “raw” data, those that are not analyzed, examined and
processed, and therefore unprepared for use as well platforms are waiting for further processing,
conversions (TIFF or JPEG for instance), manipulations, storage ... According to the context that is
imposed by the title itself, the visitor could imagine a meeting with computer displays, sensors,
screens, projections; or various new information about the capabilities of algorithmic operations
for storage, transmission or processing of data and programs known in computer terminology as
temporary or permanent, primary or secondary, persistent or inconsistent memories... Perhaps
faced with the title, the visitor would be hopeful for an especially demanding video game, some
audio-visual installation, virtual and immersive spaces that offer various forms of technologically
devised sensations and interactions with visitors, which are often encountered in numerous
exhibitions of contemporary art, causing our admiration with the spectacular achievements of the
media and technology.
Since it is an exhibition of an artist such as Vladimir Frelih, those expectations would be to a certain
extent justified even for the informed visitors, since this artist has been known for a long period of
time for his conceptual approaches to issues about the possibilities of the media, the mechanisms
of their production, transformation and reception. However, even before visiting the exhibition, the
reading of the above-mentioned promotional text will make us remote from the initial association
of terminology and the phenomena of (exclusively) technological provenience, because the
computer memory in that text is mentioned only incidentally in comparison with slightly wider
explained, mainly psychological-philosophical theses about problems, features, contexts
and functions of two human capabilities that are not identical: remembrance and recollection
(memory). However, like the title with high-tech allusions, the reading of this text, could also point
to other unfulfilled expectations: for example, instead of a “chaotic” collection of accumulated
memorabilia (diary entries, family photos, copies of newspaper articles, objects which remind us
of the childhood, etc.), with which, with a larger or smaller influx of intimate confessions, that is,
social-historical and critical content, the exhibitions of a great number of artists are abundant (as
in the installations of Ilya Kabakov, Tracy Emin, Thomas Hirschhorn etc. ) - at the exhibition Black
Raw Memory by Vladimir Frelih at the Museum of Contemporary Art in Skopje, we will encounter
a very clean, “transparent” space in which a clear number of exhibits, despite the presence of
monitors, projections, photographs, as well as objects and wall texts , however, we are not invited
to the “scarcity” of minimalism in view of the high-tech atmosphere, or the “mimetic exacerbation”1
that would be associated with the theme of individual or collective memory, which always has the
sound of a confessing, intimate or critically-engaged tone .

1   The term “mimetic exacerbation” has been thoroughly elaborated by Hal Foster in the text “Mimetic” in his book: Bad News Day:
Art, Criticsm, Emergency, London /New York 2017, p. 63-96. Describing the increasing presence, the growth of critical narratives that
by accumulating selected objects from everyday life alludes to discourses in personal, political and social reality, Foster through
this concept analyzes certain types of installations and works of contemporary art (Robert Gober, John Kessler, Isa Genzken),
which indicate the connotation of the avant-garde-modernist tendencies (Dada, functionalism, pop art) and their - in today’s
circumstances - critical, even cynically-marked revival.
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The separation of individual exhibits at this exhibition not only defines their individual places as
clear, fixed positions (“filled spaces”) in terms of defining spatial dimensions, but in this manner
simultaneously emphasizes the distances - “gaps” - between the displayed works. The visitor in the
middle of the exhibition can not decide between the placement in those correctly measured distances
and the unusually stimulated curiosity that the exhibits initiate, despite their literal, direct exposure
to the eye. In this exhibition, namely, the visitor should not “reveal” anything - for the simple reason
that everything is clear and shown, as sufficient, correctly submitted facts. Undeniably, such facts
appear even in the form of two lists of objects belonging to two exposed monolithic objects, the titles
of which correspond to the title of the exhibition. Numbered as the first and second, these detailed
and presented on a wall lists of various objects, tools, appliances, auxiliary devices, technical and
other useful parts allow us to connect them with two spatially dominant objects: establishing
without difficulty a connection between them and the lists, we conclude that the written facts refer
to the objects the titles of which we read, do not individually see, but we understand them under or
in what we see as two independent “abstract” volumes, which, according to the different list lengths,
are different in size themselves, but similarly shaped. Based on the position of the two lists versus
the objects, we almost automatically note that the named objects are firmly wrapped, “compressed”
under the tight surface of the flashy-black foil. Where does our trust come from? Where does such an
understandable connection of things that appear unconnected originate? We obviously believe more
in the language (written claims of the artist) than our own eyes, because we do not see specifically
those named objects anywhere: there are no chairs that we can sit on in front of us, nor some present
and tangible/visible screens, TV sets, typewriters, cardboard, plastic or metal boxes, neon lamps,
chairs, shelves, vacuum cleaners, toilet bowls, parts of computer equipment ...
The visitor’s mental images, incited by written instructions, are almost automatically transmitted and
interfered with the external object, so that the visitor becomes a “natural” guide, a channel through
which the nouns identify with the objects we do not see; from the language system of marking
(script), the data is transposed into another, a physical kind transformed to the unrecognizability in
their existence, in a material “fact” in the physical space, to which our body also belongs. Although
wrapped in an opaque foil, the named objects, “compressed” in two monolithic objects do not look
mysterious or hidden at all. On the contrary, they seem to be “sorted”, “packed,” “arranged”... Just like
the invisible raw memory data in computers or all those impressions, experiences and knowledge
that are stored in our memory, which are not in use ... So if we connect this condition with the theme
of memory - either in computers, or with the not less complex one, which is part of complex memory
and consciousness operations, the tangled cerebral structure and neuronal game in the brain, we
could come again to the (again premature) conclusion that we have “denoted” the objects of the
exhibition, that we “decoded” how the transformation of the signs in the objects takes place, and they
become again fetish objects, works of art caught in the network of circulation of capital, information,
signs in the endless chains of marking... Is that conclusion not too obvious - as we ourselves seem
naive in our imagined “expertise”?

THE REMEMBERING OF THE THINGS AND THE THINGS OF THE REMEMBERING
In this described situation, nothing really is suspicious to us. Except that we do not doubt in anything,
that we do not question anything. It is this thought that seems to become a “stumbling rock”, an axis
around which a discreet provocation is built, the challenge of the Black Raw Memory exhibition in
which the levels of the operational and reception areas of action interweave; different achievements
of possible interpretations and complex operations: from those relating to the mechanisms, modes
of operation and transformation of the media to the detection of their social and psychological
conditionality, and thus with their limitations.
As a connector of this layered tendency and action, Frelih offers the discourse of memory that
reminds us that, similarly to the visualization and visibility of things in the context of perception,
our remembering capability is not identical to our memory capacity. Namely, as we distinguish
our ability to see (the perception, which is a physical operation) from the visibility of things, from
the visual world (which is a social fact) - so our memories do not overlap with the actions and
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knowledge we have learned, remembered, stored as memories. Henri Bergson warned of the
conjunction of the remembering, the memories, and the perception in his Essay on the immediate
data of consciousness, defining time in terms of duration, and “the duration as an accumulation of the
content of consciousness that does not allow any memory to disappear”2. In his capital work Matter
and Memory, he also attaches an independent status to the “memory”3, whereby he “distinguished
purely spiritual, virtual memory“4 – which always already exists as a global and permanent - from
bodily memory as an extension of the perception (habit, movement) that changes. Memories are in
each case a parallel horizon of perception. Philosopher Gilles Deleuze5 also thought about the time
in conjunction with perception. He, however, seeks to “reconcile” what in phenomenology (MerleauPonty, Husserl) starts from “natural perception” and its conditions which are also “existential
conditions of the perceptive subject in the world...“6 with the ontological attitude of a thinker such
as Bergson, who, contrary to phenomenologists, does not start from such a subject that through
the perception becomes a reference point of reality, i.e. from “natural perception” but from “the
state of things that are constantly changing“7. Deleuze therefore distinguishes between two obvious
things: the one that “starts from a total objective perception, which is inseparable from the things,
to subjective perception, which differs from the objective one by simple elimination or subtraction”,
so that “the image-movement turns into an image-perception and image-action“8. Therefore, in
the subsequent analysis, Deleuze concludes that “the thing and perception are the same, the same
image, but transmitted in one or the other of those two reference systems “9.
In the text accompanying the exhibition - noting that remembering and memory neither as facts,
nor as notions are not reducible to one another, but are closely related - Frelih also provides to us
his considerations and comparisons of the discourse of perception and the discourse of memory .:
“Remembering is a central kind of the general or variable ability to think of events and experiences
that are not present. In the selection process, remembering is created by fragments of memory/
remembering and shaped in a coherent picture of socially valorized/recognizable meanings in the
individual’s views. It is the foundation of the individual past and the continuity of personal identity.“
Judging by these words - memory could be compared to Deleuze’s objective perception, which is
inseparable from the things, while the memories would be a subjective perception that differs from the
objective one with simple elimination, or as Frelih simply says: “we always want to have things that are
dear and close to us in our vicinity, while other, that for some reason are not so close - we reject.” Such
an elimination can be implemented by intentional acts (by the rejection of things, with their deletion
or archiving) or intentionally caused by some actions (déjà vu, or forgetting) which corresponds to
Bergson’s prospect of remembrance incited by will or reluctantly, that is, memoire volontaire or memoire
involuntaire. But, “What are the memories I do not remember?” asked Bergson’s student - less inclined
to the spiritualist theory of pure memory of the teacher - Marcel Proust long ago, in his In Search of Lost
Time. With the works of Frelih we can ask this question of Proust in different ways: Are the memories
which we can remember all the things that - similarly to the objects that make up Frelih’s objects Black
Raw Memory 1 and 2 - we have removed from its surroundings? And whether their disappearance from
our sight was necessary, that is, whether such clearing of the “unnecessary” excess that occupied
too much space, so we archive, store, keep safe, in inaccessible places something we would reach
out for, will be used in a more economical manner for some other purpose, or it vanished forever into
oblivion? In the case of the colorfulness, the horizontal wall projection of the Frelih exhibition in Skopje,
we wonder if those stripes are color - in which the “riddle” of the lines of Fraunhofer10 derived from
the solar spectrum can be sensed - a memory we do not remember, but it has always been here, and,
if necessary, available to cerebral activity, because it belongs to a differently structured memory? The
work with two monitors that allow interactive approach with the visitors leads us to further questions:
2   Quotations are taken from the scientific text: Marko Lošonc, “Bergson i virtualnost memorije“, in Filozofija i društvo XXIII (3),
2012, p. 371
3   Ibid.
4   Ibid.
5   Deuleze, Gilles: “Film 1: : Slika-Pokret “, Zagreb, 2010
6   Ibid., p. 79. Compare also: Maurice Merleau-Ponty, Phanomenologie der Wahrnemung, de Gruyten, Berlin,1966
7   Ibid., p. 80
8   Ibid., p. 89
9   Ibid., p. 88
10   Joseph von Fraunhofer (1787-1826), a German physicist and optician, inventor of spectroscopy. Black lines that are lines of
absorption, “interruptions” in the otherwise continuous field of colors of the solar spectrum discovered by Fraunhofer in 1814.
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(лево/left) Black Raw Memory 1, 2, 2018, комбинирана техника/mixed media, променлива големина/variable size
(десно/right) Без наслов/Untitled, 2018, ПВЦ фолија/PVC foil, променлива големина/variable size
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Без наслов/Untitled, 2018, ПВЦ фолија/PVC foil, променлива големина/variable size
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Is despite the will of the individual, the unreachable sequence of phenomena and actions that take
place by clicking of the computer mouse on the white spots of the first monitor or on the colorful
squares of the other monitor accomplished here, so that we gain a sense of control over things,
or just the opposite - that they have always been beyond the reach of our memory, and that they
will return there in the same way? And finally: What can be remembered from the colorful pile of
an object formed of colorful adhesive foils which were discarded after a certain inscription (which
is then transferred to another base) was taken from them, some text or only signs that contained
those foils previously and “transported” them from signifier to signifier? In short: How far in our
mind do we have access if it refers to “events and experiences that are not present”? And in what
way, with the influence of which perceptual mechanisms, we distinguish what is remembered
and what forgotten memories? How do we create a “coherent picture of socially recognizable
meanings” that is “the foundation for the individual past and the continuity of personal identity”?

ON IDENTITY, CONTINUITY AND VARIATIONS
In addition to the continuity of his personal, artistic identity, Frelih does not only refer to the title theme
of memory, but he continually displays it, “practices it”. Also at this exhibition in Skopje, he does not fail
to remind us of the genesis of his own output as a whole, of the procedures for variation, extension,
alteration and further processing, and the actualization of certain problem content presented in the
earlier work with works and exhibitions on which the actors there have always been various media,
both technologically and traditionally (painting, drawing, graphics, objects ...), which often interact with
each other. In the extensive projects deGeneric (Osijek, Gallery of Fine Arts, 2009) and deEvolution (Pula,
Museum of Contemporary Art Istra and MCC Split, 2013/2014), Frelih with the titles of the projects, just
like in Skopje, wants to point to the continuity of interest in re-examining the possibilities of development
and the final boundaries of the various visual media in the context of dealing with multimedial and
conceptual procedures, which often visualize the limit values, by calling into question the very
performance medium or dealing with internal irreversibility.11 Thus, on both of the above-mentioned
past exhibitions Frelih’s works with frequently varied topics appeared, for example. “Shadows” (AVI
loop, 1.30 min, video that exists in Frelih’s work since 1997); “Untitled” (a TV monitor with a horizontal
flickering line in the middle and whose title also contains data on the time of occurrence - from 1996 to
2014); or several variations of computer installations, as well as many other “altered” works.
Some of the works from the stated exhibitions are also found in Skopje, but “reformulated” and rerealized: In the framework of the deEvolution project, a 16-minute video projection “S.M.A.K.” was
exhibited, the first versions of which originate from 2007, and to it directly refers in Skopje - now the
12-minute - a video the course of which also marks the process of repainting the wall of the gallery
where a wall painting was realized on one previous exhibition. But here it is another work of another
artist. However, instead of a plain documentary video, Frelih in all variants of this “motif” uses editing
procedures for compressing real time and thus - with a literal deletion - created a new, digital white
image. What such actions indicate, the continuity they portray, undoubtedly confirm Frelih’s artistic
identity, but also suggest that his real, original theme is actually the time.
The trends that are noted in Frelih’s projects, exhibitions and installations so far - as much as we try
to find their traces in the Black Raw Memory exhibition - here show some shift in the artist’s actions.
Here, as well, there is no lack of media topic and their productively oriented transformations, as well
as the indication of their borderline achievements. There is no lack of “proof” of the continuity of the
work/acting in variations, but also clearer, more numerous exhibitions that confirm that only certain
constellations (and their re-creation) of individual pieces of works and the media can bring to light the
problems that are a permanent guide to Frelih in questions that he sets on himself as an artist, on the
viewers and at the end on the media and the art itself. But although emphasized by those issues and
with the inherent temporality animated in the realizations, there is now no more that same “color”, nor
is it here a kind of “exhibition as a single work”, as it was, for example, deGeneric in Osijek in 2009.

11   Compare Blaženka Perica, “Vladimir Frelih: deEvolucija, iskustva i iskušenja graničnosti”, in: Vladimir Frelih, deEvolucija, (first
floor of the exhibition), MSUI Pula and MKC Split, 2014, without pagination
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Без наслов/Untitled, 2018, ПВЦ фолија/PVC foil, променлива големина/variable size
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At the Black Raw Memory exhibition we are literally disposing little bit of what “can be seen”, and the
advantage is given to the cognitive-empirical dimension of the perception itself with the “subtext” of
memory. In this way it points to the “phenomenological vectors” that Maurice Merleau-Ponty12 defined
as a pre-emptive and thus an abstract nature of perception, which in the Phenomenology of Perception
is accompanied by the non-visual, physical, actual experience of seeing with the body. At the same time,
in accordance with the theme of memory, Bergson’s evident attitudes are equally important at the Frelih
exhibition, which are less conspiring that “body memory” and the actualization of remembrance / memory
in the present, so that the Bergson thesis can be applied: “... since the past is not constituted after the
present, but in parallel with it, the time must at any moment be split into two halves, as present and past,
which differ in their nature, or what points to the same thing is that the present should be split into two
heterogeneous directions. One of them is launched to the future, while the second falls into the past.“13
The conclusion that we could read from the presence and readability of those different concepts
of time, perception and memory (the phenomenological and Bergson’s conception) of the Frelih
exhibition Black Raw Memory opposes somehow to that conclusion - or at least only to such a
12   Maurice Merleau-Ponty, Phanomenologie der Wahrnemung, de Gruyten, Berlin, 1966, p. 354
13   The quotation was taken from the text “ Horizont/Vrijeme “ (in: Krešimir Purgar (ed.), Kritika/teorija/pojmovi u novoj
hrvatskoj umjetnosti, Zagreb 2017, p. 94-109: 108) in which the author Leonida Kovač transmits parts of the text by Gilles Deleuze,
in particular from the The Crystals of Time chapter of Cinema 2. The Time-Image (Continuum, London, 2005)
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Безграничен/Endless, 2018, 1/3 ink-jet print, ПВЦ фолија/PVC foil, 75х270

conclusion with an emphasis on only!) – proposed by Deleuze from the same two premises/starting
points: is it, in Frelih’s interpretation, really there a non-chronological time and a crystal-picture
whereby Deleuze names the “point of inadvertence of the two different images, the actual and the
virtual”, “a distinction that continues to be reconstructed (...), introducing a continuous present,
as a place where the past and the future coexist in the occurrence of the transient present“14?
That conclusion is certainly possible, but that conclusion, guided by the logic of dialectics, which,
in the past, has been effective in many cases in Frelih’s work - now that conclusion is fragile and
simply does not touch completely in the phase of a final statement... Certain features of scattered
physical attributes and visual sensations, the ways of cultural construction of the observed and
the process of observation - from work to work give this exhibition an equal right to all the topics
that are considered, but none of them results in “final conclusion”.
Furthermore, instead of caring for the unity of the visual components of the exhibition, for the
“density” of meaningful and media-diverse, artistic feasible statements, as could be noted in his
previous projects, in the Black Raw Memory exhibition Frelih is more intensely and strenuously
14  

Ibid.

Без наслов/Untitled, 2018, 1/10 ink-jet print, ПВЦ фолија/PVC foil, 50х70 (серија од пет/series of five)
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dedicated to the care of his permanent inclination “not to hide anything” and “to show everything”,
most often pointing to the gaps that, although they have been partially present in the work of this
artist, are now physically marked with the works and acquire in spatial dispositions equal importance
as those distances, those “white spaces between words” that “should be seen as (...) a landscape that
separates... the pictorial sky and the earthly tangle of words“15, which Michel Foucault writes about in
the text devoted to Magritte’s famous painting, This is not a pipe.
That “insincerity” does not have to, of course, be the reason for the fact that the textual inventory
of objects in the Black Raw Memory 1 and Black Raw Memory 2 objects is completely trusted. On
the contrary. This coupling of the text and the material part of the work (which is also found in the
works of Frelih so far, so that the text is more in the function of the visual arrangement than the
narrative and the message) is questioning precisely our indifference to ask questions which, in the
world of “critical art and art criticism”, have settled in the form of the stereotype that “to expose
the artist’s hidden intention” is identical to the theory effort persisting in the viewers to write or
read exactly that which they expect. To destruct the flow of such stereotypes - that everything
without a remainder should be explained (or the artifacts to be decoded) - would mean destabilizing,
calling into question our own enlightenment of “emancipated viewer“16, who is educated, trained in
the conduct of a specialist, decoding every artistic expression in the direction of denotation. Hence,
some of the works that at Frelih’s exhibition reveal striking gaps, perhaps are not only the result
/ product of the artist’s references to the (post)modernist tradition he comes from - for example,
the reflections on modernist nihilism - as much as they are a statement about the need for some
“hygiene” in the contemporary state of communication for and in art.
The visible “purity” between the exhibits of the Black Raw Memory exhibition is equivalent to that
which appears on Frelih’s photograph of the empty, same exhibition space in the Skopje Museum
before the exhibition was set, as well as the “abstract” photograph on the wall where only the frame
format of the images that were once before on that wall may be observed, making the process of
documentary recording “converted” into a productive act, promoted in a new independent work, just
as it was the case with the described video on which we follow the act of deleting another, former
work, and at the same time we follow the creation of a new work.17 The other video at the Black
Raw Memory exhibition, where the simultaneity of the situation when there is no way out and the
permanent openness of the uniquely constructed spatial crossings and columns with extremely
even, but not at all monotonous eye/camera control, is maximally highlighted, could alludate to a
certain loss, no way out in the ‘staring’ spaces, but also of indecision over the existence of a multitude
of possible, though identical directions.
An interesting situation with this presentation by Frelih is that precisely by blocking the visitor’s
expectations with clearly articulated facts of the exhibition - the artist unexpectedly motivates his
position and the exchange of his views. Perhaps this is why nothing really needs to be revealed on
this exhibition, nor decoded, except for the preoccupation with the act of disclosure itself. It is worth
mentioning that by quoting such considerations, Frelih does not pretend to be a cynic, skeptic, or
critically engaged educator and know-it-all. It seems to him that it is simply clear to him that art
shows that “the problem is often not that the truths are hidden, but rather that some truths are even
too obvious, that they come with such obviousness that they block the engraved reactions, or even
produce a deviation from them.“18
Probably for the same reason, Frelih’s art of complex layers, but also separations of problem views,
deserves trust, since regardless whether it is focused on behavior with the media, perception,
memory or communication, it is successfully pulled out of the trap of postmodern relativization, and
the futile consolation of pluralism.

15   Michel Foucault, Ovo nije lula, Zagreb, 2011, p. 34, 35. Translated by: Vanda Miksic
16   Compare to Jacques Ranciere, The Emancipated Spectator (French translation, Gregory Elliott), London, 2009
17   Here is the unavoidable association of Robert Rauschenberg’s famous work “Erasing the de Kooning”, with the younger artist
proclaiming the purchased and then erased drawing of his older colleague a creative work of art.
18   Referring to Peter Slotterdijk, Hal Foster paraphrases the philosopher’s thinking in his text entitled Post-Critical devoted to the
state of art criticism in conjunction with critical art today. In: Hal Foster, Bad News Days, London/New York 2017. p. 115-124; 170-177.
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МСУСК/MSUSK, 2018, 1/3 ink-jet print на хартија/on paper, 110х150
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Триангл/Triangle, 2018, HD видео/video (видео проекција, loop video projection)
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МЕТА-МЕДИУМ КАКО УМЕТНИЧКО ДЕЛО
Крешимир Пургар
За поимот на референцијалноста во делото Black Raw Memory на Владимир Фрелих
Апстрактните форми во историјата на уметноста имаат своја специфична историја, што
може да се следи антрополошки, како што тоа го прават Вилхелм Ворингер во своето
познато дело Abstraktion und Einfulung од 1907 г. или Ханс Белтинг во книгата Bild un Kult:
Eine Geschicthe des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst од 1990 г. Апстрактната уметност
вообичаено ја сметаме за нерефернцијална, бидејќи нè упатува на видливи фигури од светот
на природата и културата. Објектите наречени Black Raw Memory 1 и 2 на Владимир Фрелих
визуелно ги доживуваме како сосема апстрактни и затоа нереференцијални. Со овој текст ќе
се обидам да покажам дека нивната апстрактна визуелна природа е само формална рамка
за многу покомплексен однос на авторот кон поимот и улогата на медиумот во визуелната
конструираност на современата култура. Во аргументирањето ќе се служам најмногу со
поимот мета-медиум на Лев Манович и со концепцијата на В.Џ.Т. Мичел, бидејќи мислам
дека тие даваат инспиративна теориска рамка на толкувањето и расправата за значењето
на овие два уметнички објекти.
Во својот програмски текст „Авангардата како софтвер” (Lev Manovich, “Avant-Garde as
Software”), објавен во „далечната“ 1999 г. Лев Манович тврди дека денешните нови медиуми
се своевидна дигитална верзија на историските авангарди на 20. век, дотолку повеќе што
современите медиуми, исто како и оние создадени пред стотина години, ги користат сите
претходно настанати медиуми, така што, ги приспособуваат на најнапредните технолошки
можности на своето сопствено време (види во: Ost-West Internet, ed. Stephen Kovats, Campus
Verlag, Frankfurt, 1999 г.). Нашите современи нови медиуми – базирани врз дигиталната
технологија, алгоритмите и програмирањето – во концептуална смисла се еднакви со
старите „нови медиуми“, како, на пример, со техниките на колажирање на Пикасо, Брак
и Швитерс или со филмската монтажа на Пудовкин и Ејзенштајн. Она што ги разликува
овие две историски оддалечени практики се технолошките можности на компјутерската
машина, што е во состојба да изведе многу повеќе операции во единица време, за разлика
од мануелната постапка на присвојување и рекомбинирање и на тој начин да создаде
многу повеќе варијанти, во основа втемелени на заедничко концептуално исходиште. Тоа
исходиште за Манович е, барем кога станува збор за подрачјето на уметноста, севкупната
историја на визуелните артефакти како и историјата на техниките што во текот на вековите
се користени за нивната изработка. Се разбира, вели Манович, тука не се работи само
за несразмерна количина историски материјал што бил достапен за присвојување и
реформулација на почетокот на 20. век и на овие денес, а не се работи ниту само за различна
брзина со која биле процесуирани: од една страна во порано рачно направените колажи на
Франсис Пикабиа или на Хана Хех или во овие денешните изработени со компјутерските
алгоритми на апликациите како Фотошоп или Афтерефектс. Станува збор, пред сè, за „ново
видување на светот“ што го овозможувале овие постапки: современите нови медиуми
станаа „нова авангарда“ не затоа што овозможувале побрза и поразновидна апропријација
на историското наследство туку затоа што едноставно имале на располагање многу повеќе
историски извори, со други зборови, затоа што компјутерските алгоритми настанале
врз темелите на многу побогата „база на податоци“ што ја сочинувале подеднакво и
ѕидните цртежи од Ласко, фреските на Џото, Св. Јован Крстител на Караваџо, Октомври
на Ејзенштајн, кубизмот, минимализмот и сè до постмодерните уметнички стратегии на
присвојување.
Ако го разгледаме овој проблем од аспектот на традиционалната историја на уметност,
ќе ни биде многу појасна нумеричката револуција што ја донел концептот што Манович
го нарекува „софтверска авангарда“. Да го земеме како пример проблемот на стилот во
венецијанската сликарска школа од 16. и 17. век: историчарот на уметноста Сидни Џ. Фрибург
во книгата Сликарството во Италија 1500-1600 (Sidney J. Freeburg, Painting in Italy 15001600, Yale UP, 1993) сликата на Тицијан, Вознесение на девицата од 1518г. изработена за
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Базиликата Санта Мариа Глориоса деи Фрари во Венеција ја опишува како „прв предизвик
достоен на сите оние уметнички вештини што Тицијан дотогаш ги стекнал и како „враќање
на страстите и уверувањата од најраниот период на уметникот’“, а „пред делумно да се
потчини на влијанието на Џорџоне“ (стр. 149). Ако ја споредиме со Трансфигурација на
Рафаел од 1520 г., што упатува на „надминување на сферите на класичниот стил во правец на
уште поголема интелектуална апстракција и комплексност на маниризмот“, ќе видиме дека
Тицијан „укажува на можностите на барокот и дека одлуката била на Тицијан дали да оди
во тој правец, но кој тој, сепак, не го одбрал“ (стр. 151). За што станува збор, можеме поточно
да дознаеме од Џон Стир, кој во книгата Венециското сликарство: кратка историја (John
Steer, Venetian Painting: A Concise History) од 1970 г. објаснува дека „откажувањето“ на Тицијан
од барокниот стил е, всушност, контрадикторно, бидејќи за Рафаел формата е примарна, а
бојата, светлото и сенката се само споредни елементи придодадени на формата. Токму затоа
што, како што тврди Стир, светлото и сенката кај Тицијан ја откриваат формата и додаваат
боја на супстанцата од која формата воопшто и се создава (стр. 8), би било разумно да се
очекува дека барокниот дух кај Тицијан би бил поизразито присутен.
Иако аргументацијата на двајцата историчари на уметноста значително се разликува
(или токму поради тоа), тие се само еден од многуте слични примери на користење на
историскиот визуелен материјал со цел да се конструира еден специфичен дисциплинарен
наратив од историјата на уметноста. Од перспектива на денешната хиперпродукција на
слики, тој наратив е воспоставен - како што тоа би го дефинирале семиотичарите - на
темелите на синтагматските низи и парадигматските проширувања на исклучително
мал број предмети што се изложени на исклучително комплексните процедури на анализа.
На ова место не можеме да навлегуваме во ефектите од осознавањето од таквите практики,
но, секако, вреди да се забележи дека историско-уметничкиот концепт на стилови и
периоди (т.е. синтагматската димензија) безусловно секогаш однапред ги ограничува
потенцијалните мрежи на присвојување и наследување на влијанието на одделни уметници
(т.е. парадигматската димензија) кои се наоѓаат надвор од така класифицираниот систем.
На пример, Рафаел ќе биде секогаш еднакво близок до Тицијан и секогаш еднакво далеку
од Сезан, и со оглед на временската и со оглед на стилската разлика, додека, пак, според
истиот принцип на сите неевропски артефакти настанати во текот на 16. век ќе им биде
ускратена можноста за тие парадигматски проширувања, што би ги опфаќале и европските и
далекуисточните, мезоамериканските или артефактите на африканската култура на Сонгаи
што постоела во тоа време на бреговите на реката Нигер. Исто така, подеднакво ќе им биде
одземена можноста на однапред дефинираниот „квалитет“ на уметничкото дело, т.е. на
неговот место во историско-уметничката хиерархија да влијаат дополнителни критериуми
што може секогаш одново да се воспоставуваат и редефинираат. Како што е добро познато,
поструктуралистичката теорија на таа форма на исклучување гледа најнапред од (пост)
колонијална перспектива на односи на доминација и субординација, меѓутоа, во медиумски
сатурирано општество не се работи само за односот на центарот и периферијата, за оние
кои владеат и за потчинетите, фаворизираните и обесправените. Се работи за сосема нова
природа на медиумите во култура што е доминантно визуелно конструирана.
Ако се повикаме повторно на Лев Манович, можеби ќе ни биде појасно зошто историјата
на уметноста не била во состојба да ги објасни радикалните промени во уметноста на
авангардата. Со други зборови, зошто тие радикални промени не можеле да влијаат и врз
евентуалното проширување на епистемолошките дострели на дисциплината на историјата
на уметноста во денешно време, и конечно, зошто медиумската уметност е невозможно
да се согледа од перспектива на минималните разлики во широките временски распони,
иако историјата на уметноста секогаш ќе остане извор на непредвидливи парадигматски
проширувања, што се многу покорисни за разбирање на современоста, отколку што е тоа,
на пример, (сосема несомнено) разликата во третманот на формата и волуменот кај Рафаел
и Тицијан. Имено, во својот нешто понов текст „Новите медиуми од Борхес до ХТМЛ“ (“New
Media from Borges to HTML”, New Media Reader, e. N. Wardrip-Fruin I N. Montfort, MIT Press,
2003.) Манович тврди дека разликата помеѓу историската авангарда и „новата медиумска
авангарда“, како што тој ја нарекува современата медиумска уметност, е во тоа што првата
се занимавала со отворање нов поглед на светот, поточно со деконструирање на стариот,
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а втората интензивно се занимава со технолошки процедури, како што се користењето
на базите на податоци, симулацијата, визуелизацијата и хипермедиумските стратегии
на вмрежување. Додека модернистичката авангарда се занимавала со „филтрирање
на видливата стварност на нов начин“, новата медиумска авангарда многу повеќе се
потпира врз вмрежување и комбинирање на дигитално складираните информации од
најширок спектар (стр. 22). Манович го воведува поимот „мета-медиум“ за да нагласи
дека современата медиумска уметност се користи со другите медиуми како уметничко
средство (стр. 23); значи, додека класичната уметност се користела со еден доминантен
медиум (боја, дрво, камен и сл.) за да ја пренесе визуелната информација, првата авангарда
на класичните медиуми им додала нови носители на сликата и звукот (фотографијата и
филмот), а современата медиумска уметност се користи со самиот медиум како што Рафаел
се користел со линеарната форма, а Тицијан со односот на светлото и сенката.
За концептот на мета-медиумите, Манович смета дека е особено важно трупањето на
објектите: „Во поместувањето кон постмодернистичката естетика клучна улога имаат
материјалните чинители: акумулацијата на огромна количина медиумски производи и
примената на нови електронски и дигитални алатки, го овозможија новиот пристап и
новата употреба на тие предмети. Ова е уште еден пример како квантитетот се претвора
во квалитет кога станува збор за медиумската историја: управувањето со секогаш нови
медиумски алатки и техники на манипулација ја претворија модернистичката естетика
во многу различна постмодерна естетика“ (стр. 23). Мета-медиуми се значи сите оние
современи медиуми што на впечатлив начин се користат со претходните медиуми
како со свој примарен материјал не само со нивната иконографска или наративна
содржина туку со самата материјална подлога или структура. Со вакво толкување
Манович се оддалечи од постмодернистичките стратегии на присвојување на стилови
и реферирање на уметничките практики од претходните епохи, дотолку повеќе што
нумеричките категории, како акумулирањето, собирањето и компутацијата, ги направи
естетски релевантни. Денес е сосема јасно дека пролиферацијата, распространетоста
и анализата на голема количина информации имаат уметнички потенцијал еднаков
со оној на единственоста и неповторливоста на класичното уметничко дело, а коешто
Валтер Бенјамин во својот прочуен текст „Уметничкото дело во ерата на техничката
репродукција“ (1936 г.) го нарече аура.
Концептот за мета-медиуми на Манович ќе ми послужи како појдовна точка во обидот за
дефинирање на поимот референцијалност, за кој мислам дека е клучен во разбирањето
на уметничкото дело Black Raw Memory на Владимир Фрелих. Не затоа што мислам дека
концептот на Манович е директно применлив на делото на Фрелих туку затоа што мислам
дека треба да се разгледа во контекст на едно сосема поинакво разбирање на надминување
и на медиумите и на сликата и на уметноста воопшто. Тука, исто така, треба да се повика
и поимот метаслика на американскиот теоретичар В.Џ.Т. Мичел, поим што е детално
објаснет во своето семинално дело Теорија на сликата (Picture Theory, Chicago UP, 1994). За
таа клучна концепција за теоријата на сликата и медиумите, опширно пишував во натписот
„Модалитети на сликовното појавување“ („Modaliteti slikovnog pojavljivanja“, Filozofska
istraživanja, бр. 36-2016), каде што за потребите на проширената типологија на сликите го
употребив сопствениот поим што е аналоген со тој на Мичел: имено, метасликите на Мичел
се во онтолошка смисла метареференцијални слики, слики што упатуваат на самите себе, т.е
на неколку степени на сопствената онтолошка позиција: 1) го разоткриваат начинот на кој тие
самите се направени или на механизмот на произведување на сликовното значење воопшто;
2) осликуваат своевидна „теорија за сликите“ не излегувајќи од сопствениот сликовен
медиум, т.е го поставуваат прашањето дали е можно да се зборува за сликите без екфраза,
без јазик како вербален надоместок; 3) ја разоткриваат битната природа на сликата: имено, за
воопшто да функционира како комуникативен медиум, сликата не смее да биде изедначена
со стварноста, но ни со самата себе. Поимот на метасликата на Мичел (или, во нашиот случај
сликовните метареференцијалности), во принцип го поставува прашањето можат ли сликите
да расправаат самите за себе, наместо тоа за нив да го прават традиционалните дисциплини на
иконологијата и семиотиката. Кога сликите се насочени самите кон себе и кога ги разоткриваат
моделите на производство на сите други слики, тие тогаш стануваат субверзивни механизми
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МЛУОС/MLUOS, 2018, HD видео/video, 12’

Без наслов/Untitled, 2018, HD (1280х720) видео/video, 6’ 15’’
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што можат да ги разоткријат институциите и дискурзивното производство на моќ. Еден од
најпознатите примери на тој вид слики е Las Meninas на Диего Веласкез, што со сложен систем
на интер, мулти и метареференцијалност го истражува статусот на иконичното во целина како
механизам на политичко производство на моќ.
Во текстот „Модалитети на сликовното појавување“ обрнав внимание и на ставот на Мичел,
според кој метасликите се истовремено радикално упатени на самите себе, т.е. создаваат
сопствена внатре-сликовна теорија на сликата, но се и интертекстуални, односно создаваат
значење со врзување во синџир со многубројни други сликовни искази што коегзистираат
паралелно во визуелната култура на некоја зедница или на историска епоха. Ако ги земеме
предвид аргументацијата на Мичел и концептот на референцијалноста што тука настојувам
да го одбранам, произлегува дека метасликите или метареференцијалните слики се
враќаат на самиот почеток на сликовната референцијалност, т.е. на автореференцијалноста
или на радикалната упатеност на сликата на самата себе. Парадоксално, сликите што се
најмногу упатени на самите себе, како што тврди германскиот филозоф Мартин Зел во
книгата Естетиката на појавното (Martin Seel, The Aesthetics of Appearing, Stanford UP,
2005.) се токму оние што не реферираат на ништо освен на самите себе – значи, сликите
на апстрактната уметност. Фактот дека делото на Фрелих Black Raw Memory е токму
апстрактен, или „непредметен“ објект што е конструиран со методот на акумулација на
сосема „предметни“ нешта од секојдневниот живот (машина за пишување, правосмукалка,
тоалетно казанче, компјутерски монитор, помали и поголеми картонски кутии, магнетофон,
делови од фотокопир и филмски проектор...) мора да нè наведе на помислата дека станува
збор за дело што треба да се толкува помеѓу две крајности на определени поими на метамедиумот и метасликата. Според мене, во тој простор на теоријата на медиумите и сликата
треба да се бара темелното значење на ова дело и затоа сега ќе се обидам тој простор и да
го опишам.
Концептот на референцијалност тука го разбирам како нешто што им е подеднакво страно и
на мета-медиумот и на метасликата. Имено, нашето разбирање на она што е репрезентирано
во сликата или во тридимензионалниот објект се темели врз еден своевиден принцип на
интермитенција: на пример, ако некоја слика ја гледаме од вообичаена оддалеченост, што
најдобро ни овозможува да ја согледаме нејзината тематска содржина, нема да бидеме
во состојба да го забележиме нејзиниот медиум – текстурата на површината, потезите со
четкичката, структурата на платното или деловите на кои бојата е оштетена или избледена.
Ако се приближиме до сликата толку што јасно ќе ја распознаеме структурата на платното
под намазот на боја, истовремено нема да може да го видиме она што е на неа претставено,
особено ако се работи за слики со големи димензии. Според тоа, сликата или скулптурата
како медиум и како репрезентација од перспектива на гледач не поседуваат некоја
иманентна состојба што трајно би ги потврдувала. Тоа го констатирал уште Едмунд Хусерл
кога во рамките на својата феноменологија ја дефинирал сликата на три нивоа: 1) материјален
носач – Bildträger – хартија или платно на кое е сликата; 2) објект на сликата - Bildobjekt нематеријална претстава составена од форми или бои и 3) субјект на сликата - Bildsujet
- референца на која се однесува сликовниот објект (E. Husserl, Phantasie, Bildbewusstsein,
Erinnerung, 1898-1925; Springer, 1980). Иако сите овие нивоа учествуваат во нашето сознание
за сликата, т.е. во сликовното искуство, тие тоа го прават само ако сме во состојба да ги
осознаеме во заедничко, а не во поединечно дејствување. Заедничкото дејствување на трите
нивоа на сликовното искуство се остварува токму според принципот на интермитенција,
така што, секое од овие нивоа дејствува симултано со другите. Во опишаниот пример, кога
ќе видиме само обоена структура на платно или дури кога не можеме да препознаеме дали
се работи за репрезентирана претстава (како во случајот на барокните илузионистички
фрески), секое од нивоата има приоритет во определен момент и затоа сликовното искуство
во тој случај не може да биде целосно. Имено, темелната вредност на сликата како објект
е нејзината разлика во однос на околниот свет, т.е. нашето сознание дека станува збор за
предмет ставен во светот.
Од друга страна, секое мета-медиумско или метасликовно (метареференцијално) искуство
за да може воопшто да ја носи ознаката мета – значи, како нешто што му е иманентно
на самиот предмет, но гледано надвор од него – мора да упатува на барем еден од овие
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три елементи: 1) на методот на конструкција на медиумската основа; 2) техничкиот
аспект на процесот на конструирање на сликата или предметот; 3) општествената
конструираност на значењето на (уметничкиот) предметот. Концепцијата на мета-медиум
нагласката ја става на методот на конструкција, додека поимот на метаслика на Мичел
се однесува на општествената условеност на значењето. За делото Black Raw Memory на
Фрелих значајно е тоа што упатува на самото на себе со тоа што ја сокрива сопствената
содржина, што значи дека гледачот се наведува на размислување за тоа што се наоѓа под
црната обвивка на објектот, се поттикнува на испрашување не на тоа што го гледа, туку
на она од што се состои тоа што го гледа. Но, самото дело е конструирано, така што, ниту
неговиот медиум на градење, ниту неговото значење не може да бидат востановени, бидејќи
црната обвивка на објектот го оневозможува погледот во медиумот, а со тоа и соочувањето
со реалните предмети чиешто значење и функција би можеле да сугерираат некоја форма
на референцијалност; референцијалноста постои во самата структура на објектот, но до неа
не можеме да допреме; медиумот постои, но ни до него не можеме да допреме; постои само
форма што ја крие внатрешната содржина.
Забелешката што може да му се упати на ваквото толкување, мислам дека се однесува
првенствено на одлуката за тоа од што навистина се состои основата на медиумот во ова
дело: дали е тоа неговата црна опна или е тоа она што се наоѓа зад неа во материјална
смисла? Одлуката ќе зависи од тоа дали за медиум на делото го сметаме само конкретниот
објект или и списокот на акумулираните предмети во него (списокот е дел од информацијата
за делото и се наоѓа на ѕидот наспроти објектите) е, исто така, своевидна екстанзија на
„главниот“ медиум, а не само конвенција на музеолошката презентација. Таа забелешка
може да се отстрани со аргументот дека, на пример, медиумот на телевизијата не е можно
да се дефинира само земајќи ја предвид сликата што таа ја прикажува, а ниту со чистата
материјалност на екранот; телевизијата е склоп на технички и институционални услови на
производство, прикажување и толкување на сликите и не се сведува на кој било одделен
елемент. Во согласност со претходно изнесените дефиниции, мета-медиумскиот аспект
на телевизијата би се состоел од посебен вид укажување на некој од нејзините одделни
елементи, на начин на кој со тоа укажување би се изгубила од вид институционалната
целина на телевизијата. Затоа тврдам дека онтологиското втемелување на делото Black Raw
Memory треба да се побара помеѓу мета-медиумот и метасликата, т.е. помеѓу радикалното
разоткривање на природата на медиумот на една страна и општествената конотираност
на одделните симболи од кои се состои (машината за пишување, магнетофонот, кутиите
итн.) на друга страна. Двата црни објекти не откриваат ниту една димензија на тоа од што
се направени, а, сепак, се авто-референцијални бидејќи не постои ништо што е видливо на
самите објекти или во нивната внатрешност што би можело структурно да ги разоткрие.
Тоа што може да ги разоткрие е невидливо за гледачот, но постои, како што е телевизорот
видлив, а телевизијата невидлива. Единствената димензија на она од што се направени,
а што е, сепак откриена – црната обвивка – има сосема апстрактна природа. Меѓутоа, за
разлика од апстрактните слики или скулптури зад чијашто форма се кријат чистиот медиум
на бојата како оптички факт или медиумот на каменот неоптоварен од општествениот аспект
на метасликовитоста, зад непредметната форма на Црната сурова меморија се наоѓаат
виталните делови на материјалната историја и културата на западната цивилизација.
Црните објекти на Фрелих се составени од конкретни материјали и предмети, но
симболичката – и уметничката – функција на овие два објекти се состои од креирање
темелен антагонизам помеѓу (не)материјалноста на медиумот и неговите општественоинституционални делови. Ако ги гледаме како апстрактни скулптури, со реферирањето на
самите себе, овие објекти му се предаваат на еден своевиден мета-медиумски поглед на
гледачот. Но, кога би ја разоткриле нивната реална, материјална содржина, тогаш би биле
вшмукани, како во филмот Видеодром на Кроненберг, во нивната метасликовна содржина
на културната историја, политиката и идеологијата. Ова второто би барало и физичка
интервенција во телото на објектот и со тоа на неговото уништување; ова првото, пак, го
запира погледот на површината, поглед што повеќе од сè сака да проникне во средиштето
на нештата.
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THE META-MEDIUM AS A WORK OF ART
Krešimir Purgar
About the notion of referentiality in the Black Raw Memory by Vladimir Frelih
The abstract forms in the History of Art have their own specific history, that can be followed
anthropologically, as Wilhelm Worringer does in his famous work Abstraktion und Einfühlung
from 1907, or Hans Belting in the book Bild und Kult: Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter
der Kunst from 1990. We usually consider abstract art to be non-referential, since it does not
point to recognizable figures from the world of nature and culture. The objects called Black
Raw Memory 1 and 2 by Vladimir Frelih are visually seen as completely abstract and therefore
non-referential. In this text I will try to show that their abstract visual nature is only a formal
framework of a much more complex author’s relationship to the notion and the role of the
medium in the visual construction of contemporary culture. In the argumentation I will mostly
use the notion of meta-medium by Lev Manovich and the concept of metapictures by W.J.T.
Mitchell, because I believe they give an inspirational theoretical framework of interpretation
and discussion of the meaning of these two art objects.
In his programmatic text “Avant-Garde as Software” released in the “distant” 1999, Lev Manovich
argues that today’s new media are a kind of digital version of the 20th century’s historical avantgarde, since modern media, just as they did one hundred years ago, use all previously created
media, but by adapting them to the most advanced technological possibilities of their own time
(see in: Ost-West Internet, ed. Stephen Kovats, Campus Verlag, Frankfurt, 1999). For these, our
new, modern digital media — based on digital technology, algorithms and programming — are
conceptually similar to the old “new media”, for example, to the collage techniques of Picasso,
Braque and Schwitters, or filmmaking of Pudovkin and Eisenstein. What distinguishes these two
historically remote practices are the technological capabilities of a computer machine that is
capable of carrying out a lot more operations in a unit of time, as opposed to the manual process
of appropriation and recombination, and thus create many more variants based on, basically, a
common conceptual origin. Manovich contends that this origin should be looked for, at least as
far as art is concerned, in the entire history of visual artifacts and the history of techniques used
throughout the centuries for their making. Of course, Manovich says, here it is not just about
the disproportionate amount of historical material that was available for the appropriation and
reformulation of the early 20th century and of these today, and it is not just about the different
speed at which they were processed: on one hand, in the previously hand-made collages of
Francis Picabia or Hannah Höch or computer application algorithms such as Photoshop or
After Effects today. It is, above all, the “new world view” that such practices enabled: the new
modern media became a “new avant-garde” not primarily because they enabled faster and
more diversified appropriation of historical heritage, but merely because they had much more
historical resources available; in other words, because computer algorithms were created on the
basis of a much richer “database” that was equally consisting by wall paintings from Lascaux,
Giotto’s frescoes, Caravaggio’s Holy John the Baptist, Eisenstein’s October, cubism, minimalism,
up to postmodern artistic strategies of appropriation.
If we take a look at this problem from the angle of traditional art history, the numerical revolution
brought by the concept that Manovich calls “software avant-garde” will become much clearer.
Let’s consider an example of the problem of style within the Venetian painters’ school of the
16th and 17th centuries: art historian Sidney J. Freedburg in the book Painting in Italy 1500-1600
(Yale UP, 1993) describes Titian’s image The Ascension of the Virgin made in 1518 for the Basilica
of Santa Maria Gloriosa dei Frari in Venice as “the first challenge that was adequate to the whole
range of artistic resource Titian had by now acquired”, and “before his partial subjugation to
Giorgione” (p. 149). If we compare it to Raphael’s Transfiguration from 1520 that “points a way
that leads beyond the sphere of classical style, towards the still greater intellectual abstraction
and complexity of Mannerism”, we may discern that Titian “points to the possibility of baroque
but it is Titian’s option to realize it, and he does not” (p. 151). What we are talking about is more
accurately defined by John Steer, who in the book Venetian painting: A concise history of 1970
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explains that Titian’s “abandonment” of the Baroque style is actually contradictory, since for
Raphael the form is primary and the color, light and shadow are only supporting elements,
attached to the form. Precisely because, as Steer claims, Titian’s light and shadow reveal the
form and add color to the substance in which the form is created (p. 8), it would be reasonable to
expect that the Baroque spirit of Titian is going to be more pronounced.
Although the arguments of the two art historians differ considerably (or precisely because
of that), they are just one of many similar examples of using historical visual material for
the purpose of constructing a specific disciplinary narrative of the history of art. From the
perspective of today’s hyper-production of images, this narrative has been established — based
on the definition of semiotics — of syntagmatic sequences and paradigmatic extensions of an
extremely small number of objects undergoing extremely complex procedures of analysis. In
this place we can not enter into the cognitive effects of such practice, but it should be noted that
the historical-artistic concept of styles and periods (i.e., the syntagmatic dimension) necessarily
always limits the potential networks of appropriation and inheritance of the influence of
certain artists (i.e. paradigmatic dimension) located outside such classified system. For example,
Raphael will always be as close to Titian and always as far from Cézanne — given the temporal
and the stylistic difference — while, according to the same principle, all non-European artefacts
created during the 16th century will be denied the possibility of paradigmatic extensions that
would include the European, Far Eastern, Mesoamerican or the artifacts of the African Songhai
culture that existed at that time on the banks of the Niger River. They will also be deprived of the
possibility that the previosuly established “quality” of artwork, i.e. its place in a historical-artistic
hierarchy, is influenced by additional criteria that can be re-established and re-defined. As is
well known, the poststructuralist theory approaches such a form of exclusion primarily from
the (post)colonial perspective of the relationship of domination and subordination; however, in
the media saturated society it is not only about the center and periphery relationship, rulers and
subordinates, favored and disadvantaged. It is about the completely new nature of the media
within the dominantly visually constructed culture.
If we come back to Lev Manovich, it may be clearer to us why art history was not able to explain
the radical changes in the art of avant-garde. In other words, why these radical changes could
not affect the possible expansion of the epistemological scope of the discipline of art history
in the present time; Finally, why media art is impossible to look at from the perspective of
minimal differences within wide time spans, although art history will always be the source of
unpredictable paradigmatic extensions much more useful for understanding contemporaneity
than it is, for example, the (totally unambiguous) difference in the treatment of form and
volume by Raphael and Titian. Namely, in his newer article “New Media from Borges to HTML”
(New Media Reader, E.N. Wardrip-Fruin and N. Montfort, MIT Press, 2003) Manovich claims
that the difference between the historical avant-garde and “the new media avant-garde”, as he
calls modern media art, is that the first deals with the opening of a new world view — actually
by deconstruction of the old one — and the second one intensely deals with technological
procedures, such as the use of databases, simulations, visualizations and hypermedia networking
strategies. While modernist avant-garde was involved in “filtering visible reality in new ways”, the
new media avant-garde is much more reliant on networking and combining digital information
stored in the widest spectrum (p.22). Manovich introduces the concept “meta-media” to
emphasize that contemporary media art uses other media as an artistic tool (p.23); Thus, while
classical art used a dominant medium (color, wood, stone, etc.) to convey visual information, the
first avant-garde added new image and sound carriers (photography and film) to the classical
artistic media; on the other hand modern media art uses the medium itself, as Raphael used
linear form, and Titian used the relation of light and shadow.
In explaining the concept of meta-media, Manovich points to the importance of the accumulation
of objects: “The key role played by the material factors in the shift towards postmodernist
aesthetics: the accumulation of huge media assets and the arrival of new electronic and
digital tools which made it very easy to access and re-work these assets. This is another
example of quantity changing into quality in media history: the gradual accumulation of media
management and manupulation techniques eventually recoded modernist aesthetics into a
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very different postmodern aesthetics.” (p. 23). The meta-media are, therefore, all modern
media that use the previous media as their primary material in a striking way; not only their
iconographic or narrative content but the material substrate or structure itself. With this
interpretation, Manovich moved away from the postmodernist strategy of appropriating
styles and referring to the artistic practices of earlier epochs, thus making the numerical
categories — such as accumulating, collecting and computing — aesthetically relevant. It is
now clear that the proliferation, distribution and analysis of large amounts of information
have an artistic potential equal to the uniqueness and distinctiveness of classical artwork,
that Walter Benjamin called aura in his famous essay “The Work of Art in the Age of Mechanical
Reproduction” (1936).
Manovich’s concept of meta-media will serve as a starting point in trying to define the
concept of referentiality, which I believe is crucial to understanding the artwork Black Raw
Memory by Vladimir Frelih. Not because I think Manovich’s concept is directly applicable to
Frelih’s work, but because I think that it should be considered in the context of a completely
different understanding of exceeding both media and painting, as well as art in general.
It is also worth pointing out the notion of metapicture by the American theoretician W.J.T.
Mitchell who described the concept in detail in his seminal work Picture Theory (Chicago UP,
1994). In the article entitled “Modalities of Pictorial Appearing” (Phainomena, No. 26/2017)
I wrote in detail about that key concept of the image and media theory, where I used my
own term — meta-referential images — analogous to Mitchell, but for somewhat different
purpose of expanding the image typology. Meta-referential images are what W.J.T. Mitchell
calls metapictures: pictures that refer to themselves, that is, to several levels of their own
ontological position: 1) they reveal the way in which they are made or to the mechanism of the
production of pictorial meaning in general; 2) they depict a kind of “theory of images” without
getting outside their own pictorial medium, i.e., raise the question of whether it is possible to
speak about images without ekphrasis, without language as verbal substitute; 3) they reveal the
essential pictorial nature: the image, to be able to function at all as medium of communication,
cannot be equated with reality, but not with itself either. Mitchell’s concept of metapicture (or
pictorial meta-referentiality in our case) raises in principle the question of whether images
can discuss themselves, instead of the traditional disciplines of iconology and semiotics
doing it for them. When pictures are directed toward themselves and when they reveal the
models of production of all other images, they become subversive mechanisms that uncover
institutions and the discursive production of power. One of the best known examples of such
a kind of painting is Diego Velázquez’s Las Meninas, which, with a complex system of inter-,
multi- and meta-referentiality tests out the status of the iconic in general as mechanism of
the political production of power.
It is interesting that Mitchell should say that metapictures are at the same time radically
self-directed, i.e. they create their own inter-pictorial theory of the image, but they are also
intertextual, that is, they create meaning by being enchained with other pictorial utterances
that co-exist in parallel within the visual culture of some community or historical period. If
we take into consideration Mitchell’s reasoning and his concept of referentiality that I am
endeavouring to defend here, it follows that metapictures, or meta-referential pictures, go back
to the very beginning of pictorial referentiality, i.e. to self-referentiality, or radical orientation
of the images to itself. Paradoxically, images that are most oriented to themselves, as is
clearly described by Martin Seel in his book The Aesthetics of Appearing (Stanford UP, 2005),
are those that refer to nothing except themselves, that is, pictures of abstract art. The fact that
Frelih’s work Black Raw Memory is an abstract, or “non-referential” object constructed by the
accumulation of real, “referential” objects from everyday life (writing machine, vacuum cleaner,
toilet bowl, computer monitor, smaller and larger cardboard boxes, tape recorder, photocopier
and film projector parts ...) must point us to the idea that the work is to be interpreted between
the two extremes of certain terms of meta-media and metapicture. In my opinion, within this
area of media and image theory we should look for the fundamental meaning of this work, and
that is why I will try to describe its in-betweenness.
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Area, 2018, интерактивно интернет дело/interactive web work (http://2018.area.2017.com)
програмски дизајнер: Златко Петровиќ/program designer: Zlatko Petrović
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I understand here the concept of referentiality as something that is equally strange to metamedia and metapicture. Namely, our understanding of what is represented in an image or
a three-dimensional object is based on a kind of intermittent principle: for example, if we
observe a painting from the usual distance that best allows us to view its thematic content,
we will not be able to notice its medium — texture of the surface, brushstrokes, structure
of the canvas or parts where the paint is damaged or faded. If we approach the picture so
as to clearly articulate the texture of the canvas under the paint primer, we will not be able
to see what is represented on it, especially when it comes to large-size pictures. Thus, the
picture or sculpture as a medium and as a representation from a viewer perspective do not
possess any immanent state to confirm them permanently. This was determined by Edmund
Husserl in his phenomenology where he had defined three levels of a picture: 1) a material
carrier — Bildträger — paper or cloth on which the painting was; 2) image object — Bildobjekt
— immaterial concept made of form or color and 3) image subject — Bildsubjekt — reference to
which the image object relates (E. Husserl, Phantasie, Bildbewusstsein, Erinnerung, 1898-1925,
Springer, 1980). Although all of these levels participate in our image knowledge, i.e., in the
image experience, they only do so if we are able to see them in a joint and not separate action.
The joint action of the three levels of image experience is realized precisely by the principle of
intermittence, so that each of these levels acts simultaneously with others. In the described
example, when we see only the dyed fabric of the canvas or when we can not even recognize
that it is a represented scene (as in the case of baroque illusionist frescoes), each of the levels
has priority at a certain point in time and hence the visual experience in this case can not be
complete. Namely, the fundamental value of an image as an object is its difference in relation
to the surrounding world, that is, our understanding of the subject placed in the world.
On the other hand, any meta-media or metapictorial (metaferential) experience that could
possibly bear a meta tag — therefore, as something immanent to thing but viewed from outside
of that matter — must refer to at least one of these three elements: 1) the method how the
media base is constructed; 2) the technical aspect of the very process of constructing images
or objects and 3) the social construction of meaning of the (art) object. Manovich’s meta-media
concept puts emphasis on the method of construction while Mitchell’s term metapicture refers
to the social conditionality of the meaning. For Frelih’s Black Raw Memory work, it is important
that it points to itself by hiding its own content, so the observer is drawn to thinking of what
lies behind the black envelope of the object, encouraging him to question not what he sees, but
what makes consistent that which he sees. However, the work itself is designed so that neither
its building medium, nor its meaning can be established, because the black envelope of the
object prevents the gaze penetrate into the medium and thus disables facing real objects the
meaning and function of which might suggest some form of referentiality; referentiality exists
in the very structure of the object, but it is impossible to reach it; the medium exists, but can
not be reached either; there is only a form that hides the inside content.
An objection to such an interpretation might primarily come out of doubt as to what the media
base in this work really is: Is it the black cover or that what is hidden behind its materiality?
The decision will depend on whether one considers the medium of the artwork only a concrete
object or a list of accumulated objects is also a kind of extension of the “main” medium and
not just the convention of the museum presentation (the list is part of the information about
the work and can be found on the wall opposing the objects). This objection can be overcome
by arguing that, for example, the television medium can not be defined only by taking into
account the image it emanates, nor with the pure materiality of the screen; television is a set
of technical and institutional conditions for production, presentation and interpretation of
images and is not confined to any single element. In line with the above-presented definitions,
the meta-media aspect of television would consist in some special kind of reference to one of
its individual constituents, so that by this reference the institutional unity of television would
be lost. That is why I claim that the ontological foundation of the work Black Raw Memory
should be sought between the meta-medium and the metapicture, i.e. between the radical
disclosure of the medium’s nature on one hand and the social connotation of the individual
symbols of which the work consists (typewriter, tape recorder, box etc.) on the other hand.
The two black objects do not reveal any dimension of their own production, yet they are auto-
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referential, because there is nothing visible in the objects themselves or within them that
could reveal them structurally. What can reveal them is invisible to the observer, but it exists,
as the television set is visible and the television is invisible. The only dimension of their own
production that is been disclosed — the black cover — is entirely abstract in nature. However,
unlike the abstract paintings or sculptures behind the form of which the pure medium of color
as an optical fact or a medium of rock unburdened with the social aspect of metapictoriality
hides, in the interior of Black Raw Memory there are hidden vital parts of the material history
and culture of the Western civilization.
Frelih’s black objects are made of concrete materials and things, but the symbolic and artistic
function of these two objects consists in creating a fundamental antagonism between the
(non)materiality of the medium and its social-institutional components. If we look at them
as abstract sculptures, referring to themselves, these objects are subjected to a meta-media
view of the observer. But if we revealed their real material content, then, as in Cronenberg’s
movie Videodrome, we would be sucked into their metapictorial content of cultural history,
politics, and ideology. The latter would require physical intervention in the body of the object
and thus its destruction; the former stops the gaze on the surface, a gaze that more than
anything wishes to penetrate into the center of things.
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МЛУОС/MLUOS, 2018, HD видео/video, 12’
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Без наслов/Untitled, 2018, HD (1280х720) видео/video, 6’ 15’’
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ČINJENICE OD (NE)POVJERENJA
Blaženka Perica
I evo dolazim na poljane i u velike dvorane pamćenja, gdje je riznica nebrojenih slika svakojakih
stvari unesenih osjetilnim opažanjem. (...) Ondje su preda mnom zemlja, nebo i more sa svim što
sam u njima mogao opaziti, osim onoga što sam zaboravio.
AURELIJE AUGUSTIN, Ispovijesti, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1973.; KNJIGA 10., Glava 8., str. 214-15:
Preveo: Stjepan Hosu

OČEKIVANJA
Pođe li posjetitelj na izložbu naziva Black Raw Memory koristit će mu čitanje teksta deplijana, kako
bi izbjegao možebitna očekivanja koja bi sam naslov mogao potaknuti: kako je i laiku poznato raw
memory je računalna terminologija, a odnosi se na određenu količinu ¨sirovih¨ podataka, onih koji
nisu analizirani, istraženi i procesuirani, te još nespremni za upotrebu, poput platforme tek čekaju
daljnju obradu, konverzije (npr. u TIFF ili JPEG), manipulacije, pohranjivanja... Sukladno tom kontekstu
kojeg priziva naslov promatrač bi mogao zamisliti susret s računalnim eksponatima, senzorima,
ekranima, projekcijama; ili razne nove informacije o mogućnostima algoritamskih operacija za
spremanje, prijenos i obradu podataka i programa kakvi su u kompjuterskoj terminologiji poznati
kao trenutačne ili dugotrajne, primarne ili sekundarne, postojane ili nepostojane memorije…
Možda bi se suočen s naslovom ponadao i nekoj osobito zahtjevnoj video igri, nekoj audio-vizualnoj
instalaciji, virtualnim i imerzivnim prostorima koji nude razne oblike tehnološki ostvarenih senzacija
i interakcija s posjetiteljima kakve se nerijetko susreću na brojnim izložbama suvremene umjetnosti
koje zadivljuju, nerijetko spektakularnim, dosezima medija i tehnologije.
Kako se radi o izložbi umjetnika Vladimira Freliha takva bi očekivanja bila u određenoj mjeri i
opravdana čak i kod upućenih promatrača, pošto je ovaj umjetnik već niz godina poznat po svojim
konceptulanim pristupima pitanjima o mogućnostima medija, mehanizmima njihove produkcije,
transformacije i recepcije. Ipak, već će nas i prije odlaska na izložbu čitanjespomenutog popratnog
teksta udaljiti od prvotnih asocijacija na terminologiju i pojave (isključivo) tehnološke provinijencije,
pošto se u tom tekstu računalna memorija tek usputno spominje u komparaciji s nešto opširnije
objašnjenim, uglavnom psihološko-filozofskim tezama o problemima, obilježjima, kontekstima
i funkcijama dviju neistovjetnih čovjekovih sposobnosti, naime pamćenja i sjećanja (memorije).
Međutim i čitanje tog teksta prije posjeta izložbi moglo bi, baš kao i naslov s aluzijama na
demonstraciju high-tech dostignuća, navesti na naredna, jednako neispunjiva očekivanja: Umjesto
npr. ¨kaotične¨ sabirnice akumuliranih memorabilija (dnevničkih zapisa, obiteljskih fotografija, kopija
isječaka iz novina, predmetima koji podsjećaju na djetinjstvo i sl.), kakvima s većim ili manjim uplivom
intimističkih ispovijesti, odnosno društveno-povijesnih i kritičkih sadržaja obiluju izložbe zavidnog
broja suvremenih umjetnika (poput instalacija Illye Kabakova, Tracy Emin, Thomasa Hirshorna i dr.)
– naići ćemo u Muzeju suvremene umjetnosti u Skopju na Frelihovoj izložbi Black Raw Memory na
vrlo čist, ¨transparentan¨ prostor u kojem pregledan broj izložaka usprkos prisustva monitora,
projekcije, fotografija, ali i objekata i tekstova na zidovima ne priziva niti ¨šturost¨ minimalizma usred
high-tech atmosfere, niti ¨mimetičko intenziviranje¨1 kakvo bi asocirala tema individualne ili kolektivne
memorije koja uvijek ima prizvuk ispovjednog, intimističkog ili kritičko-angažiranog tona.
Izdvojenost pojedinih eksponata ove izložbe ne samo da definira svoja pojedinačna mjesta kao
jasne, fiksne pozicije (¨ispunjen prostor¨) u smislu definiranja prostornih gabarita, nego se tako
istovremeno ističu i razmaci - ¨praznine¨ - između izloženih radova. Promatrač se usred izložbe
ne može odlučiti između zatečenosti u tim korektno odmjerenim distancama i neobično potaknute
1   Pojam ¨mimetic exacerbation¨ iscrpno elaborira Hal Foster u tekstu ¨Mimetic¨ u svojoj knjizi Bad New Days. Art, Criticism,
Emergency, London/New York 2017.; str. 63-96. Opisujući povećano prisustvo, prirast kritičkih narativa koji akumuliranjem
odabranih predmeta svakodnevice aludiraju na diskurse u osobnoj, političkoj i društvenoj stvarnosti, Foster preko tog pojma
analizira određene vidove instalacija i radova suvremene umjetnosti (Gober, Jon Kessler; Isa Genzken) koji ukazuju na kontinuitet
avangardno-modernističkih tendencija (Dada, funkcionalizam, pop art) i njihov – u današnjim okolnostima – kritički, pa i cinički
obilježen revival.
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radoznalosti na koju navode eksponati usprkos njihovoj doslovnoj, izravnoj izloženosti pogledu.
Ništa naime na ovoj izložbi promatrač ne treba ¨razorkrivati¨ - iz jednostavnog razloga jer je sve
jasno i pokazano, poput dostatnih, ispravno iznesenih činjenica. Dapače – takve činjenice pojavljuju
se doista u vidu dva ispisa predmeta koji su pripadajući elementi uz dva izložena monolitna objekta
čiji nazivi odgovaraju naslovu izložbe. Numerirani kao prvi i drugi ovi detaljirani, na zidu istaknuto
i odvojeno postavljeni popisi najrazličitijih stvari, alata, aparata, pomoćnih utenzilija, tehničkih i
drugih dijelova uglavnom upotrebnih predmeta omogućuju nam povezati tekstove s dva prostorom
dominirajuća objekta: bez poteškoća stvaramo poveznicu između njih i ispisa i ustanovljavamo da
se pisane činjenice odnose na predmete čije nazive čitamo, ali ne vidimo njih pojedinačno, nego ih
podrazumijevamo ispod ili u onome što uočavamo kao dva samostojeća ¨apstraktna¨ volumena,
koji su - sukladno ispisima različitih duljina – veličinom različita, ali slično oblikovana.
Na temelju položaja dvaju popisa naspram objekata mi registriramo gotovo automatski da se
imenovane stvari nalaze čvrsto omotane, ¨komprimirane¨ ispod nategnute površine sjajno-crnih
folija. Otkuda nam to povjerenje? Otkuda tako samorazumljivo povezivanje stvari koje se pojavljuju
nepovezano? Očito više vjerujemo jeziku (pisanim tvrdnjama umjetnika) nego li vlastitim očima jer
nigdje ne vidimo konkretno te imenovane predmete: pred nama nisu niti neke stolice na koje bismo
sjeli, niti neki prisustvom opipljivi/vidljivi ekrani, televizori, pisaće mašine, kartonske, plastične
ili metalne kutije, neonske lampe, stolovi, police, usisavači, vodokotlići, dijelovi kompjuterske
opreme... Mentalne slike promatrača potaknute pisanim naputkom gotovo se automatski prenose
i interferiraju s izvanjskim objektom te promatrač postaje ¨prirodni¨ vodič, kanal kojim se imenice
identificiraju sa stvarima koje ne vidimo; podaci se iz jezičkog sustava označavanja (pismo)
transponiraju u drugi, fizički, do neraspoznatljivosti transformiran vid njihova postojanja, u
materijalnu ¨činjenicu¨ u fizičkom prostoru, kojem pripada i naše tijelo.
Iako obavijeni neprozirnom folijom, imenovani predmeti, ¨komprimirani¨ u dva monolitna objekta
ne čine se nimalo tajnoviti, skriveni. Štoviše oni nam se čine prije ¨pospremljeni¨, ¨spakirani¨,
¨dovedeni u red¨... Baš kao što su to i nevidljivi podaci raw memory u računalima ili sve one
impresije, iskustva i znanja koja su pohranjena u našem pamćenju, a koja nisu u upotrebi... Ukoliko
dakle povežemo ovo stanje s temom memorije – bilo onom u računalima, bilo onom, ne manje
kompleksnom, koja je dio složenih operacija pamćenja i svijesti, zamršene cerebralne strukture i
igre neurona u mozgu opet bismo mogli doći do (opet preuranjenog) zaključka da smo ¨denotirali¨
objekte izložbe, ¨dešifrirali¨ kako se odvija transformacija znakova u predmete, a ti opet postaju
kulturalni fetiš-objekti, umjetnička djela uhvaćena u mrežu kolanja kapitala, informacija, znakova
u beskonačnim lancima označavanja... Nije li taj zaključak ipak isuviše očit – toliko da se sami sebi
činimo naivnima u našem ¨znalaštvu¨?

SJEĆANJA STVARI I STVARI SJEĆANJA
U toj nam opisanoj situaciji doista ništa nije sumnjivo. Osim da mi ni u što ne sumnjamo, da ništa
ne dovodimo u pitanje. Upravo ta pomisao čini se postaje ¨kamen spoticanja¨, okosnica oko koje
se gradi diskretna provokacija, izazov izložbe Black Raw Memory u kojoj se isprepliću razine
operativnog i recepcijskog polja djelovanja; različitih dometa mogućih interpretacija i kompleksnih
operacija: od onih koje se tiču mehanizama, načina funkcioniranja i transformativnosti medija do
detektiranja njihove društvene i psihološke uvjetovanosti, a s time i njihove graničnosti.
Kao poveznicu ovih slojevitih usmjerenja i djelovanja Frelih nudi diskurs memorije s kojim nas
podsjeća da – slično vizualnosti i vidljivosti stvari u kontekstu percepcije – naša sposobnost
sjećanja nije identična našim kapacitetima pamćenja. Kao što naime razlikujemo našu sposobnost
gledanja (percepcija, koja je fizička operacija) od vidljivosti stvari, vizualnog svijeta (koji je
socijalna činjenica) - tako nam se i naše uspomene ne podudaraju sasvim s djelovanjima i
znanjima koje smo naučili, upamtili, pohranili kao uspomene. Henri Bergson upozoravao je na
spregu sjećanja, uspomena i percepcije u Ogledu o neposrednim činjenicama svijesti definirajući
vrijeme u smisu trajanja, a ¨trajanje kao akumulaciju sadržaja svijesti koja ne dopušta da bilo
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koja uspomena nestane¨2. U njegovom kapitalnom djelu Materija i sjećanje i ¨memoriji pripisuje
samostalni status¨3, pri čemu je ¨razlikovao čistu duhovnu, virtualnu memoriju¨4 - koja uvijek već
postoji kao globalna i trajna - od tjelesnog sjećanja kao produžetka percepcije (navike, motorika)
koja se mijenja. Sjećanja su u svakom slučaju paralelni horizont percepcije.
Filozof Gilles Deleuze5 također je promišljao vrijeme u sprezi s percepcijom. On međutim nastoji
na „pomirbi“ onoga što u fenomenologiji (Merleau-Ponty, Husserl) polazi od „prirodne percepcije“
i njezinih uvjeta koji su ujedno „egzistencijalni uvjeti percipirajućeg subjekta u svijetu...“ 6 i
ontološkog stava mislioca kao što je Bergson koji, suprotno fenomenolozima, ne polazi od takvog
subjekta koji kroz percepciju postaje referentna točka stvarnosti tj. od „prirodne percepcije“, nego
od „stanja stvari koje se stalno mijenja“.7
Stoga Deleuze razlikuje dva očišta: ono koje „polazi od totalne objektivne percepcije, koja je
neodvojiva od stvari, do subjektivne percepcije, koja se od nje razlikuje jednostavnom eliminacijom
ili oduzimanjem“, te se „slika-pokret preobražava u sliku-percepciju i sliku-akciju.“ 8 Otuda, u
daljnjoj analizi Deleuze zaključuje da su „stvar i percepcija jedna te ista stvar, jedna te ista slika,
no prenesena u jedan ili u drugi od ta dva referentna sustava.“9
U popratnom tekstu izložbe - ističući kako sjećanje i pamćenje ni kao činjenice, ni kao pojmovi nisu
svodivi jedno na drugo, ali su u uskoj sprezi - Frelih nam također iznosi promišljanja i usporedbe
diskursa percepcije i diskursa memorije: „Sjećanje je središnje obilježje opće, fleksibilne ljudske
sposobnosti razmišljanja o događajima i iskustvima koji nisu neposredno prisutni. Selektivnim
procesom individualno sjećanje konstruira se iz fragmenata pamćenja i uobličuje u koherentnu
sliku društveno prepoznatljivih značenja u svjetonazoru pojedinca. Temelj je individualne prošlosti
i kontinuiteta osobnoga identiteta.”
Sudeći po tim riječima – pamćenje bi bilo usporedivo s Deleuzeovom objektivnom percepcijom
koja je neodvojiva od stvari, dok bi sjećanja bila subjektivna percepcija koja se od one objektivne
razlikuje jednostavnom eliminacijom, ili kako Frelih jednostavno kaže: ¨Stvari koje su nam drage,
bliske želimo uvijek imati uz sebe, dok one druge, koje nam iz nekog razloga nisu toliko bliske
– želimo maknuti.¨ Ta se eliminacija može provesti namjernim postupcima (uklanjanje stvari,
njihovo brisanje ili arhiviranje) ili se dešava nenamjerno, izazvana nekim poticajima (deja vu,
san, ili zaborav) što odgovara Bergsonovoj zamisli voljnog i ne-voljnog sjećanja, naime memoire
volontaire ili memoire involontaire. No, ¨Što su uspomene koje ne pamtim?¨ pitao je već davno,
manje sklon učiteljevoj spiritualističkoj teoriji čiste memorije, poznati Bergsonov student Marcel
Proust u Traganju za izgubljenim vremenom.
S Frelihovim radovima to Proustovo pitanje možemo postaviti na vrlo različite načine: Jesu li
uspomene kojih se možemo sjećati sve one stvari koje smo - slično predmetima od kojih su sazdani
Frelihovi objekti Black Raw Memory 1 i 2 - sklonili iz svog okružja? I je li njihov nestanak iz vidokruga
doista bio nužan, tj. je li to pospremanje ¨nepotrebnog¨ viška koji je zauzimao previše mjesta, pa ga
arhiviramo, skladištimo, čuvamo na sigurnim, nedostupnim mjestima nešto za čime ćemo jednom
posegnuti, iskoristiti ekonomičnije, u neku drugu svrhu ili je zauvijek nestalo u zaboravu? U slučaju
raznobojne horizontalno usmjerene zidne projekcije na Frelihovoj izložbi u Skopju pitamo se jesu
li te trake boja - u kojima se nazire ¨zagonetka¨Fraunhoferovih linija10 izvedeih iz sunčeva spektra
- uspomena koje se ne sjećamo, ali je ona oduvijek bila tu, a po potrebi je dostupna cerebralnim
aktivnostima jer pripada u neku drugačije strukturiranu memoriju? Rad s dva monitora koji
omogućuju interaktivni pristup promatrača navodi nas na daljnja pitanja: Ostvaruje li se ovdje onaj
voljnom sjećanju pojedinca nedohvatni niz pojava i radnji koje se odvijaju klikom miša po bijelim
točkama na jednom, ili po raznobojnim kvadratićima na onom pridruženom, drugom monitoru,
tako da stječemo osjećaj kontrole nad stvarima, ili upravo suprotno – da su one oduvijek bile izvan
dosega našeg pamćenja, i da se tamo istim putem i vraćaju? I na koncu: Što se pamti u šarenoj hrpi,
zapravo na zid oslonjenom objektu od raznobojnih ljepljivih folija koje se odbacuju nakon što se
2   Navodi su preuzeti iz znanstvenog teksta Marka Lošonca, ¨Bergson i virtualnost memorije¨, u: Filozofija i društvo XXIII (3),
2012., str. 371.
3   Ibid...
4   Ibid.
5   Deleuze, Gilles: „Film 1: Slika-Pokret“, Zagreb, 2010.
6   Ibid., str. 79. Usp. tkđ. Maurice Merleau-Ponty, Phänomenologie der Wahrnehmung, de Gruyten, Berlin, 1966
7   Ibid., str. 80
8   Ibid., str. 89
9   Ibid., str. 88
10   Joseph von Fraunhofer (1787 – 1826), njemački fizičar i optičar, izumitelj spektroskopije. Crne linije koje su linije
apsorpcije,¨prekidi¨unutar inače kontinuiranog polja boja sunčeva spektar Fraunhofer je otkrio 1814.
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s njih skine (i prenese na neku drugu podlogu) određeni ispis, neki tekst ili samo znakovi kojeg su
te folije prethodno sadržavale i ¨transportirale¨ od označitelja do označitelja? Ukratko: Čemu u
našoj svijesti uopće imamo pristupa ako se to odnosi na ¨događaje i iskustva koji nisu prezentni¨?
I na koji način, uplivom kojih percepcijskih mehanizama razlikujemo ono što su upamćena, a što
zaboravljena sjećanja? Kako to stvaramo ¨koherentnu sliku društveno prepoznatljivih značenja¨
koja je ¨temelj individualne prošlosti i kontinuiteta osobnog identiteta.¨?

O IDENTITETU, KONTINUITETU I VARIJACIJAMA
U prilog kontinuitetu osobnog – umjetničkog – identiteta Frelih se ne poziva samo na naslovnu
temu memorije nego taj kontinuitet uprizoruje, ¨prakticira¨. I na ovoj izložbi u Skopju on ne propušta
podsjetiti nas na genezu vlastitog stvaralaštva u cjelini, na postupke variiranja, nastavljanja,
preinačavanja i daljnjeg procesuiranja, pa i aktualiziranja određenih problemskih sadržaja
zastupljenih u bivšem djelovanju, radovima i izložbama na kojima su akteri uvijek bili raznovrsni
mediji, kako tehnološki tako i oni tradicionalni (slikarstvo, crtež, grafika, objekti...), nerijetko u
direktnom sučeljenju. Na opsežnim projektima deGeneric (Osijek, Galerija likovnih umjetnosti,
2009.) i deEvolucija (Pula, Muzej suvremene umjetnosti Istra, te Split, MKC, 2013/2014.) Frelih je
već i naslovima izložbi, kao i u Skopju, ukazivao na kontinuitet interesa za preispitivanje mogućnosti
razvoja i krajnjih granica različitih vizualnih medija u kontekstu bavljenja multimedijalnim i
konceptualnim postupcima koji nerijetko vizualiziraju granične vrijednosti dovodeći u pitanje sam
izvedbeni medij ili se bave njihovom inverzibilnošću. 11 Na spomenute dvije prošle izložbe tako su
se pojavili Frelihovi radovi s često variranom tematikom kao npr. „Sjene“ (AVI loop, 1.30 min.; video
koji u Frelihovom stvaralaštvu postoji od 1997.); „Bez naziva“ (TV-monitor na kojem se horizontalno
po sredini proteže jedna svijetleća titrava linija čiji naslov sadrži i podatke o vremenu nastajanja
– od 1996. do 2014.); ili više varijacija kompjuterskih instalacija, kao i mnogi drugi ¨preinačeni¨
radovi. Neke od radova s dotičnih izložbi, ali ¨preformulirane¨ i nanovo realizirane, naći ćemo tako
i na izložbi u Skopju:
U okviru projekta deEvolucija bila je izložena i 16-minutna DVD loop projekcija „S.M.A.K“, čije su
prve verzije nastale još 2007., a na istu u Skopju izravno ukazuje - sada 12-minutni - video čiji
tijek tkđ. bilježi proces prebojavanja zida u galeriji na kojem je, na jednoj prethodnoj izložbi, bila
realizirana zidna slika, no ovdje je to drugi rad jednog drugog umjetnika. Umjesto međutim pukog
dokumentarnog filma, Frelih je u svim varijantama ovog ¨motiva¨ koristio montažne postupke
komprimiranja realnog vremena i tako – doslovnim brisanjem – ostvario novu, digitalnu sliku
bjeline. Ono o čemu takvi postupci govore, kontinuitet kojeg uprizoruju potvrđuju svakako Frelihov
umjetnički identitet, ali i navode na pomisao da je njegova prava, istinska tema zapravo vrijeme.
Tendencije zamjetne u dosadadašnjim Frelihovim projektima, izložbama i instalacijama – ma
koliko da ih u tragovima detektiramo i u izložbu Black Raw Memory – ovdje ipak ukazuju na
izvjestan pomak u umjetnikovim pristupima. Ni ovdje zasigurno ne nedostaje tematika medija i
njihove produktivno orijentirane transformativnosti, kao ni ukaza na njihove granične dosege. Ne
nedostaje niti ¨dokaza¨ o kontinuitetu djela/djelovanja u varijacijama, ali ni sve jasnijih, brojnijih
uprizorenja koja potvrđuju da samo određene konstelacije (i njihova re-kreacija) pojedinih
sastavnica djela i medija mogu iznijeti na vidjelo problematike koje su Frelihu permanentna
nit vodilja u pitanjima koja postavlja i sebi kao umjetniku, i promatračima i na koncu medijima i
umjetnosti samoj. Tim pitanjima istaknuta, i u realizacijama oživotvorena svojstvena vremenitost
sada međutim nema više istu ¨boju¨, niti se radi o tipu ¨izložbe kao jedinstvenog djela¨ kakva je
npr. bila izložba deGeneric u Osijeku 2009.
Na izložbi Black Raw Memory na dispoziciju nam je stavljeno doslovno manje onoga „što se
može vidjeti“ i pritom je prednost dana kognitivno-empirijskoj dimenziji samog percipiranja s
¨podtekstom¨ o sjećanju. Na taj se način ukazuje na „fenomenološke vektore“ koje je Maurice
Merlau-Ponty12 definiranao predobjektivnom i time apstraktnom naravi percepcije kojoj se u
11   Usp. Blaženka Perica, ¨Vladimir Frelih: deEvolucija, iskustva i iskušenja graničnosti¨, u: Vladimir Frelih. deEvolucija, (kat.
izložbe). MSUI Pula i MKC Split, 2014., bez paginacije.
12   Maurice Merleau-Ponty, Phänomenologie der Wahrnehmung, de Gruyten, Berlin, 1966.; str. 354
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Fenomenologiji opažanja pridružuje i nevizualno, fizičko, aktualno iskustvo gledanja tijelom.
Istodobno su, sukladno naglasku na temi memorije, na Frelihovoj izložbi u istoj važnosti evidentni
Bergsonovi stavovi koji manje zagovaraju tu ¨memoriju tijelom¨ i aktualizaciju sjećanja/uspomena
u sadašnjosti te se može primijeniti Bergsonova teza: ¨... budući da prošlost nije konstituirana
nakon sadašnjosti, nego istodobno s njom, vrijeme se mora u svakom trenutku rascijepiti na
dvoje, kao sadašnjost i kao prošlost, koje se međusobno po prirodi razlikuju, ili, ono što ukazuje
na istu stvar treba rascijepiti sadašnjost u dva heterogena smjera. Jedan od njih lansiran je prema
budućnosti, dok drugi pada u prošlost.¨13
Zaključak koji bi mogli iščitati iz prisustva i čitljivosti tih različitih koncepcija vremena, percepcije
i sjećanja (fenomenološka i Bergsonova) na Frelihovoj izložbi Black raw Memory opire se nekako
onom zaključku – ili barem samo (s naglaskom na samo!)takvom zaključku - kojeg je iz istih
dviju premisa/polazišta predložio Deleuze: radi li se naime doista i u Frelihovoj interpretaciji o
nekronološkom vremenu i kristal-slici kojom Deleuze imenuje ¨točku nerazlučivosti dviju različitih
slika, aktualne i virtualne¨, ¨dinstinkciju koja se nastavlja rekonstituirati (...), uvodeći kontinuirani
prezent kao mjesto gdje prošlost i budućnost supostoje u događaju izmičuće sadašnjosti¨ 14?
Zasigurno je i ta konkluzija moguća, ali taj zaključak, vođen logikom dijalektike koja je inače u
mnogim slučajevima Frelihova stvaralaštva bila i dosada djelotvorna – sada je fragilan, jednostavno
ne dopire sasvim u fazu dovršenog iskaza... Određena obilježja ispremiješanosti fizičkih datosti i
vizualnih senzacija, načina kulturalnog konstruiranja promatranoga i procesa promatranja - od
rada do rada na ovoj izložbi svim razmišljanjima o temi daju jednako pravo, ali ni jedno od njih ne
rezultira ¨konačnim zaključkom¨.
Nadalje, umjesto brige o objedinjujućim vizualnim komponentama izložbe, ¨gustoći¨ značenjski
i medijski raznorodnih, u umjetnosti ostvarivih iskaza, kako se to moglo primijetiti na njegovim
dosadašnjim većim projektima, na izložbi Black Raw Memmory Frelih se intenzivnije i istančanije
posvećuje brizi oko njegove trajne sklonosti da ¨ništa ne skriva¨, pa ¨sve pokazuje¨, najčešće
ukazujući na praznine koje - Iako su i dosada bile partikularno prisutne u stvaralaštvu ovog
umjetnika – sada bivaju djelima fizički markirane i zadobivaju i u prostornim dispozicijama jednaku
važnost kao oni razmaci, ¨bjeline između riječi¨, koje ¨valja vidjeti kao (...) predio koji razdvaja...
slikovno nebo i zemaljsko tapkanje riječi¨, 15 o čemu piše Michel Foucault u tekstu posvećenom
znamenitoj Magritteovoj slici Ovo nije lula.
To ¨neskrivanje¨ naravno ne mora biti razlogom da u činjenice koje navodi tekstualni ispis uz
Frelihove objekte Black Raw Memory 1 i Black Raw Memory 2 bespogovorno imamo povjerenja.
Naprotiv. Ova sprega teksta i materijalnog dijela rada (također često sretana u Frelihovim
dosadašnjim ostvarenjima i to tako da je tekst prije u funkciji vizualnog aranžmana, nego
narativnosti, poruke) – dovodi u pitanje baš tu našu neupitanost koja se u svijetu ¨kritičke umjetnosti
i umjetničke kritike¨ udomaćila u vidu stereotipa da je ¨razotkriti skrivenu namjeru umjetnika¨
identično trudu teorije da uporno u promatrače upisuje, učitava baš ono što ti i očekuju. Destruirati
protok takvih stereotipa - da sve treba objasniti bez ostatka (ili artefakte defetišizirati) – značilo
bi destabilizirati, staviti u pitanje našu vlastitu prosvijetljenost ¨emancipiranog promatrača¨16
koji je educiran, treniran za znalačko ophođenje, dešifriranje svakog umjetničkog iskaza u smjeru
denotacije. Neki radovi, koji na Frelihovoj izložbi upadljivo prezentiraju praznine, stoga možda i
nisu samo rezultat/produkt umjetnikovih referiranja na (post)modernističku tradiciju iz koje dolazi
- razmišljanja, o npr. modernističkom nihilizmu -koliko iskaz potrebe za izvjesnom ¨higijenom¨ u
suvremenom stanju komunikacije o i u umjetnosti.

13   Citat je preuzet iz teksta ¨Horizont/Vrijeme¨ (u: Krešimir Purgar (ur.), Kritika/teorija/pojmovi u novoj hrvatskoj umjetnosti,
Zagreb 2017., str. 94-109: 108) u kojem autorica Leonida Kovač prenosi dijelove iz teksta Gillesa Deleuzea, točnije poglavlja The
Crystals of Time iz knjige Cinema 2. The Time-Image (Continuum, London, 2005.)
14   Ibid.
15   Michel Foucault, Ovo nije lula, Zagreb, 2011., str. 34, 35. Prijevod: Vanda Mikšić
16   Usp. Jacques Ranciere, The Emancipated Spectator (prijevod s franc. Gregory Elliott), London, 2009.
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Upadljiva ¨čistina¨ među eksponatima izložbe Black Raw Memory ekvivalentna je onoj koja se
pojavljuje na Frelihovoj fotografiji praznog, istog izložbenog prostora u skopskom muzeju prije
postava izložbe, kao i na ¨apstraktnoj¨ fotografiji zida na kojoj je zamjetan tek rubni trag slikanih
formata koji su na tom zidu bili nekoć naslikani čime je postupak dokumenarnog snimanja
¨konvertiran¨ u produktivni akt, promoviran u samostalno novo djelo baš kao što je to bio slučaj
i s opisanim videom na kojoj slijedimo čin brisanja jednog tuđeg, bivšeg – i istovremeno pratimo
nastanak – novog rada. 17 Onaj drugi video na izložbi Black Raw Memory, gdje je maksimalno
istaknuta istovremena bezizlaznost i trajna otvorenost jednolično konstruiranih prostornih
prolaza i stubova krajnje ravnomjernim, ali nimalo monotonim vođenjem oka/kamere mogao bi
aludirati na određenu izgubljenost, bezizlazje u zjapećim prolazima, koliko i na neodlučnost usljed
postojanja mnoštva mogućih, iako istovjetnih smjerova.
Zanimljivost situacije ove Frelihove izložbe jest da upravo blokirajući očekivanja promatrača
jasno artikuliranim činjenicama izložbe - umjetnik neočekivano motivira njegovu poziciju i izmjenu
njegovih očišta. Možda stoga na ovoj izložbi doista ne treba ništa razotkrivati, niti dešifrirati –
osim prepotencije samog akta razotkrivanja. Vrijedno je spomena da Frelih, navodeći na takva
razmišljanja, ne pretendira na mjesto cinika, skeptika ili kritički angažiranog prosvjetitelja i
sveznadara. Njemu je čini se naprosto jasno da umjetnost pokazuje da ¨problem često nije u tome
da su istine skrivene, nego da su dapače neke istine čak i preočite, da dolaze s toliko očevidnosti
da blokiraju uvriježene reakcije, ili čak produciraju otklon od njih¨.18
Iz vjerojatno istog tog razloga Frelihova umjetnost kompleksnih uslojavanja, ali i razdvajanja problemskih
očišta zaslužuje povjerenje jer - bilo da je fokusirana na ophođenja s medijima, percepcijom, memorijom
ili komunikacijom - uspješno izmiče zamci kako postmodernog relativiziranja, tako i jalovoj utjehi
pluralizma.

17   Neizostavna je ovdje i asocijacija na čuveni rad Roberta Rauschenberga ¨Erasing de Kooning¨ pri čemu je mlađi umjetnik
stvaralačkim djelom proglasio kupljeni, i potom izbrisani crež starijeg kolege.
18   Pozivajući se na Petera Sloterdijka, Hal Foster na taj način parafrazira razmišljanja filozofa u svom tekstu Post-Critical
posvećenom stanju umjetničke kritike u sprezi s kritičkom umjetnošću danas. U: Hal Foster, Bad New Days, London/New York 2017.;
str. 115-124; 170-177.
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META-MEDIJ KAO UMJETNIČKO DJELO
Krešimir Purgar
O pojmu referencijalnosti u radu Black Raw Memory Vladimira Freliha
Apstraktni oblici u povijesti umjetnosti imaju svoju specifičnu povijest koja se može pratiti antropološki,
kako to rade Wilhelm Worringer u svome čuvenom djelu Abstraktion und Einfühlung iz 1907. ili Hans
Belting u knjizi Bild und Kult: Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst iz 1990. godine.
Apstraktnu umjetnost obično smatramo nereferencijalnom utoliko što ne upućuje na vidljive figure
iz svijeta prirode i kulture. Objekte nazvane Black Raw Memory 1 i 2 Vladimira Freliha vizualno
doživljavamo kao posve apstraktne i zato nereferencijalne. U ovom tekstu ću pokušati pokazati da je
njihova apstraktna vizualna priroda tek formalni okvir mnogo kompleksnijeg autorovog odnosa prema
pojmu i ulozi medija u vizualnoj konstruiranosti suvremene kulture. U argumentaciji ću se najviše služiti
pojmom meta-medija Leva Manovicha i konceptom metaslika W.J.T. Mitchella jer mislim da oni daju
inspirativan teorijski okvir tumačenja i rasprave o značenju ovih dvaju umjetničkih objekata.
U svojemu programatskom tekstu “Avant-Garde as Software” objavljenom “daleke” 1999. godine Lev
Manovich tvrdi da su današnji novi mediji svojevrsna digitalna verzija povijesnih avangardi 20. stoljeća
utoliko što suvremeni mediji, jednako kao i oni nastali prije stotinjak godina, koriste sve prethodno
nastale medije ali tako što ih prilagođavaju najnaprednijim tehnološkim mogućnostima svoga vlastitog
vremena (vidi u: Ost-West Internet, ur. Stephen Kovats, Campus Verlag, Frankfurt, 1999). Utoliko su
ovi naši, suvremeni novi mediji — bazirani na digitalnoj tehnologiji, algoritmima i programiranju — u
konceptualnom smislu jednaki starim “novim medijima”, primjerice, tehnici kolažiranja kod Picassa,
Braquea i Schwittersa ili filmskoj montaži kod Pudovkina i Ejzenštejna. Ono što razlikuje ove dvije
povijesno udaljene prakse jesu tehnološke mogućnosti računalnog stroja koji je u stanju izvesti mnogo
više operacija u jedinici vremena, za razliku od manualnog postupka prisvajanja i rekombiniranja, te na
taj način stvoriti mnogo više varijanti temeljenih na, u osnovi, zajedničkom konceptualnom ishodištu.
To ishodište za Manovicha je, barem kada je riječ o području umjetnosti, cjelokupna povijest vizualnih
artefakata kao i povijest tehnika koje su tijekom stoljeća korištene za njihovu izradu. Naravno, kaže
Manovich, ovdje se ne radi samo o nesrazmjernoj količini povijesnog materijala koji je bio dostupan za
prisvajanje i reformulaciju početkom 20. stoljeća i ovih danas, a ne radi se niti samo o različitoj brzini
kojom su oni bili procesuirani: na jednoj strani u ručno načinjenim kolažima Francisa Picabije ili Hanne
Hoech nekada ili računalnim algoritmima aplikacija kao što su Photoshop ili After Effects danas. Riječ je,
ponajprije, o “novom viđenju svijeta” koje su takvi postupci omogućavali: suvremeni novi mediji postali su
“nova avangarda” ne prvenstveno zato što su omogućavali bržu i raznovrsniju aproprijaciju povijesnog
nasljeđa nego jednostavno zato što su imali na raspolaganju mnogo više povijesnih izvora; nego, drugim
riječima, zato što su kompjuterski algoritmi i nastali na temelju znatno bogatije “baze podataka” koju su
podjednako činili zidni crteži iz Lascauxa, Giottove freske, Caravaggiov Sveti Ivan Krsitelj, Ejzenštejnov
Oktobar, kubizam, minimalizam, sve do postmodernih umjetničkih strategija prisvajanja.
Promotrimo li ovaj problem iz kuta tradicionalne povijesti umjetnosti bit će nam mnogo jasnija numerička
revolucija koju je donio koncept koji Manovich naziva “softverskom avangardom”. Uzmimo kao primjer
problem stila unutar venecijanske slikarske škole 16. i 17. stoljeća: povjesničar umjetnosti Sidney J.
Freedburg u knjizi Painting in Italy 1500–1600 (Yale UP, 1993) opisuje Tizianovu sliku Uzašašće Djevice
načinjenu 1518. godine za baziliku Santa Maria Gloriosa dei Frari u Veneciji kao “prvi izazov dostojan svih
onih umjetničkih vještina koje je Tizian do tada stekao te kao “povratak strastima i uvjerenju Tizianova
najranijeg perioda”, a “prije nego što se djelomično podvrgnuo utjecaju Giorgionea” (str. 149). Usporedimo
li je s Rafaelovom Transfiguracijom iz 1520. godine koja upućuje na “nadilaženje sfera klasičnog stila u
smjeru još veće intelektualne apstrakcije i kompleksnosti manirizma” Tizian pak “ukazuje na mogućnost
baroka; odluka je bila na Tizianu hoće li ići tim smjerom, ali on ga nije izabrao” (str. 151). O čemu je riječ
možemo preciznije doznati od Johna Steera koji nam u knjizi Venetian painting: A concise history iz
1970. objašnjava da je Tizianovo “odustajanje” od baroknog stila zapravo kontradiktorno budući da je za
Rafaela forma primarna, a boja, svjetlo i sjena su tek sporedni elementi, pridodani formi. Upravo zato
što, kako tvrdi Steer, kod Tizana svjetlo i sjena otkrivaju formu i dodaju boju supstanci iz koje forma
uopće nastaje (str. 8) bilo bi razumno očekivati da je barokni duh kod Tiziana izrazitije prisutan.
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Premda se argumentacije dvojice povjesničara umjetnosti znatno razlikuju (ili upravo zbog toga), one su
samo jedan od mnogih sličnih primjera korištenja povijesnog vizualnog materijala u svrhu konstrukcije
specifičnog disciplinarnog narativa povijesti umjetnosti. Iz perspektive današnje hiperprodukcije slika,
taj narativ uspostavljen je na temelju — kako bi to semiotičari definirali — sintagmatskih nizova i
paradigmatskih proširenja iznimno malog broja predmeta koji se podvrgavaju iznimno kompleksnim
procedurama analize. Na ovome mjestu ne možemo ulaziti u spoznajne učinke takve prakse, ali
svakako valja primijetiti da povijesno-umjetnički koncept stilova i razdoblja (tj. sintagmatska
dimenzija) nužno uvijek unaprijed ograničava potencijalne mreže prisvajanja i nasljeđivanja utjecaja
pojedinih umjetnika (tj. paradigmatsku dimenziju) koji se nalaze izvan tako klasificiranog sustava.
Primjerice, Rafael će uvijek biti jednako blizu Tizianu i uvijek jednako daleko od Cézannea — i s obzirom
na vremensku i s obzirom na stilsku razliku — dok će, prema istom načelu, svim ne-europskim
artefaktima nastalima tijekom 16. stoljeća biti uskraćena mogućnost paradigmatskih proširenja koja bi
obuhvaćala i europske, i dalekoistočne, mezoameričke ili pak artefakte afričke kulture Songhaija koja
je postojala u to vrijeme na obalama rijeke Niger. Također, jednako će im biti uskraćena mogućnost da
na unaprijed definiranu “kvalitetu” umjetničkog djela, tj. na njegovo mjesto u povijesno-umjetničkoj
hijerarhiji, utječu dodatni kriteriji koji se mogu uvijek iznova uspostavljati i redefinirati. Kao što je dobro
poznato, poststrukturalistička teorija na takav oblik isključivanja gleda ponajprije iz (post)kolonijalne
perspektive odnosa dominacije i subordinacije; međutim, u medijski saturiranom društvu nije posrijedi
tek odnos centra i periferije, vladajućih i podređenih, favoriziranih i obespravljenih. Riječ je o posve
novoj prirodi medija unutar dominantno vizualno konstruirane kulture.
Pozovemo li se ponovo na Leva Manovicha, možda će nam biti jasnije zašto povijest umjetnosti nije
bila u stanju objasniti radikalne promjene u umjetnosti avangarde, drugim riječima zašto te radikalne
promjene nisu mogle utjecati i na eventualno proširenje epistemoloških dosega discipline povijesti
umjetnosti u današnjem vremenu; i konačno, zašto je medijsku umjetnost nemoguće sagledati iz
perspektive minimalnih razlika unutar širokih vremenskih raspona, premda će povijest umjetnosti
uvijek biti izvor nepredvidivih paradigmatskih proširenja mnogo korisnijih za razumijevanje
suvremenosti nego što je to, primjerice, (posve nedvojbena) razlika u tretmanu forme i volumena
kod Rafaela i Tiziana. Naime, u svome nešto novijem tekstu “New Media from Borges to HTML” (New
Media Reader, ur. N. Wardrip-Fruin i N. Montfort, MIT Press, 2003.) Manovich tvrdi da je razlika
između povijesne avangarde i “nove medijske avangarde”, kako on naziva suvremenu medijsku
umjetnost, u tome što se prva bavila otvaranjem novog pogleda na svijet — zapravo dekonstrukcijom
starog — a druga se intenzivno bavi tehnološkim procedurama kao što su korištenje baza podataka,
simulacija, vizualizacija i hipermedijske strategije umrežavanja. Dok se modernistička avangarda
bavila “filtriranjem vidljive stvarnosti na nov način”, nova medijska avangarda se mnogo više
oslanja na umrežavanje i kombiniranje digitalno pohranjenih informacija najšireg spektra (str. 22).
Manovich uvodi pojam “meta-medija” kako bi naglasio da se suvremena medijska umjetnost koristi
drugim medijima kao umjetničkim sredstvom (str. 23); dakle, dok je klasična umjetnost koristila jedan
dominantan medij (boju, drvo, kamen i sl.) kako bi prenijela vizualnu informaciju, prva avangarda je
klasičnim medijima umjetnosti dodala nove nositelje slike i zvuka (fotografiju i film), a suvremena
medijska umjetnost koristi se samim medijem kao što se Rafael koristio linearnom formom, a Tizian
odnosom svjetla i sjene.
Za koncept meta-medija Manovich drži naročito važnim nagomilavanje objekata: “U pomaku prema
postmodernističkoj estetici ključnu ulogu imaju materijalni čimbenici: akumulacija ogromne količine
medijskih proizvoda i primjena novih elektronskih i digitalnih alata omogućili su olakšan pristup i
ponovnu upotrebu tih predmeta. Ovo je još jedan primjer kako se kvantiteta pretvara u kvalitetu
kada je riječ o medijskoj povijesti: upravljanje uvijek novim medijskim alatima i tehnike manipulacije
pretvorili su modernističku estetiku u vrlo različitu postmodernu estetiku” (str. 23). Meta-mediji
su, dakle, svi oni suvremeni mediji koji na upadljiv način koriste prethodne medije kao svoj primarni
materijal; ne tek njihov ikonografski ili narativni sadržaj nego samu materijalnu podlogu ili strukturu.
Ovakvim tumačenjem Manovich se odmaknuo od postmodernističke strategije prisvajanja stilova
i referiranja na umjetničke prakse ranijih epoha utoliko što je numeričke kategorije — poput
akumuliranja, sabiranja i komputacije — učinio estetski relevantnima. Danas je posve razvidno da
proliferacija, rasprostiranje i analiza velikih količina informacija imaju umjetnički potencijal jednak
onome jedinstvenosti i neponovljivosti klasičnog umjetničkog djela, a što je Walter Benjamin u svome
čuvenom tekstu “Umjetničko djelo u razdoblju tehničke reprodukcije” (1936.) nazvao aurom.
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Manovichev koncept meta-medija poslužit će mi kao polazna točka u pokušaju definiranja pojma
referencijalnosti, za koji mislim da je ključan u razumijevanju umjetničkog rada Black Raw Memory
Vladimira Freliha. Ne zato što mislim da je Manovichev koncept izravno primjenjiv na Frelihov rad
nego zato što mislim da ga treba razmotriti u kontekstu jednoga posve drugačijeg razumijevanja
nadilaženja i medija i slika i umjetnosti općenito. Ovdje valja također uputiti na pojam metaslike
američkog teoretičara W.J.T. Mitchella koji je pojam on detaljno objasnio u svome seminalnom djelu
Picture Theory (Chicago UP, 1994.) O tom konceptu ključnom za teoriju slike i medija općenito opširno
sam pisao u članku pod naslovom “Modaliteti slikovnog pojavljivanja” (Filozofska istraživanja,
br. 36/2016) gdje sam za potrebe proširene tipologije slika upotrijebio vlastiti pojam analogan
Mitchellovom: naime, Mitchellove metaslike su u ontološkom smislu meta-referencijalne slike;
slike koje upućuju na same sebe, tj. na nekoliko razina vlastite ontološke pozicije: 1) razotkrivaju
način na koji su one same napravljene ili pak na mehanizam proizvodnje slikovnog značenja uopće;
2) oslikavaju svojevrsnu “teoriju o slikama” ne izlazeći iz vlastita slikovnog medija, tj. postavljaju
pitanje je li moguće govoriti o slikama bez ekfraze, bez jezika kao verbalnog nadomjestka; 3)
razotkrivaju bitnu slikovnu prirodu: naime, slika, da bi uopće funkcionirala kao komunikacijski
medij, ne smije biti poistovijećena sa stvarnošću, ali niti sa samom sobom. Mitchellov pojam
metaslika (ili, slikovne meta-referencijalnosti u našem slučaju), u načelu postavlja pitanje mogu
li slike raspravljati same o sebi, umjesto da to za njih čine tradicionalne discipline ikonologije i
semiotike. Kada su slike usmjerene prema samima sebi i kada razotkrivaju modele proizvodnje svih
drugih slika, one tada postaju subverzivni mehanizmi koji mogu razotkriti institucije i diskurzivnu
proizvodnju moći. Jedan od najpoznatijih primjera takve vrste slika je Las Meninas Diega Velázqueza
koja složenim sustavom, inter-, multi- i meta-referencijalnosti propituje status ikoničkog općenito
kao mehanizma političke proizvodnje moći.
U tekstu “Modaliteti slikovnog pojavljivanja” skrenuo sam pozornost i na Mitchellov stav prema
kojemu su metaslike istodobno radikalno upućene na sebe same, tj. stvaraju vlastitu unutarslikovnu teoriju slike, ali su i intertekstualne, dakle stvaraju značenje ulančavanjem s brojnim
drugim slikovnim iskazima što paralelno su-postoje unutar vizualne kulture neke zajednice ili
povijesnog razdoblja. Uzmemo li u obzir Mitchellovu argumentaciju i koncept referencijalnosti
koji ovdje nastojim obraniti, proizlazi da se metaslike ili meta-referencijalne slike vraćaju na
sam početak slikovne referencijalnosti, tj. na auto-referencijalnost ili radikalnu upućenost slike
na samu sebe. Paradoksalno, slike koje su najviše upućene na same sebe, kako to u knjizi The
Aesthetics of Appearing (Stanford UP, 2005.) tvrdi njemački filozof Martin Seel, su upravo one
koje na ništa ne referiraju osim na same sebe — dakle, slike apstraktne umjetnosti. Činjenica da
je Frelihov rad Black Raw Memory upravo apstraktan, ili “nepredmetni” objekt koji je konstruiran
metodom akumulacije posve “predmetnih” stvari iz svakodnevnog života (pisaći stroj, usisavač,
WC kotlić, kompjutorski monitor, manje i veće kartonske kutije, magnetofon, dijelovi fotokopirnog
uređaja i filmskog projektora...) mora nas navesti na pomisao da je riječ o djelu koje valja tumačiti
između dviju krajnosti određenih pojmovima meta-medija i metaslike. Po mome mišljenju, unutar
tog prostora teorije medija i slike treba tražiti temeljno značenje ovog djela i zato ću taj prostor
sada nastojati opisati.
Koncept referencijalnosti ovdje razumijevam kao nešto što je podjednako strano i meta-mediju
i metaslici. Naime, naše razumijevanje onoga reprezentiranog u slici ili trodimenzionalnom
objektu temelji se na svojevrsnom načelu intermitencije: primjerice, ako neku sliku promatramo
iz uobičajene udaljenosti koja nam najbolje omogućava sagledavanje njzina tematskog sadržaja
nećemo biti u stanju primijetiti njezin medij — teksturu površine, poteze kistom, strukturu
platna ili dijelove na kojima je boja oštećena ili izblijedila. Ako se približimo slici tako da jasno
razabiremo strukturu platna ispod nanosa boje, nećemo istodobno moći vidjeti ono što je na njoj
reprezentirano, pogotovo ako je riječ o slikama velikih dimenzija. Prema tome, slika ili skulptura
kao medij i kao reprezentacija iz perspektive promatrača ne posjeduju neko imanentno stanje koje
bi ih trajno potvrđivalo. To je utvrdio još Edmund Husserl kada je u okviru svoje fenomenologije
definirao sliku kroz tri razine: 1) materijalni nosač — Bildträger — papir ili platno na kojemu je slika;
2) objekt slike — Bildobjekt — nematerijalna nalikovina sačinjena od formi ili boja i 3) subjekt slike
— Bildsujet — referenca na koju se slikovni objekt odnosi (E. Husserl, Phantasie, Bildbewusstsein,
Erinnerung, 1898-1925; Springer, 1980.). Premda sve ove razine sudjeluju u našoj spoznaji slike,
tj. pri slikovnom iskustvu, one to čine samo ako smo ih u stanju spoznati u zajedničkom, a ne
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odvojenom djelovanju. Zajedničko djelovanje triju razina slikovnog iskustva ostvaruje se upravo
prema načelu intermitencije, tako što svaka od ovih razina djeluje simultano s drugima. U opisanom
primjeru, kada vidimo samo obojenu strukturu platna ili kada čak ne možemo prepoznati da je
riječ o reprezentiranom prizoru (kao u slučaju baroknih iluzionističkih fresaka), svaka od razina
ima prioritet u određenom trenutku i zato slikovno iskustvo u tom slučaju ne može biti potpuno.
Naime, temeljna vrijednost slike kao objekta jest njezina razlika u odnosu na okolni svijet, tj. naša
spoznaja da je riječ o predmetu stavljenom u svijet.
S druge pak strane, svako meta-medijsko ili metaslikovno (metareferencijalno) iskustvo da bi uopće
moglo nositi oznaku meta — dakle, kao nečega imanentnog samoj stvari ali promotrenog izvan
te stvari — mora upućivati na barem jedan od ova tri elementa: 1) metodu konstrukcije medijske
osnove; 2) tehnički aspekt procesa konstruiranja slike ili predmeta i 3) društvenu konstruiranost
značenja (umjetničkog) predmeta. Manovichev koncept meta-medija stavlja naglasak na metodu
konstrukcije dok se Mitchellov pojam metaslike odnosi na društvenu uvjetovanost značenja. Za
Frelihov rad Black Raw Memory značajno je to da upućuje na samoga sebe time što skriva vlastiti
sadržaj, dakle promatrača se navodi na razmišljanje o tome što se nalazi iza crne ovojnice objekta,
potiče ga se na propitivanje ne onoga što vidi nego onoga od čega se sastoji to što vidi. No, sam rad
konstruiran je tako da niti njegov gradbeni medij niti njegovo značenje ne mogu biti ustanovljeni
jer crna ovojnica objekta onemogućava pogled u medij a time i suočavanje sa stvarnim predmetima
čije bi značenje i funkcija mogli sugerirati neki oblik referencijalnosti; referencijalnost postoji u
samoj strukturi objekta ali do nje nije moguće doprijeti; medij postoji ali ni do njega nije moguće
doprijeti; postoji samo forma koja skriva unutrašnji sadržaj.
Prigovor koji bi se ovakvom tumačenju mogao uputiti mislim da se odnosi prvenstveno na odluku
o tome što doista čini medijsku osnovu u ovome radu: je li to njegova crna opna ili je to ono što
se iza nje u materijalnom smislu nalazi. Odluka će ovisiti o tome smatramo li medijem rada samo
konkretan objekt ili je i popis u njemu akumuliranih predmeta (popis je dio informacije o radu i
nalazi se na zidu) također svojevrsna ekstenzija “glavnog” medija a ne tek konvencija muzeološke
prezentacije. Taj prigovor može biti otklonjen argumentom da, primjerice, medij televizije nije
moguće definirati samo uzimajući u obzir sliku koju ona prikazuje a niti čistom materijalnošću
ekrana; televizija je sklop tehničkih i institucionalnih uvjeta proizvodnje, prikazivanja i tumačenja
slika i nije svodiva na bilo koji pojedinačni element. U skladu s ranije iznesenim definicijama,
meta-medijski aspekt televizije sastojao bi se u posebnoj vrsti ukazivanja na neku od njezinih
pojedinačnih sastavnica, na taj način da se tim ukazivanjem izgubi iz vida institucionalna cjelina
televizije. Zato tvrdim da ontologijsko utemeljenje rada Black Raw Memory valja potražiti između
meta-medija i metaslike, tj. između radikalnog razotkrivanja prirode medija na jednoj strani i
društvene konotiranosti pojedinačnih simbola od kojih se rad sastoji (pisaći stroj, magnetofon,
kutije itd.) na drugoj. Dva crna objekta ne otkrivaju niti jednu dimenziju vlastite proizvedenosti,
a ipak su auto-referencijalni jer ne postoji ništa vidljivo na samim objektima ili unutar njih što
bi ih moglo strukturalno razotkriti. To što ih može razotkriti je nevidljivo promatraču, ali postoji,
kao što je televizor vidljiv a televizija nevidljiva. Jedina dimenzija vlastite proizvedenosti koju ipak
otkrivaju — crni omotač — jest posve apstraktne naravi. Međutim, za razliku od apstraktnih slika ili
skulptura iza čije forme se krije čisti medij boje kao optičke činjenice ili medij kamena neopterećen
društvenim aspektom metaslikovitosti, iza nepredmetne forme Crne sirove memorije nalaze se
vitalni dijelovi materijalne povijesti i kulture zapadne civilizacije.
Frelihovi crni objekti načinjeni su od konkretnih materijala i predmeta ali simbolička — i umjetnička
— funkcija ovih dvaju objekata sastoji se u kreiranju temeljnog antagonizma između (ne)
materijalnosti medija i njegovih društveno-institucionalnih sastavnica. Ukoliko ih promatramo kao
apstraktne skulpture, referiranjem na same sebe ovi objekti su podvrgnuti svojevrsnom metamedijskom pogledu promatrača. No, kada bismo razotkrili njihov stvaran, materijalni sadržaj, tada
bismo, kao u Cronenbergovu filmu Videodrome bili usisani u njihov metaslikovni sadržaj kulturalne
povijesti, politike i ideologije. Ovo drugo zahtijevalo bi fizičku intervenciju u tijelu objekta i time
njegovo uništenje; ovo prvo, pak, zaustavlja pogled na površini, pogled koji više od svega želi
prodrijeti u središte stvari.
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ВЛАДИМИР ФРЕЛИХ | VLADIMIR FRELIH
Видео 1994-2017 | Video works 1994-2017

Апсолутно слободни/Absolutely Free,
1994, video8, 1:35
коавтор/coauthor Emanuel Mir

Една маса, две столици...
Ein Tisch, zwei Teller…, 1996
SVHS, 5', музика/music
Andreas Fragel

Сенки/Schatten, 1997-2012, Hi8, 1:30

Ноќен истрел/Nightshot, 2000,
SD-DV, 3:15

Осека/Ebbe, 2001, SD-DV, 12:30,
музика/music Gilmeister&Audersch

Роботски квалитет/Roboter Qualitat,
2001, Digi 8, 9', коавтор/coauthor Leo
Vukelić

9,5, 2001, SD-DV, 0:50

Lost Amigos, 2001, SD-DV,
11:30, коавтор/coauthor
Leo Vukelić

Lost Amigos-Trailer for part 4,
2002, SD-DV, 3:30, коавтор/
coauthor Leo Vukelić

СМАК Гент/SMAK Gent, 2003,
SD-DV, 16'

Чувствата/The Feelings, 2005,
SD-DV, 3:55

Работење со глава/Kopfarbeit, 2005,
Super 16mm, SD-DV, 8:45
камера/camera Markus Vila Richter,
музика/music Gilmeister&Audersch

Мастика за џвакање/Kaugummi, 2006,
SD-DV, 4:40,
музика/music Andreas Fragel

1535km, 2007-2010
Surduk (ReMix), SD-DV, 6'

Длабоко грло/Deep Throat, 2010,
HD, 2:40

Човекот во прв план/The Man at the
Front, 2012, HD, 4:44, коавтор/coauthor
Dragan Matić

Тајкун/Tycoon, HD, 2012, 6:30,
коавтор/coauthor Dragan Matić

Знак-Симбол/Sign-Symbol, 2012,
HD, 3:50

Бел труп плови во Црна Река/White
Corpse Floating in the Black River, HD,
2013, 4', коавтор/coauthor Dragan Matić

Кречење/Painting, 2017, HD, 9',
коавтор/coauthor Dragan Matić

Сите 4 во вис/ All 4 in the Air
(3 од/from 4), 2017, HD, 10',
коавтор/coauthor Ana Petrović

Владимир Фрелих дипломирал на Ликовната академија во Диселдорф, каде што во 2000. година се стекнува и со
звањето Магистер по уметност. Во своето дело често се занимава со концептот на визуелизација на рабните подрачја
на дигиталните и аналогно-објектните медиуми и нивната меѓусебна комуникација, преведување или компатибилност.
Крајниот продукт е неретко естетска, обликовна нуспојава, без оглед дали се работи за видео, видеоинсталација,
фотографија, интернет, компјутерски програми или објекти и слики. Индивидуата, заедницата, општеството се
неодвоиви елементи на уметничкото и педагошко размислување. Преку самостојните и групни изложби, Фрелих
активно учествува на хрватската и меѓународната уметничка сцена. Неговите дела се наоѓаат во колекции и фондации
на современата уметност (Kunstmuseum Bonn, Stadt Düsseldorf, MSU Zagreb). Предава на Академијата за уметност и
култура во Осиек и како гостин професор на Академијата за уметност во Нови Сад.
Vladimir Frelih graduated at the Art Academy Düsseldorf in 2000 where he got his MA degree. In his artwork, Vladimir often
explores the concepts of visualizing the edges of digital and analogue media as well as their communication, translatability,
and compatibility. The end product, an artwork, is often an aesthetical side effect whether it’s video, video installation,
photography, web, computer program, object, or painting in all its variations. An individual, community and society are
inseparable elements of his artistic and pedagogical thinking. Through solo and group exhibitions, he actively works
in the contemporary art scene in Croatia and abroad. His artworks are also part of several public and private collections
(Kunstmuseum Bonn, Stadt Düsseldorf, and MSU Zagreb). Vladimir teaches at the Art Academy in Osijek, Croatia. From 2011,
he is a guest professor at the Art Academy in Novi Sad, Serbia.
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