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ar internetas mirė?1 Klausimas nėra metaforiškas. jis 
visiškai nesuponuoja, kad esą internetas tapo neveik-
snus, bevertis ar nebemadingas. Čia kalbama apie tai, 
kas nutiko internetui po to, kai jis liovėsi būti galimybe. 
Šiuo pažodiniu klausimu norima sužinoti, ar jis miręs, o jei 
taip, tuomet, kaip jis mirė ir kas jį nužudė.

tačiau kaip kas nors gali sau leisti manyti, jog in-
ternetas liovėsi egzistavęs? jis šiandien galingas kaip 
niekad. Pasaulyje dar niekuomet nebuvo tiek daug 
žmonių, kuriems internetas yra ne tik įkvėpimo šaltinis, 
bet ir absoliutus jų vaizduotės, dėmesio ir produktyvu-
mo valdovas. Dar niekad iki šiol žmonės nebuvo tokie 
priklausomi, integruoti, sekami ir išnaudojami interneto. 
jis atrodo neįveikiamas, pribloškiantis, neturintis jokios 
konkurencijos. internetas, ko gero, visiškai nėra miręs. 
jis greičiau beatodairiškai išsikerojęs. arba dar tiksliau, 
jis yra visur!

Čia turima omenyje erdvės dimensija, tačiau ne 
tradicine prasme. internetas nėra visur. net jei šiandien 
tinklai plečiasi kone eksponentiškai, daugelis žmonių ne-
turi interneto prieigos arba juo visiškai nesinaudoja. ne-
paisant to, jis vis tik plečiasi kita kryptimi — neprisijungu-
sio pasaulio link. tačiau kaip tai įmanoma?

Pamenate 1989 m. sukilimą rumunijoje, kuomet 
protestuotojai okupavo tV studijas ir sukėlė istorinį per-
versmą? tai buvo momentas, kuomet vaizdų funkcija pa-
sikeitė.2 transliacijos iš okupuotų tV studijų tapo nebe 
įrašais ir dokumentais, o aktyviais įvykių katalizatoriais. [3] 
nuo tada tapo aišku, kad vaizdai nėra vien tik objektyvios 
ar subjektyvios egzistuojančių sąlygų reprezentacijos, ar 
tiesiog išdavikiški reginiai. tai greičiau per įvairias medi-
jas4 migruojantys energijos ir materijos mazgai, kurie 
formuoja ir paveikia žmones, peizažus, politiką ir social-
ines sistemas. jie įgavo keistai slėpiningas dauginimosi, 
transformavimo ir aktyvavimo savybes. apie 1989 m. 
televizijos vaizdai žengė iš ekranų lauk — tiesiai į realy-
bę.5

Ši evoliucija dar labiau pagreitėjo, kai vaizdų cirkulia-
vimo grandinėmis tapusius tV tinklus ėmė papildyti in-
terneto infrastruktūra.6 Vaizdų perkėlimo į realybę taškų 
skaičius staiga neregėtai išaugo.

Dabar ekranai yra išplitę visur, ką jau kalbėti apie 
pačius vaizdus, kopijuojamus ir platinamus vos vienu 
piršto krustelėjimu.

Duomenys, garsai ir vaizdai dabar reguliariai palik-
inėja ekranus ir įgauna kitokį medžiaginį būvį.7 jie išeina 
už duomenų kanalų ribų ir apsireiškia materialiai. jų 
inkarnacijos yra riaušės, produktai, žybsintys objektyvai, 
dangoraižiai bei pikseliuoti tankai. Vaizdai tapo belaidžiai 
ir palaidi, jie ėmė telktis erdvėse už ekrano ribų. trans-
formuodami erdves į scenas, o realybę į nekilnojamąjį 
turtą, jie ėmė įsiveržinėti į miestus. jie materializuojasi ši-
ukšlynų, karinių invazijų ir nepavykusių plastinių operaci-
jų pavidalais. jie plinta tinklais ir už jų, jie susitraukinėja 
ir plečiasi, stringa ir klumpa, varžosi, žemina, pritrenkia ir 
perša save. 

tiesiog apsidairykite: dirbtinės salos replikuoja ge-
netiškai modifikuotus augalus. stomatologijos kabinetai 
atrodo lyg automobilių reklamų filmavimo aikštelės.

Dabar vienodai maskuojasi ir retušuoti skru-
ostikauliai, ir ištisi miestai, apsimetantys esą CaD 
kompiuterinio dizaino programos vadovais „youtube“ 
filmukuose. elektroniniais laiškais persiųsti kūriniai at-
siduria pažangiausia programine įranga suprojektuotų 
bankų vestibiuliuose. gigantiški skaitmeninės debesijos 
saugojimo įrenginiai styro lyg dangoraižiai dykrose. tači-
au besimaterializuodami vaizdai tuo pačiu ir keičiasi. jie 
turi būti išversti, persukti, apdaužyti ir perkonfigūruo-
ti. Įsisukdami į materialų pasaulį jie keičia pavidalus ir 
aplinkas. nagų lakavimo vaizdo klipas tampa „insta-
gram“ tinklo sensacija. Duomenys įkeliami nesuvokia-
mais tempais. animuotas giF failas materializuojasi oro 
uoste tranzito vartų pavidalu. Kai kur atrodo, jog ištisa 
nsa sistemų architektūra buvo sukonstruota ją pirma 
išvertus su „google translate“, sukuriant mašinų aikšte-
les su pusiau skaidriais veidrodžiais [one-way mirror], at-
gręžtais į pastato vidų. ekraną palikę vaizdai sudarkomi, 
fragmentuojami, įtraukiami ir permaišomi. jie nepasiekia 
savo tikslų, jų paskirtis būna suprasta klaidingai, o formos 
ir spalvos iškraipomos. jie atlieka savo mizanscenas, at-
siplešia nuo realybės ir nunyra atgal į ekranus.

grace jones nespalvotas videoklipas „Korpo-
racinis kanibalas“ (Corporate Cannibal, 2008), kurį ste-
venas shaviro apibūdino kaip vieną geriausių post-kine-
matografijos pavyzdžių, yra tipiškas atvejis.8 Šiandien 
viskam abejingas posthumanistinio jones subjekto ta-
kumas ir moduliaciškumas tapo asketizmo infrastruk-
tūros pagrindu. galiu prisiekti, jog Berlyno autobusų 
tvarkaraščiai paklūsta būtent šiam modeliui — jie nuolat 
tampo ir spaudžia erdvę, laiką ir žmonių kantrybę. Kino 
nuolaužos materializuojasi investicijų griuvėsių arba in-
formacijos valdymo centrų pavidalais.9 tačiau jei kinas 
su sprogimu įsiveržė į pasaulį, kad taptų beveik tikras, tu-
omet pirmiausia turime pripažinti patį šio sprogimo fak-
tą… ir tai, kad pats kinas šio sprogimo, ko gero, neatlaikė. 

 
Post-kinas

jau kurį laiką daugeliui atrodo, jog kinas nebetu-
ri gyvybės ženklų. Šiandien kinas pirmiausia atlieka 
stimulianto vaidmenį perkant naujus televizorius, namų 
kino projektorius bei „iPad“ planšetes su retinos ekra-
nais. jis jau seniausiai tapo giminingų produktų pardavi-
mo platforma — štai steriliuose multipleksuose rodomos 
pilnametražės ateities „Playstation“ žaidimų versijos. jis 
tapo treniravimosi įrankiu tam, ką thomas elsaesseris 
pavadino kariniu-industriniu-pramogų kompleksu.

Kiekvienas turi savą kino mirties aplinkybių versiją, 
tačiau aš asmeniškai tikiu, jog į jį pataikė skeveldra, 
kuomet apie 1993 m. Bosnijos karo metu buvo susprog-
dintas jajcės miestelio kino teatras. tai buvo toji pati vi-
eta, kurioje antrojo pasaulinio karo metu nacionalinė an-
tifašistinė jugoslavijos išlaisvinimo taryba (najit) įkūrė 



jugoslavijos Federacinę respubliką. esu tikra, jog kinas 
buvo sužeistas taip pat ir kitose vietose bei laikmečiu-
ose. jis buvo pašautas, pakartas, numarintas ir pagrob-
tas libane ir alžyre, Čečėnijoje ir Kongo Demokratinėje 
respublikoje, o taip pat ir daugelio kitų šaltojo karo konf-
liktų metu. jis negalėjo tiesiog atsitraukti ir tapti nebe-
pasiekiamas, kaip kad jalalo toufico nuomone nutiko 
meno kūriniams po „pereinamosios katastrofos“.10 Kinas 
yra žuvęs, arba bent jau nuolatinės komos būsenoje.

tačiau grįžkime prie klausimo, nuo kurio pradė-
jome. Pastaruosius keletą metų daugelis — faktiškai, 
visi — pastebėjo, jog ir internetas jaučiasi kažkaip keis-
tai. akivaizdu, jog jis tapo pilnai stebimas, monopolizuo-
tas ir išvalytas sveiko proto, autorinių teisių, kontrolės 
ir konformizmo dėka. jo gyvastingumas nesiskiria nuo 
pojūčio, apėmusio lankantis dešimtojo dešimtmečio 
kino multiplekse, rodančiame pirmąjį „Žvaigždžių karų“ 
epizodą. ar internetą mirtinai sužeidė snaiperis sirijoje, 
ar bepilotis lėktuvas Pakistane, ar ašarinių dujų granata 
turkijoje? ar jis guli pašauta galva Port saido ligoninėje? 
gal jis nusižudė iššokęs pro informacijos valdymo centro 
langą? tačiau tokiose struktūrose nėra langų. sienų taip 
pat nėra. internetas nėra miręs. jis yra visur nemirėlio 
pavidalu.

 
Esu „Minecraft Redstone“ kompiuteris

tad ką reiškia mintis, jog internetas tapo „ne-
prisijungęs“? jis kirto ekrano paviršių, išniro iš monitorių 
kompleksų, transcendavo tinklus ir kabelius, kad taptų 
inertiškas ir tuo pačiu neišvengiamas. mes net galime 
visiškai atsisakyti visų interneto prieigų ir liautis būti jo 
vartotojais — net jei būtume visiškai atsijungę, tai anaip-
tol nereikštų, jog taptume laisvi nuo interneto. internetas 
išlieka aktyvus už tinklo ribų kitais — gyvenimo stiliaus, 
stebėjimo, produkcijos ir organizavimo režimais. tai 
maksimalaus neperregimumo, suporuoto su intensyviu 
vujarizmu, forma.

Įsivaizduokite internetą, kuriame daiktai nuolat vi-
enas kitą „laikina“, tuo dar labiau įtvirtindami kvazi-mo-
nopolijų valdžią. Įsivaizduokite privatizuotos žinijos 
pasaulį, kuriame patruliuoja jį saugančios reitingavimo 
agentūros. Pasaulį, kuriame maksimali kontrolė sukergta 
su intensyviu konformizmu, kuriame išmanieji automobi-
liai važinėja apsipirkinėti, kol į juos nepataiko „Hellfire“ ra-
keta. Įvykdžius nelegalų parsisiuntimą, policija beldžiasi 
į jūsų duris, nes jus „identifikavo“ „youtube“ arba CCtV 
kameros. jums gresia kalėjimas už viešai finansuojamos 
žinijos sklaidą? o gal jie prašys padėti atsikratyti „twit-
ter“ tinklu, kad būtų susidorota su sukilėliais? tiesiog 
paspauskite jiems rankas ir pakvieskite į vidų. jie yra 
šiandienos interneto 4D versija. 

už savo ribų pasklidusio interneto būvį reiktų vadin-
ti ne sąsaja, o aplinka [environment]. Į tinklinę medžiagą 
įsipina tiek senesnės medijos, tiek įvaizdinti žmonės, 
struktūros bei vaizdai-objektai. Įtinklintoji erdvė pati yra 
medija, jei leisime sau taip vadinti tą medijuoto „pasile-

idimo“ būseną. tai gyvybės (ir mirties) forma, kurioje 
tarpsta, asimiliuojasi ir archyvuojasi visos ankstesnės 
medijų formos. Šioje takios medijos erdvėje skirtingi-
ems kūnams ir terpėms priklausantys vaizdai bei garsai 
persilieja, kaskart įgaudami vis daugiau gedimo ir pažei-
dimo žymių. Be to, iš ekranų migruoja ne vien forma, bet 
ir funkcija.11 Kompiuterija ir tinkliniai sąryšiai prasiskver-
bia į materiją ir paverčia ją žaliava algoritmizuotoms 
prognozėms, arba potencialiais naujų tinklų elementais. 
lygiai taip pat, kaip „minecraft redstone“ kompiuteriai12 
naudoja virtualiuosius mineralus kalkuliavimo operaci-
joms, taip ir gyva bei negyva materija yra vis labiau in-
tegruojama į debesijos kalkuliacijas, dėl ko pasaulis po 
truputį virsta daugiasluoksne motinine plokšte.13 

tačiau ši erdvė tuo pačiu yra ir takumo, dunksančių 
lietaus debesų ir nestabilaus klimato erdvė. tai nebe-
kontroliuojamo kompleksiškumo ir keistų, lyg vijurkai 
įsisukusių grįžtamojo ryšio kilpų sritis. už šios būsenos 
atsiradimą ir valdymą žmonės atsakingi tik iš dalies, 
nes ji abejinga viskam, išskyrus judesį, energiją, ritmą ir 
komplikacijas. tai erdvė senovės roninams [rōnin], nuo 
valdovų nepriklausantiems, laisvai uždarbiaujantiems 
samurajams, taikliai pramintiems „bangų žmonėmis“ — 
tai pamėkliškame atvaizdų pasaulyje plūduriuojantys 
lakstūnai, tamsiojo tinklo vandenyne išsibarčiusių muilo 
žemių internai. manėme, jog čia kanalizacijos proble-
ma, tad kaip gi šis cunamis sugebėjo prasmukti į mano 
kriauklę? Kaip gi algoritmas gali būti atsakingas už šito 
ryžių lauko nusausinimą? Kiek darbininkų desperatiškai 
ropščiasi į tolumoje grėsmingai kybantį debesį bandy-
dami išspausti iš jo syvų pragyvenimui, kiek jų eina ap-
graibomis pro rūką, kuris bet kurią akimirką gali transfor-
muotis į lankytojus įtraukiančią meno instaliaciją arba į 
ašarinėse dujose paskendusią demonstraciją? 

 
Postprodukcija

tačiau jei atvaizdai ėmė trykšti lauk iš ekranų ir brau-
tis į subjektų ir objektų materialumą, tuomet itin svarbi ir 
mažai aptarta viso to pasekmė yra tai, jog realybė dabar 
sudaryta faktiškai vien tik iš atvaizdų. arba kitaip — ji 
sudaryta iš daiktų, konsteliacijų ir procesų, kurie kažka-
da buvo atvaizdai. tai reiškia, jog mes negalime supra-
sti realybės, jei nesuprasime kino, fotografijos, trimačio 
modeliavimo, animacijos bei kitų judančio ir statiško 
vaizdo formatų. Pasaulis prisodrintas buvusių atvaizdų 
skeveldrų — atvaizdų, kurie tuo pačiu yra retušuoti, „su-
fotošopinti“, sulopyti iš šlamšto ir atliekų. Pati realybė yra 
postprodukcijos ir režisūros rezultatas, kur kiekvienas 
afektas paverstas programiškai apdorotu efektu. Vieto-
je to, kad būtų priešingose neperžengiamos bedugnės 
pusėse, atvaizdas ir pasaulis daugeliu atvejų yra tiesiog 
skirtingos vienas kito versijos.14 nors jie ir nėra vienas kito 
atitikmenys, bet jų santykis nusakomas stoka, perviršiu 
ir nevienodumu apskritai. tuo tarpu tarp jų žiojėjantis 
plyšys skatina spekuliacijas ir kelia didelį nerimą. 

tokiomis sąlygomis produkcija tampa postproduk-



cija, o tai reiškia, jog pasaulį dabar galima ne tik suprasti, 
bet ir keisti jo paties įrankiais. tokiais postprodukcijos 
įrankiais, kaip redagavimas, spalvų korekcija, filtravi-
mas, iškirpimas ir t.t. nesiekiama tiesiog reprezentu-
oti. jie tapo kūrimo priemonėmis, tačiau jais kuriami 
ne tik atvaizdai, bet ir pats už jų esantis pasaulis. Viena 
iš galimų priežasčių yra tai, kad išplitus įvairiausioms 
skaitmeninės vaizdinijos formoms, staiga tapo priein-
ama pernelyg didelė pasaulio dalis. Žemėlapis, pasak 
žymiosios Borgeso apysakos, savo dydžiu ėmė ne tik 
prilygti pačiam pasauliui, bet ir gerokai jį viršijo.15 Pas-
aulį dengiantys begaliniai atvaizdų klodai — visai kaip 
aerofotografijoje — nukloja pasaulį painiomis sluoksnių 
šūsnimis. Žemėlapis išsiveržia į vis labiau besifragmen-
tuojančią materijos teritoriją ir persipina su ja: štai kartą 
„google maps“ kartografija vos ne tapo karinio konflikto 
priežastimi.16 

jei Borgesas manė, kad žemėlapis gali ilgainiui 
išnykti, Baudrillard‘as buvo įsitikinęs, jog yra priešingai — 
irsta būtent realybė.17 tiesą sakant, abu pasauliai daugi-
nasi ir klaidina vienas kitą ir tai išryškėja būtent mobilio-
joje įrangoje bei perėjimuose tarp skirtingų atvaizdavimo 
versijų. Žemėlapio ir teritorijos persiklojimas braukiant 
planšetės ekrano paviršiumi gimdo tiek teminius parkus, 
tiek apartheido architektūrą. atvaizdų klodai sugula lyg 
geologinių nuosėdų sluoksniai kol sWat komandos pa-
truliuoja aplink „amazon“ pirkėjų krepšelius. reikalas 
tas, kad niekas negali su tuo susidoroti. Visa ši išplitusi 
ir varginanti betvarkė turi būti tvarkoma realiu laiku — 
ją reikia filtruoti, skenuoti, rūšiuoti, perrinkinėti ir dėlioti 
į daugybę „Wikipedia“ versijų, į daugybę sluoksniuotų, 
libidinių, logistinių, išsišakojančių geografijų.

tokiu būdu atvaizdų produkcijai suteikiamas naujas 
vaidmuo, ko pasekmes jaučia visi, kas su ja susiję. tie, 
kas dirba su atvaizdais, neišvengiamai sąveikauja tiesi-
ogiai su iš atvaizdų sudarytu pasauliu ir toji sąveika vyk-
sta kur kas greičiau, nei buvo įmanoma anksčiau. tačiau 
produkcija tuo pačiu tapo persipynusi su cirkuliacija taip, 
kad jas jau sunku atskirti. gamykla/studija/tumblr susilie-
ja su internetiniu apsipirkinėjimu, oligarchų kolekcijomis, 
nekilnojamojo turto „brendingu“ ir sekimo architektūra. 
Šiandieninė darbo vieta gali pasirodyti besanti tiesiog 
suktas algoritmas, kuriam paklūsta jūsų kietasis diskas, 
jūsų akys ir jūsų svajos. ir galbūt jau rytoj aptiksite save 
šuoliuojantį pakeliui tiesiai į beprotybę. 

internetui prasiveržus į naują dimensiją, atvaizdų 
produkcija nebepaklūsta specializuotų sričių apri-
bojimams. Šiandien beveik visi yra menininkai. mes 
peršame idėjas [pitching], viliojame konfidenciali-
us duomenis [phishing], teršiame eterį [spamming], 
„laikiname“ viską iš eilės [chain-liking], arba teisuoliškai 
komentuojame [mansplaining]. mes „tvičiname“ [twitch-
ing — 1. įžeidžiančių žinučių skelbimas „twitter“ tinkle; 2. 
kompiuterinių žaidimų stebėjimas ir komentavimas www.
twitch.com tinkle, – vert. pastaba], „tvytiname“ [tweeting 
— žinučių skelbimas „twitter“ tinkle, – vert. pastaba], 

„tostiname“ [toasting — bereikalingas to paties turinio 
(paprastai atvaizdų) skelbimas socialiniuose tinkluose, 
– vert. pastaba] lyg visa tai būtų kažkokia solo-reliacin-
io meno forma, apkvaitusi nuo dvigubo procesoriaus ir 
pastoviu tarifu išsiperkamo išmaniojo telefono galių.

atvaizdų cirkuliacija šiandien funkcionuoja telepor-
tuodama pikselius į orbitą bei dalindamasi ekscentrišku, 
neo-tribalistiniu ir daugiausia amerikietišku (t.y., į jaV 
orientuotu) turiniu. neįmanomi objektai, kačių-įžymy-
bių giF’ai ir dar nematytų anonimiškų atvaizdų kratinys 
dauginasi ir sklinda „WiFi“ signalais kiaurai žmonių kūnus. 
galbūt visa tai būtų galima suvokti kaip kažkokią naują 
ir gyvybiškai svarbią liaudies meno formą, bet tik su są-
lyga, jog kruopščiai permąstysime „liaudies“ bei „meno“ 
sąvokas. tiek nauja pasakojimo „emodžiais“ [emojis — 
emocijas simbolizuojantys grafiniai simboliai, naudoja-
mi internetinių pokalbių sąsajose] forma, tiek „tviteriu“ 
siuntinėjami grasinimai išprievartauti kuria ir griauna 
bendruomenes, kurias vienija nebent dėmesio trūkumo 
sindromas. 

 
Cirkuliacionizmas

tačiau visa tai nėra taip jau nauja, kaip atrodo iš pir-
mo žvilgsnio. tai, ką sovietinis avangardinis menas XX 
a. vadino produktyvizmu (reikalavimas, jog menas būtų 
produkcijos ir fabrikų dispozicijoje), šiandien turi savo 
pakaitalą — cirkuliacionizmą.   

Cirkuliacionizmui rūpi ne atvaizdo kūrimo menas, o 
atvaizdo postprodukcija, paskelbimas ir akseleravimas. 
svarbiausiais dalykais tampa viešieji atvaizdų ryšiai so-
cialiniuose tinkluose, reklama, susvetimėjimas bei mak-
simaliai meili beprasmybė.

tačiau ar pamenate, kaip neP’o laikais produk-
tyvistai majakovskis ir rodčenko kūrė saldumynus rekl-
amuojančius plakatus?

Palaukite, kuo čia dėti į prekių fetišizmą energingai 
įsitraukę komunistai?18 svarbiausia yra tai, jog iš naujo 
permąstytas cirkuliacionizmas gali būti pajėgus sukelti 
trumpąjį jungimą esamuose tinkluose, apeiti ir išvengti 
korporatyvinių draugysčių bei techninės įrangos mo-
nopolijų. atskleisdamas valstybinio lygio skopofiliją, vi-
suotinį paklusimą kapitalui ir visuotinį stebėjimą, jis gali 
tapti sistemos registravimo arba permontavimo menu. 
Be abejo, viskas gali baigtis ne ką geriau, nei jo pirm-
takui, tapusiam stalinistinio produktyvumo, greitėjimo 
bei herojiško išsekimo kulto šaukliu. Pripažinkime, kad 
istorinis produktyvizmas buvo visiškai neefektyvus, jį jau 
pačioje judėjimo pradžioje sutriuškino didžiulis biurokra-
tinis sekimo/darbo aparatas. tad visiškai tikėtina, jog vi-
etoje cirkuliacijos restruktūravimo cirkuliacionizmas tie-
siog taps interneto ornamentu, vis labiau panašėjančiu į 
prekybos centrą su paties josifo stalino vadovaujamo-
mis „starbucks“ franšizėmis. 

ar cirkuliacionizmas paveiks realybės techninę ir 
programinę įrangą? ar jis pakeis jos afektus, paskatas ir 
procesus? 



turint omenyje, jog produktyvizmas darbo kulto pa-
laikomoje diktatūroje paliko nedaug žymių, ar galime tikė-
tis, jog cirkuliacionizmas pakeis sąlygas, kuriomis mūsų 
akių obuoliai, nemiga ir ekspozicija tampa algoritminio 
fabriko dalimis? ar cirkuliacionizmo stachanoviečiai dir-
ba Bangladešo fermas primenančiomis sąlygomis,19 o gal 
jie kasa virtualų auksą Kinijos darbo kolonijose20, prakti-
kuodami korporatyvinį paklusnumą prie skaitmeninių 
konvejerių linijų?

 
Atviras kodas

tačiau čia yra svarbiausia interneto teleportavimosi 
į materialų pasaulį pasekmė.21 jei atvaizdais galima dalin-
tis ir paleisti juos į apyvartą, tuomet kodėl to negalima 
daryti su viskuo apskritai? jei duomenys juda ekranu-
ose, vadinasi lygiai taip pat gali judėti jų materialios inkar-
nacijos parduotuvių vitrinose bei kitose laikmenose. jei 
įmanoma išsisukti nuo autorinių teisių ir jas kvestionuoti, 
tuomet kodėl to paties nepadarius su privačia nuosavy-
be? Kodėl nepaskelbus teisėtu naudojimąsi erdvėmis, 
parkais ir plaukimo baseinais?22 Kodėl atviro kodo priei-
ga galioja jstor bazei, bet ne mit ar galų gale bet kuriai 
kitai mokyklai, ligoninei ar universitetui? Kodėl duomenų 
debesijos iškrovos neįgauna prekybos centrų šturmo 
pavidalo?23 Kodėl nėra atviro kodo šaltinių vandeniui, en-
ergijai ir Dom Pérignon šampanui? 

jei cirkuliacionizmas ką nors reiškia, jis turi persike-
lti į neprisijungusį materialiosios distribucijos pasaulį, 
kuriame 3D formatu vyksta dalybos ištekliais, muzika, 
žeme ir įkvėpimu. Kodėl neatitolus nuo nemirėliško inter-
neto tam, kad sukurtume dar kelias jo versijas?

 
× 

Šis tekstas jus pasiekė po beveik dvejus metus 
trukusio įvairių jo versijų testavimo prieš šimtus žmonių. 
tad noriu padėkoti visiems jums, o labiausiai mano stu-
dentams, kurie turėjo iškęsti visą jo rašymo procesą. Kai 
kurios šių argumentų dalys buvo suformuluotos januso 
Homo ir martino reynoldso surengto seminaro metu, 
o taip pat renginiuose, kurių organizatoriai yra andrea 
Phillips ir Daniel rourke, michael Connor, shumon Basar, 
Christopher Kulendran thomas, Brad troemel, bei po-
kalbiuose su jesse Darling, linda stupart, Karen archey 
bei daugeliu kitų. Dariau užuominas į tekstus, kurių auto-
riai yra Redhack, james Bridle, Boris groys, jörg Heiser, 
David joselit, Christina Kiaer, Metahaven, trevor Paglen, 
Brian Kuan Wood bei į daugelį lauros Poitras darbų. tači-
au svarbiausias teoretinis indėlis kuriant šį tekstą buvo 
mano bendradarbio leono Kahane’o bandymas pavogti 
iš parduotuvės vyno butelį idėjų dalinimosi sesijai. 
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