
AU Environment Meduzina / Glava Televizor

Skozi ozek in nizek vhod prispemo v bel prostor z zelo zadušeno svetlobe, kdor tu 

vstopi bi naj dobil vtis, da je prispel v neke vrste votlino. Na obeh straneh vhoda in 

njemu nasproti vidimo na stenah visoka ogledala, razbitine četrtega ležijo na sredi 

kvadratnega prostora na tleh. Točno nad njimi visi iz stropa predelan televizor, 

pritrjen z vrvmi, ki so tudi povezovalni kabli za anteno, telefon ali računalnik. Kabli so

prerasli ohišje televizorja, kot da bi mu rasli lasje: ta zmešnjava kablov ponazarja v 

sikajoče kače spremenjene Meduzine kodre.

Velik monitor ne dela več, vendar dva naknadno dodatno vgrajena mala monitorja 

nepretrgoma prikazujeta, kaj je po televiziji: - … Serije ali poročila … monitorja 

predstavljata meduzine oči, katerih pogled okameneva. Pred pokvarjenim 

televizorjem z dvema brlečima monitorjema je zofa na kateri sedijo tri ali več 

izložbene lutke kot »couch potatoes«, ki so se že do smrti zadovoljile -  okamnele 

zaradi nadpovprečnega tv – konzuma. 

AU environment namenoma uporablja antični mit kot ozadje za dandanašnjo 

situacijo; -  Meduzina / Glava Televizor prenaša torej arhaično zgodbo v danes 

neposredno razumljiv jezik in nam kaže paralele, ki jih ne moremo napačno razumeti,

med delovanjem, ki ga je imela Gorgonina glava s pogledom, ki je okamenel in 

posledicami, ki jih povzroča avtomatsko grabljenje tv daljinca. 

Laserski žarki iz oči pošasti takoj ubijejo, srečanje s tem stvorom končno ni nihče 

preživel. Televizijski gledalec se neposredne nevarnosti ne zaveda, kajti iz zaslona 

prihajajoči svetlobni signali so nedolžni. Od droge televizije odvisen gledalec, ki se je

polagoma navadil, ne opazi, da ga slike manipulirajo in tudi ne, da ga program, ki ga 

gleda njega programira. Aparat mu pove česa se mora veseliti ali zaradi česar se 

mora razburjati, o čemer naj sanja in kaj si mora želeti. Tako se počasi spreminja v 

zombija, ki  je brez volje predan televiziji. To je današnja analogija Meduzinemu 

pogledu, ki okameni.

Za razumevanje tega, kaj imata – skozi stoletja –Meduzina glava in današnja 

televizija skupnega, je v pomoč, če si pobliže ogledamo star mit (in njegove kasnejše

redakacije): pri Homerju (približno 700 pred našim štetjem) je Gorgo nočna pošast, ki

v Hadu blodi naokrog ( in celo Odisej se je boji): pogled pošasti ne ubija, podoba 



njene glave na Ateninem ščitu je dovolj obrambna čarovnija, ki odžene vse 

sovražnike.

Hesiod (tudi približno 700 pred našim štetjem) poroča o treh Mondgöttinen – 

boginjah lune – Gorgonah in jim priskrbi rodovnik, jim da imena (pri njem vsekakor 

niso pošasti), Meduza, najmlajša od sester, edina umrljiva, se zabava s Pozeidonom 

na »mehki travi«. Potem pride mimo Perzej, obglavi mlado damo, enostavno tako in 

zopet izgine …

Poznejša verzija, ki se je v Ovidovih (približno 44. pred našim štetjem) Metamorfozah

uveljavila v klasični obliki (katero sem tudi uporabil pri mojem AU environmetnu 

Medusa Kopf), je povezala niti, vsekakor s prepoznavnim namenom, konstruirati 

obtožbo proti Meduzi. Poslej je Pozejdon deklico posilil, in to je bilo v bistvu 

politično dejanje. – Seksualno ponižanje hčerke noči, boginje Lune Meduze, sina 

Sonca, olimpijskega boga, je demonstriral moč patriarha nad na propad obsojenim 

matrarihatom. Kraj, katerega je blaulichtgelockte izbral za svoje dejanje, Atenin 

tempelj namreč, kaže, da gre pri vsem skupaj za spretno spleteno intrigo. Takoj je 

boginja zaigrala užaljenost in je žrtev kaznovala: - spremenila je povsod občudovane

Meduzine lase v strupene kače in je naredila iz lepe deklice najgršo od vseh strašnih 

bitij, katere poglede je neizogibno ubijal. Pošast, ki jo je Atena sama ustvarila, je 

postala nevarna tako ljudem kot tudi (pol-) bogovom.

Eden od teh, Perzej, sin Zeusa in Danaja, je obglavil Meduzo z akrobatskim udarcem

z mečem:- Da se je izognil ubijalskemu pogledu, je gledal v gladko poliran ščit, v 

katerem so uničenje prinašajoče oči le odsevale, bilo je torej že umetniško delo, 

uporabiti orožje tako precizno. Trik s ščitom je bila domislica Atene, ki je nasploh v 

ozadju vlekla niti. Perzej si je zagotovil, da je celo glava brez življenje še vedno imela 

strašno delovanje ( kot testne  osebe so bili nekateri njegovih prijateljev) in ga je 

potem predal Ateni, ki ga je kot posebno trofejo pritrdila na Aigis ščit.  

 

Meduzina glava je sedaj prevzela prostor na katerem je bila Gorgo že vedno 

prisotna. In to je pomenilo temeljito spremembo. Gorgo je bila podoba podzemne 

pošasti, ki je služila kot obrambna čarovnija, Meduza pa je umetno ustvarjen medij, 

ki kot instrument moči predstavlja orožje. Perfidna strategija, nedolžno Parthenos 

spremeniti v nepremagljivo pošast, lahko vsekakor primerjamo z razvojem televizije, 



ki je tudi s političnimi in na profit orientiranimi manipulacijami izgubila začetno 

nedolžnost. 

Pravzaprav zamišljena kot demokratični masovni medij, ki informira, ustvarja in 

legitimno zabava, producira danes samo še zabavo v neskončni zanki (celo 

informacija se je spremenila v infotainment) – Podobno kot Hollywood, ki velik del 

svojih filmov orientira na spodobnost sprejemanje pol pismenih otrok, se televizija ne

boji nobenega napora, da pootroči svojo publiko. Pogled v kišto dela neumnega. 

Kdor je neumen, ne ve ničesar in verjame vse. Internet slepi še vedno aktivno 

sodelovanje, televizija samo mirno stoji: Meduzina / Glava Televizor

Pino Poggi, 2003/08

(Pino Poggi se zahvaljuje na tem mestu gospodu Helmutu Schneiderju za njegovo 

dragoceno sodelovanje in svetovanje pri izdelavi tega teksta.)


