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Irrit'aktion

Na vabilu za otvoritev razstave Pina Poggija je poudarjena beseda, ki sploh ne 

obstaja: Irrit'aktionen. Ali je bil tu morda na delu zopet hudobni tiskarski škrat?

Niti najmanj, kajti beseda je tako, čeprav je ni v nobenem slovarju Duden, 

pravilno napisana - Irrit'aktion je čisto enostavno nova besedna tvorba, ki si jo 

je umetnik posebej izmislil, da bi z njo zaznamoval svoja v Langenfeldu 

predstavljena dela. 

Nova besedna iznajdba Pina Poggija je ponovno dokaz za pravilnost teorije 

Humpty Dumpty o vzporednicah med notranjim življenjem govorice in 

notranjim življenjem potovalne torbe. Humpty Dumpty, prislovičen tepec, ki 

sreča Alice na deželi za ogledalom, namreč trdi, da bi lahko tako kot pri 

polnjenju potovalne torbe, v katero stlačimo različne potrebščine, v skupnem 

prostoru lahko zložili tudi dva različna pomena v eno besedo. Lewis Carroll, ki

z besedo enega svojih junakov izda trik, ki ga je le - ta večkrat uporabljal, je 

gledal na ta način prepletanja besed kot na možnost, kako narediti še večji 

nesmisel, ampak že James Joyce, najinteligentnejši učenec Humptya 

Dumptyja, je odkril, da predstavljajo nepričakovan pomen pomensko potujčene

zveze, ki bi si jih dovolil s pretanjeno igro jezika. 

V našem primeru oba pojma Irritation in Aktion označujeta izhodišče. S 

sestavljanjem nastane potem Irrit'aktion, beseda, v kateri se prvotni pomeni 

prekrivajo in na ta način označujejo daljnosežni horizont. Irrit'aktion se lahko 

nanaša na ravnanje, ki povzroča vznemirjenost, zaskrbljenost, ki sili k dejanju, 

izzivanje, ki moti utečene poti, na poseg, ki izzove reakcijo. Kdor sedaj 

domneva, da so vse te pomenske vsebine zasidrane v Poggijevem nazornem 

mišljenju, ta je domneval pravilno. 

Najprej ima ta novo ustvarjena beseda povsem praktično prednost, Pino Poggi 

je umetnik, ki rezultat tega, kar počne, nerad imenuje umetniško delo in tudi ne

bi želel, da to kdo zamenja z umetniškim delom običajne vrste. Seveda je to, 

kar počne, umetnost, vendar mu je ta označba preveč splošna in ne dovolj 

natančna. Reagira na to, kar se zgodi v svetu, ne na to , kar se dogaja v 

umetnosti. Njegova umetnost je sedanjost in na sledi njenih problemov, se je ne

dotikajo estetske teorije in metateorije, ki jih pridno proizvaja modna filozofija.



Zato ima raje, da se namesto obrabljenega izraza umetnost, uporablja beseda, 

ki nam nedvoumno sporoča, kar on namerava - s svojim delom sprožiti 

Irrit'aktionen. 

Pino Poggi, ki hodi po meji med umetnostjo in družbo, je sam vznemirjen od 

dogajanj v svetu, prepoznava absurdnost človeških načinov obnašanja, v 

mračnih trenutkih verjame celo v slo po podlem samouničenju vrste, ki se 

pojmuje kot krona stvarstva. Na noben način ga nič kaj rožnate napovedi za 

prihodnost Homo sapiensa sploh ne prestrašijo. Poggi je optimist in deluje, v 

diskusijo se vmešava z argumenti, ki prevzamejo umetniško obliko, zapušča 

slonokoščeni stolp in gre na ulico ne kot trgovec z iluzijami, temveč kot Agent 

provocateur, ki povzroča nemir s ciljnimi Irrit'aktionen. 

Pino Poggi razume svoje delo - to je njegova sokratova žilica - kot ponudbo, 

dojeti resničnost tako kot je in ne kot se kaže skozi olepšujoče perspektive 

medijev. Zanj umetnost ni več - in v tem se strinja s Pietom Mondrianom - 

"nadomestek, ki ljudi pomirja z zunanjim svetom", prej zahteva, da razmislimo

o tem, če mogoče film, v katerem nastopamo vsi kot statisti, ne nosi naslova 

"Napačno življenje". 

Poggi ni lahek umetnik in njegova umetnost ni udoben naslonjač. Tu je na delu 

provokator, ki noče ljudi prestrašiti, temveč jih zbuditi iz njihove pasivnosti, ki 

postavlja pod vprašaj domnevne gotovosti, ki kljub vsemu razkriva 

predstavljivo. Odpiralec oči torej, nobena Kasandra, ne pričakuje konca sveta, 

a vendar se boji Murphyevega zakona, ki se glasi: kar lahko gre narobe, bo 

nekega dne tudi šlo narobe. Iz tega sledi, da so možnosti za preživetje tem 

večje, čim manj je stvari, ki lahko gredo narobe. Gre torej za izogibanje 

tveganju, utrudljiv posel, ki se začne v glavah. Tam namreč gnezdijo ustaljena 

mnenja, ki dokaj otežujejo nekaterim, da bi neodvisno spoznali resnične 

razmere, ki so nedvomno nevarne. 

Pred kratkim je industriji v Kaliforniji uspelo prepričati volivce, da bi zajezitev

onesnaževanja okolja prineslo prebivalcem samo slabosti - večina je glaso- 

vala proti ekološkemu razumu. Primer, ki kaže, kako lahko aktualni interesi 

zavrejo dolgoročnejše preudarke. Kot zagovornik prihodnosti razume Pino 

Poggi sebe kot podiralca miselnih blokad. Iz tega razloga imenuje svojo 

umetnost Arte Utile, uporabna umetnost. Uporabna umetnost ne označuje 

nasprotne pozicije L'Art pour l'art (s čimer je bila, mimogrede, prvotno 

mišljena umetnost, ki je odklanjala polaščanje zunaj umetniških interesov in 

namenov), uporabna umetnost je umetnost, ki z njej lastnimi sredstvi pripo- 



more k temu, vzbujati pozornost za sedanje razmere in za že napovedane 

spremembe le-teh. Umetnost torej, ki ima mesto in perspektivo, ki ne pledira 

sama, temveč za stvar, ki zadeva vse. 

V časih, v katerih se veliko govori o avtonomiji umetnosti, njeni neodvisnosti 

od katerihkoli instanc, ki jo določajo, nikakor ni vsakdanje, da se umetnik 

prostovoljno odpove auri samo umetnosti zavezanega izdelovalca in da razume

svoje delovanje kot storitev za vsakogar. Že Poggijevi futurološki projekti iz 

poznih šestdesetih so vsebovali konkretne predloge rešitev za ekonomske in 

ekološke probleme, s katerimi so bile (in so) soočene visoko razvite države 

Evrope, predloge, ki seveda nikoli ne bi imeli možnosti, da bi bili uresničeni. 

To sploh ni bilo namenoma, njemu je šlo le za to, da je ustvaril nasproten 

model, ki spodbuja k razmišljanju o danih razmerah. Njegov najnovejši 

projekt, ki se ukvarja z odstranjevanjem odpadkov, izhaja iz tega, da je 

izvedljiv - predvideva dokončno odlaganje odpadkov, ki jih ni mogoče 

ponovno uporabiti in niso radioaktivni v votline, katerih prečni presek 

natančno ustreza širini avtoceste, ki teče nad njimi kot pokrov takšnih 

prostorov za odpadke. Umetnik torej, kot namestnik javnosti, oblikuje zamisli 

brez njenega naročila, a vendar v njenem interesu. Mogoče to sploh ni tako 

nenavadno, mogoče govori Pino Poggi samo tisto, kar drugi molče 

predpostavljajo kot motivacijo za svoje dejanje - iz strahu, da sicer izgubijo 

svoj privilegiran status umetnika. Nekoč prej je bilo ravno obratno, naloga for- 

mulirati načela splošnega vedenja je sodila k privilegijem umetnika. 

Že pred okoli dvema tisočletjema je Horac - ne Genovežan kot Poggi, a vendar 

tudi Italijan - v svoji Ars poetica določil koristnost ('prodesse'), kot eno glavnih

značilnosti pesništva, bralca prijetno zabavati ('delectare') je bilo nekaj 

drugega. In "utile" je predvsem umetnost, ker spominja na obvladovanje 

življenjske sposobnosti. Vidimo, razmislek, naj bi umetnost spadala med 

življenjske potrebščine, med potrebščine za življenje, je že precej star. 

Novejšega datuma je nasprotno, prepričanje, da je lahko v kriznih časih - in 

kdo bi hotel ugovarjati, da smo priče krize globalnih razsežnosti - umetnost 

nujno sredstvo za preživetje, za preživetje potrebno sredstvo. Za Pina Poggija 

je to čisto samo po sebi umevno, da je tako. 

Sedaj se lahko seveda vprašamo, ali se umetnost s tem ne prevzame in v 

kolikšni meri je za to sploh legitimna. Odgovor se glasi, prvič, da se umetnost 

pri vsem, kar je do sedaj počela, ni še nikoli prevzela, in drugič, da se umetnost

vedno legitimira s tem, kar počne - enako, kot je dovolj dolgo dokazovala 

svojo usposobljenost za ideološko indoktrinacijo, je tudi vsekakor sposobna 



prevzeti tudi vlogo razsvetlitelja. Ker se družbena fantazija nagiba k ničli 

(marginalni ostanki so prisotni še v pustnih sprevodih), se razširja polje 

delovanja individualnega proizvajalca fantazij. Okoliščina, od katere Pino 

Poggi seveda pridobi, kajti razpolaga z zelo redkim virom, ki je pičel. Politika 

cepeta po sili stvari, gospodarstvo lepo računa posledične stroške svojega 

gospodarjenja, tehnika še vedno zastira tveganja napredka - v tem položaju 

dobi sprejeta, možni razvoj prehitevajoča fantazija umetnika, logično večjo 

težo. 

Še preden je začel Johannes Kepler razmišljati o tem, po katerih tirnicah se 

gibljejo planeti (in trajalo je daljši čas, dokler je to odkril), je bil problem že 

rešen: nebesna telesa se gibljejo po eliptični tirnici, kot nedvoumno dokazuje to

razporejenost angelskih zborov na "Paradižu" Jacopa Tintoretta v Doževi palači

v Benetkah. To je klasičen primer za sposobnost nazornega mišljenja, že 

vnaprej odgovoriti na vprašanja, ki si jih znanstveno mišljenje sploh še ni 

postavilo, sposobnost, ki temelji v svoji posebnosti, da je treba vedno vse 

konkretizirati. Znanstveno mišljenje sicer prav tako uporablja slike, s 

hevrističnim namenom, kot pomožno sredstvo pri reševanju problemov, ampak

nazorno se uresniči na slikah. Operira venomer s pojmi, ampak ne argumentira 

na ravni pojmovnega - spreminja predstavo, o kateri si ne moremo narediti 

nobene jasne slike (kaj že povedo podatki o realni nevarnosti učinka tople 

grede?), v upodobitev, ki se ozira na človeški horizont izkušenj. Že od 

Olimovih časov se širi nesporazum, da umetnost odslikava resničnost, da jo 

posnema, čeprav je že dolgo jasno, da ustvarja svojo lastno resničnost, 

vzporedno z resnično resničnostjo - igralec, ki na odru uprizarja mimesis, ne 

posnema figure, ki jo uteleša, ampak jo poustvarja s svojim podajanjem, zato 

se vendar imenuje igralec in ne posnemovalec. Podobno kot igralec v vlogi 

Prospera, ki sam na golih deskah s svojimi umetniškimi sredstvi v glavah 

publike ustvari divji otok (drugega mu v Shakespeareovem revnem gledališču 

tudi ne preostane), tudi likovni umetnik s svojimi sredstvi naredi nedojemljivo 

dojemljivo, doživete povezave, ki so onkraj neposredne izkušnje. Vsak ve, kaj 

je to: ozonska luknja, in tudi, kako izgleda, kot računalniška grafika namreč, ki 

žal nič ne sporoča o posledicah, ki jih bo imela razgradnja zaščitnega ščita 

visoko nad našim planetom tu spodaj. Vendar lahko prepoznamo, da je tukaj 

nekaj, kjer prej ni bilo nič. Lahko pa se tudi zgodi, da to kar vidimo - v primeru

Černobila, počen ovoj reaktorja - nikakor ne dopušča sklepa o nastali 

nevarnosti, ker ostane cezij prav tako neviden, kot hormon v teletini. Naša 

predstavna moč je stalno preobremenjena (kaj neki ima z nami opraviti sekanje



tropskih gozdov nekje daleč), a vendar se krepi slutnja, da živimo v družbi, ki 

ni več kos tveganjem. Ravno takšna tveganja, ki jih ne moremo pravilno 

oceniti, ker jim ne ustreza nobena čutna izkušnja. 

Tu sedaj, ob občutnem pomanjkanju možnosti, da bi neposredno dojeli 

tveganja, začenja Pino Poggi. Ne predstavlja alegorije rizične družbe, ustvarja 

Irrit'aktion, ki se, zaradi boljšega razumevanja poslužuje zgodbe o Damokleju, 

siciljanskem dvorjanu, ki se mu je v grlu zataknil dober grižljaj, ko je opazil, 

da nad mizo, obešen na žimo, visi meč. Neugoden položaj, kateremu je bil 

takrat izpostavljen Damoklej (ali bo žima zdržala ali se strgala?), ustreza 

našemu danes - to je točka, iz katere izhaja Poggi. Da postane to jasno brez 

vsakega dvoma, ponazori nevarnost s telesno izkušnjo. 

Kdor gre v slalomskem teku skozi Damoklejev tunel mimo mečev, ki so se že 

zasadili v tla, pri čemer se stalno izogiba konicam mečev, ki - še! - tičijo v 

stropu, ta na lastni koži doživi, kaj pomeni, izpostavljati se tveganju - in če je 

bila šok terapija uspešna, potem bo ogledalo na koncu tunela pokazalo obraz, 

na katerem je za trenutek zabliskala slutnja, da je bila Damoklejeva odločitev, 

da ne bo več preizkušal nosilnosti žime, vendar prava razumna odločitev. Nič 

drugega ni smisel te Irritt'aktion. V japonski zen praksi se imenuje trenutek, v 

katerem se izkušnja spremeni v spoznanje, satori. Kaj se pri tem zgodi, se 

lahko racionalno le zelo težko razloži. Poggi ne ubere te poti, ni obremenjen z 

mističnimi inspiracijami, izrecno zaupa racionalnim zmožnostim gledalca, ki 

postane sodelavec, kajti on je, kot rečeno, optimist. Irrit'aktion je ponudba za 

dialog, tudi za ugovarjanje. On ni pridigar, kar ne pomeni, da dela brez 

pedagoškega skritega pomena, in kadar ima sporočilo, potem je to, da vedno 

obstaja alternativa. "Prepozno" oznanjajo grde betonske črke, ki so se kot rakov

tvor ugnezdile v živo zelenje - še dolgo ni nobenega razloga za resignacijo, 

nežna rastlinica se bo zagotovo prebila skozi težek katran na prosto, reče 

"Upanje". V enem primeru, ko gre resnično za mir, ni nobene alternative. 

"Vojaške knjige razrežem tako ..." je objekt, pri katerem že to, da stojita 

nenevarno drug poleg drugega stroj za rezanje kruha in kuhinjska miza , 

opozarja na strašne dogodke, ki bodo to idilo naredili v prizorišče masakra, 

samo tukaj zadane masaker skrivne zapeljivce k vojni. "Vojaške knjige 

razrežem tako ..." je vojna napoved vojni - vsaki antologiji vojno poveličujoče 

proze dobesedno kot nož oster nasprotni argument. Utopija po najnovejših 

dogodkih. Ni prav nobene resničnosti, v kateri bi bil prostor za utopijo 

(drugače se vendar ne bi imenovala tako: nikjer), v vsaki utopiji pa je dovolj 

prostora za neko resničnost onstran prave resničnosti. Tam zagotovo tudi 



najdemo na hribu v bližini morja epitaf, ki s sipin sporoča naključnemu 

mimoidočemu popotniku, da je na tem mestu pokopan srečen človek. 

In mogoče ta kraj nekje zares obstaja. 

Nekje. 


