
„Psichotropinis namas: Ballardo technologij! 
zooetikos paviljonas“ (toliau „Zooetikos 
paviljonas“)  – tai diskurs"vus eksperimentas, 
kuriuo siekiama pl#toti zooetikos samprat$ – 
tarpr%&in#s komunikacijos poetin' form$. Ja 
remiantis, ie&koma nauj! b%d! susieti (monijos 
(inias – mokslinius metodus ir institucin' 
infrastrukt%r$ bei t"rimus – su kitomis g"v"b#-
mis – (induoliais, mikrobais ar moliuskais – ir 
kurti tarpr%&in#ms ateities ekologijoms skirtus 
dizaino sprendimus, prototipus bei s$sajas.

„Zooetikos paviljonas“ m#gina kriti&kai 
)vertinti kibernetikos diskurs$, pasi%l"damas 
simpoetikos pos%k) ir menin' )(valg$, inspiruot$ 
g"v!j! technologij!, apra&"t! Anglijos moksli-
n#s fantastikos ra&"tojo J. G. Ballardo 1972 m. 
apsak"m! rinkin"je „Raudonieji smilt"nai“ 
(Vermilion Sands). Dauguma &i! technologij! 
skatina kriti&kai pa(velgti ) &iandieninius gamtos 
ir biotechnologij! mokslus, &i! sri*i! moksli-
nink! pl#tojamas vizijas ir i&radimus.

Psichotropinis 
namas: Ballardo 
technologij! 
zooetikos paviljonas

Meno, kult!ros ir technologij" programa

Masa#usetso technologij" institutas

77 Massachusetts avenue, E15-238

Kembrid$as, MA 02139, JAV

El. pa%tas: urbonas@mit.edu

Nomeda & Gediminas Urbonai

Pagrindiniai (od(iai: zooetika, simpoetika, Ballardo technologijos, 
mikomorfas, kibernetika, infrastrukt!ra, materija, hibridi%kumas.
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ra%o kelet& skirting" gyv"j" technologij", kurios reaguoja ' $mones ir 

su jais bendrauja. (ios Ballardo technologijos paskatino „Zooetikos 

paviljono“ poetin) dimensij&. 2001 m. Ballardas u$simin*, kad %io k!ri-

nio veiksmas vyksta „ne ateityje, o tam tikroje vizionieri%koje dabartyje“ 

(Ballard 2001: XV). Bioempatija, kurios kaip 'kv*pimo galima semtis i% 

Ballardo dainuojan#i" g*li", psichologinius signalus jau#ian#io namo, 

sklandytuvais formuojam" debes" skulpt!r", bioaudinio drabu$i" apra-

%ym", padeda „sumani"“ ir „juntan#i"“ technologij" samprat& past!-

m*ti toliau nei 'prasta. Ballardo sugalvotos technologijos – augalai, 

galintys dainuoti operas, namas, pamenantis ankstesnes savo gyventoj" 

emocines patirtis, drabu$iai, reaguojantys ' socialin) situacij&, kurioje 

jie d*vimi,+– yra 'krauti geb*jimo aktyviai veikti ir reik%ti savo b!d&. Jau-

#ian#ios ir reaguojan#ios Ballardo technologijos ne tik komunikuoja ir 

apdoroja duomenis – jos dar ir liudija egzistuojant, kaip ra%o Dimitris 

Papadopoulos, „ne paskir& subjekt&, ne tinkl&, ne b!r', o gyvyb*s r!%i" 

ir negyv" daikt" bendruomenes“ (Papadopoulos 2014: 639). 

„Zooetikos paviljonas“, sumanytas kaip atsakas ' Donnos Haraway 

pasi!lyt& u$duot' rasti savo alternatyv" antropoceno 'vardijim& (Hara-

way 2015: 160), siekia u$#iuopti ry%ius tarp to, kas gyva, ir to, kas negyva, 

tarp $mogaus ir jo aplinkos. (ie ry%iai kol kas n*ra 

pa$in!s ir pa$ym*ti dabartin*se $ini" kartografijose, 

nes jie nepasiduoda nusistov*jusioms klasifikavimo 

formoms, tod*l jie kvie#ia ie%koti nauj" estetin*s ir 

mokslin*s vaizduot*s form". 

„Zooetikos paviljonas“ ie%ko nauj" 

b!d" susieti $monijos $inias ir tyri-

n*jimus su kitomis gyvyb*s formo-

mis ir modeliuoti galimus dizaino 

sprendimus, prototipus ir kontaktavimo priemones tarpr!%in*ms ateities 

ekologijoms. Mokslin*s fantastikos literat!ros ir vizualios k!rybos 'ran-

kiais %iame projekte tyrin*jama teritorija, kurioje susikerta ir persilieja 

materija, hibridin*s med$iagos, biotechnologijos ir tinklin*s sistemos. 

Pavyzd$iui, „Zooetikos paviljono“ projekte prototipai ir modeliai (miko-

morfai) buvo kuriami pasitelkiant micel' kaip augan#i& medij&, taip 

kvestionuojant inerti%kos materijos samprat&, o kartu atskleid$iant jos 

„rizomin'“ matmen'. Toks po$i!rio ta%kas leid$ia parodyti, kad negyvi 

daiktai-objektai gali b!ti susipyn) su gyvais organizmais.

2015 m. (iuolaikinio meno centre Vilniuje 'rengtuose keturiuose 

kontroliuojamo klimato kambariuose kelis m*nesius buvo auginamas 

micelis. Specialiai sukurtoje biosferoje meno centro lankytojai buvo 

kvie#iami eksperimentuoti – ie%koti mikomorfo recept!ros, formos ir 

naujo materialumo, neturin#i" ai%kios, i% anksto numatytos paskirties. 

Tiek lygia greta vykdoma edukacin* programa, tiek lankytojams orga-

nizuojamos k!rybin*s dirbtuv*s kviet* 'sivaizduoti ' ateit' orientuoto 

namo statyb&, kur naudojama micelio med$iaga gal*t" ne tik u$auginti 

sienas, bet ir tiekti grybus namo gyventoj" stalui. Projekto t)sinyje Kro-

kuvos %iuolaikinio meno centre „Bunkier Sztuki“ mikomorfams buvo 

suteikta funkcija – jie tapo k!gi%kais garsiakalbiais, transliavusiais nuty-

l*tus balsus i% Lietuvos zoologijos sodo. 

2016 m. 32-ojoje San Paulo bienal*je „Gyvas netikrumas“ (Incerteza 

viva) sujungtos paviljono ir laboratorijos architekt!rin*s tipologijos – 

laikina erdv* nesuinteresuotam $aidimui ir edukacijai bei materijai kurti 

skirta erdv* su savo instrumentarijumi. Instaliacija veik* ir kaip parod", 

ir kaip modeli" ar prototip" gamybos, ir kaip pedagogin* ar eksperimen-

tin* erdv*. J& taip pat buvo galima suprasti ir kaip i%tekli" archyv&, ir kaip 

specifin) aplink&, kurie kviet* lankytojus dalytis bei 

'sitraukti ' ekologini" terpi" k!rim& ir pasi!lyti savo 

subjektyvias '$valgas apie ateit'. 

1971 m. i%leistame apsakym" rinkinyje „Raudo-

nieji smiltynai“ (Vermilion Sands) J. G. Ballardas ap -

Paviljonas kaip (ini!
k%rimo infrastrukt%ra
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Haraway ir pati pasi!lo nema$ai naujadar", siekian#i" 'vardyti naujus 

ar u$mir%tus m!s" santykius su pasauliu. Haraway teigia, kad „simpoe-

tika“ yra paprastas $odis, rei%kiantis k!rim& kartu (angl. making with):

Niekas savaime nepasidaro. Ir niekas i& ties! n#ra autopoe-

ti&kas, arba pats save organizuojantis. Simpoetika yra svar-

biausias terminas, kuriuo remiasi kompleksi&kos, dinami&kos, 

reaguojan*ios, )vietintos ir istorin#s sistemos. Tai (odis, skirtas 

b%ti pasaulyje kartu. Simpoetika apgl#bia autopoetik$1, pro-

duktyviai j$ i&skleid(ia ir prat'sia (Haraway 2016: 58).

Ai%kindama simpoetin' b!v', Haraway pabr*$ia sampratos „holobion-

tas“ svarb&: „Etimologi%kai – tai vientisa b!tyb* (angl. entire being), arba 

saugi ir sveika b!tyb* (angl. safe and sound being). Tai negin#ijamai ne 

tas pats, kaip Vienas ar Individualus. Savo daugialaiki%kumo dimensijoje 

ir daugiaerdvi%kumo rezginyje „holobiontai“ laikosi drauge, priklausy-

dami vienas nuo kito ir 'traukdami kitus „holobiontus“ ' kompleksin' 

modeliavim&“ (Haraway 2016: 60).

„Zooetikos paviljonas“, organizuodamas paskait" ciklus ir k!rybi-

nes dirbtuves ir kartu veikdamas kaip parodos ekspozicija, br*$ia savo ' 

ateit' orientuotos infrastrukt!ros funkcij&. „Zooetikos paviljonas“ dirba 

su hipotetine „augan#ia materija“ – augimu kaip medija, ir med$iag" 

auginimu kaip „ekstrakcijos“ prie%ingybe, pana%iai kaip mokslin* inf-

rastrukt!ra sudaro s&lygas cirkuliuoti ateit' kurian#ioms $inioms. „Pavil-

jonas“ naudojasi biotechnologij" ir gyvyb) tirian#i" moksl" i%tekliais ir 

taip %iuos mokslus ne tik i%vie%ina ar demokratizuoja (daro juos labiau 

prieinamus $mon*ms), bet ir suproblemina juose rengiamus eksperi-

mentus, kartu suteikdamas jiems kriti%k& 'vertinim&.

Modernyb*s laikotarpiu biologijos ir informatikos moksl" disci-

plinos, kaip ir daugelis kit", buvo kontroliuojamos ekspert", tai yra – 

profesional". Plintant hakeri! kult!rai, demokrat*jant 'rankiams ir 

skleid$iantis „atviro kodo“ jud*jimui, prieig& prie „programin*s 'ran-

gos“, kuria anks#iau disponavo tik elitin*s laboratorijos, gavo „profesio-

nal!s m*g*jai“2. Kaip ra%o brit" architektas Shumonas Basaras: 

Stokojam$ precizik$, kuri )prastai b%dinga disciplinoms, „profe-

sionalus/-i m#g#jas/-a“ kompensuoja galingu ir kontroliuojamu 

gal!jimu veikti. Jis / Ji generuoja (inias elizijos, nenumatyto 

atsitiktinumo ir atkakliu darbu pagr)stos s#km#s d#ka. Taisykli! 

i&imtys profesonaliam/-iai m#g#jui/-ai tampa )prasta mantra. 

B%damas/-a konformistin#s (ini! erdv#s i&or#je, profesiona-

lus/-i m#g#jas/-a konsoliduoja tos i&or#s kontekst$ ir tiki es$s / 

esanti kita „vidaus“ r%&is, kuri d#l susiklos*iusi! aplinkybi! 

yra normatyvinio vidaus „i&or#je“. Tik#jimas yra pamatin# 

profesionalaus/-ios m#g#jo/-os i&gyvenimo logika: tik#jimas, 

kad, kai viskas )manoma, tai, kas )manoma, teapima tik dal) to 

„visko“ (Basar 2006: 34).

Profesionalus m*g*jas ima technologijas ' savo rankas. Jos jau neb*ra 

„'kalintos“ u$daruose karinio pramoninio komplekso, korporacij" ar 

akademijos tinkluose. (iandien prototip" k!rimo dirbtuves galime 

'rengti ne tik gara$uose, bet ir mokyklose, parod" sal*se, internete; 

atviro kodo filosofija leid$ia nauj&sias technologijas perkelti ' civilin), 

eksperimentin*s kult!ros, $aidimo ir estetikos plotm). 

Pana%us „i% apa#ios“ kylantis jud*jimas veikia ir bendruomen*se, 

besidomin#iose biotechnologijomis. Skaitmenintos gamybos laboratori-

jos ir kitos dirbtuvi" pagrindu besikurian#ios iniciatyvos jau darbuojasi 

su DNR sekomis, neuroprogramavimu ir augina audinius – populiar*ja 

biotechnologij" demokratizavimas. Ta#iau visa tai vyksta politin*s 'tam-

pos kontekste. Gyvosios gamtos mokslai ir biotechnologijos vis dar yra 

korporacij", mokslo nomenklat!ros ir biurokratijos rankose – bet ar jais 

galima pasitik*ti? Kapitalizmo s&lygomis, kur bet koks prie$astingumas 
Kibernetika remiasi ma&inine autopoetine sistema, teigian*ia tolyg!, 

centro kontroliuojam$, nusp#jam$ ir produktyv! vystym$si, o ai&kinantis 
kompleksi&kas ir dinami&kas gyvyb#s ir negyvyb#s formas, autopoetin#s 
sistemos charakteristik! nebepakanka. Prie&ingai nei autopoetin# sistema, 
kuri pati apibr#(ia savo ribas ir pati save produkuoja, simpoetin# sistema 
yra adaptyvi, nenusp#jama, jos vystymasis gali kisti, kontroliavimas yra 
i&skirstytas, o jos reprodukcija priklauso nuo bes$lygi&ko atvirumo (plg. 
Dempster 2000).

1

Shumonas Basaras kalba apie „profesionalo“ ir „m#g#jo“ derin), ku-
riame „profesionalo“ dalis )galina „m#g#j$“ – i& esm#s neapsaugot$ jokios 
strukt%ros ir veikiant) (ini!, kompetencijos ir patikimumo para&t#se – tapti 
„kiekvienai detalei d#mesingu specialistu“ (Basar 2006: 34).

2
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redukuojamas iki s&naud" ma$inimo ir maksimalaus pelno, perimti 

gali& ' savo rankas rei%kia ne tik u$imti politin) (kartu ir estetin)) pozi-

cij& – tai rei%kia ir r!pintis gyvyb*s i%saugojimu. 

(iame kontekste „Zooetikos paviljonas“ skleid$iasi kaip kritin*s 

kult!ros infrastrukt!ra, dalyvaujanti biotechnologij" dekolonizacijos 

procese pasitelkusi pedagogik&, edukacij&, auditorij", diskurso pl*tr&. 

,velgiant i% menin*s apropriacijos perspektyvos, %io projekto logika 

remiasi intervencija ' biotechnologij" srit', naudojantis %ios srities vei-

kimo logika, bet kartu j& praple#iant pragmati%ko po$i!rio kritikos ir 

alternatyvaus 'sivaizdavimo link. 

Ap%vietos epocha 'tvirtino mokslu ir technologijomis i%pa$'stam" 

bei patvirtinam" $ini" vert) $monijai. Ta#iau da$nai %iame procese buvo 

pamir%ta, kokios svarbios yra kitos sferos, kurias Ap%vieta i%st!m* 'gyven-

dindama savo humanistin' projekt&. Tod*l profesionalaus m*g*jo u$da-

vinys ir b!t" atkreipti d*mes' ' alternatyvius egzistavimo b!dus ir veikti 

kaip mokslo primest" koncept" kritika. „Zooetikos paviljono“ atveju tai 

reik%t" kanibalizuoti biotechnologijas, arba, Viveiroso de Castro $od$iais, 

praktikuoti „nuolatin' m&stymo dekolonizavim&“ (de Castro 2014: 40) 

tam, kad u$#iuoptume kitas metafizikos schemas ir kitas civilizacijos 

patirtis, esan#ias radikaliai kitokioje konceptualioje visatoje nei mes.

Amerikie#i" biologas Scotas Gilber-

tas teigia, kad simbioz* yra gyvenimo 

s&lyga. Bet kokio organizmo veikla, 

vystymasis ir augimas yra keleto skir-

ting" r!%i" veikimas kartu. „Mes visi esame kerp*s“, – sako Gilbertas 

(Gilbert 2012: 336), nes kerp* – puikus simbioz*s pavyzdys: grybas, dum-

blis ir melsvabakter* viename. Nei $mon*s, nei gyv!nai, nei augalai 

negali b!ti laikomi individais nei anatomine, nei fiziologine prasme, nes 

daugel' j" metabolistini" ir net imunologini" funk-

cij" u$tikrina kolektyvinis veikimas kartu su kitais. 

Steb*dama melsvabakter*s (cyanobacteria) meta-

bolizmo procesus, amerikiet* biolog* Lyn Margulis 

i%pl*tojo simbiogenez*s (endosimbioz*s) teorij&: vis" 

r!%i" gyvyb*s, nuo bakterijos iki pa#ios planetos Gajos, yra s&lygojamos 

nuolatini" simbiotini" proces". (ios teorijos inspiruota simpoetika – 

metafora, kuri& dar reikia patikrinti, – teigia, kad naujumas u$gimsta 

suvokus naujus santykius tarp meno, mokslo ir technologij" – tokius 

kaip atstumas, 'painiojimas, keblumas: valgyti arba b!ti suvalgytam, 

pasikeisti arba bendradarbiauti d*l b!tinyb*s i%likti.

„Gryb" ontologija“ vaidina svarb" vaidmen' pl*tojant simpoetik&. 

Grybai n*ra nei augalai, nei gyv!nai. Jie nepaiso tokio skirstymo ir gali 

parazituoti tiek gyv!n", tiek augal" terp*je. Sudarydami naujus hibridus, 

grybai kontroliuoja kitus k!nus ir organizmus. ,moguje yra daugyb* skir-

ting" r!%i" gryb", tiek viduje, tiek i%or*je. ,mogus yra tarsi i%tisin* gryb" 

kolonija arba, galima sakyti, substratas. Atsispiriant nuo tokios '$valgos 

tapt" 'manoma teigti, kad visa planetos $em* – dirva, pievos, mi%kai – yra 

sukurta ir valdoma gryb". Grybai gali ir niokoti, ir gaivinti teritorijas. Jie 

gali veikti kaip vitaminai, antibiotikai, tr&%os ar filtrai. Micelis, arba gry-

biena, gamtoje veikia kaip maitinimosi, o kartu ir komunikacijos kanalas. 

Kitos r!%ys – augalai ir vabzd$iai – naudojasi grybienos tinklu. Med$iai 

per micel' 'sp*ja vienas kit& apie art*jan#ius pavojus. Amerikie#i" miko-

logas Paulas Stametsas vadina grybien& „nat!raliu $em*s internetu“ (Sta-

mets 2005: 7). Stametsas teigia, kad grybai gali i%gelb*ti pasaul'. Grybai 

suteikia galimyb) $monijai geriau pa$inti save, savo k!n& ir planet&, 

kurioje pati gyvena. 

Vienas „Zooetikos paviljono“ mokslini" bendradarbi" – Edisonas de 

Souza, biologas, vadovaujantis San Paule (Brazilija) 'sik!rusiai kompa-

nijai „Brasmicel“, – daugel' met" tyrin*ja vietos gryb" augimo ypatumus. 

Parinkdamas, kultivuodamas ir daugindamas grybien&, jis redaguoja ir 

selekcionuoja gryb" r!%ies, genties ir tipo genetinius duomenis. „Zoo-

etikos paviljono“ eksperimentams Edisonas naudojo „PO2“+– vien& i% 

devyniasde%imties jo turim" gluosnin*s kreivabud*s (Pleurotus ostrea-

tus) genties r!%i". Prie% trisde%imt met" Edisonas, klajodamas Amazon*s 

mi%kuose, surado %' gryb&, kuris buvo b!dingas Brazilijos mi%kams dar 

iki j" kolonizavimo. 

„Zooetikos paviljone“ vykdomo eksperimento 

metu, naudojant %i& r!%', tirta, kaip grybiena – rizo-

mati%koji grybo dalis – kolonizuoja skirtingus subs-

tratus ir kuria naujas hibridines formas. Tai naujo 

Mikomanija ir (mogaus
decentralizacija
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materialumo paie%kos, kuri" metu atsi$velgiama ' konkre#ius istorinius, 

geografinius ir kult!rinius vietos ypatumus. „Zooetikos paviljone“ San 

Paule micelio substratui naudotos cukranendri" i%spaudos, kukur!z" 

stagarai ir kavos pupeli" $ievel*s, kaip agrokult!rin*s atliekos, surinktos 

vietini" plantacij" teritorijose, menan#iose kolonijin) praeit'. 

„Ecovative“ ar kit" su biomed$iagomis dirban#i" bendrovi" tikslas 

yra u$auginti nauj& tvari& med$iag&, kuri pakeist" put" polistiren&, nau-

dojam& pakuot*ms ir izoliacijai, o „Zooetikos paviljono“ eksperimento 

tikslas – taikant détournement3  metod&, sukurti 'sivaizdavimo erdv). 

Kartu tai – siekis atkreipti d*mes' ' „,em*s maisto tinkl&“ (Soil food 

web)4, kaip simbioti%kai besipl*tojan#i& organizm" bendruomen), prisi-

dedan#i& prie „$em*s darymo“, apvaisinant kolonijin*s praeities subs-

trat& prie%istoriniais vietos grybais.

M&stydama apie $em) kaip evoliucionuojan#i& bioinfrastrukt!r&, 

kurioje $mogus prilyginamas humusui, sociolog* María Puig de la Bella-

casa si!lo perprogramuoti kapitalistin*s produktyvistin*s kult!ros hie-

rarchijas ir $em*s vadybininkais 'vardyti kirminus (arba grybus – red.):

+mon#s lieka akcininkais, o dirvos gyventojai valdo m%s! 

biokapital$ ir prid#tin' vert'. Toks )vardijimas kei*ia po(i%r) ) 

grybus, mikrobus, kirminus ir kitus... giminai*ius kaip pada-

rus, kuri! egzistencija n#ra mums pajungta. Jei (i%r#tume i& 

permakult%ros etikos perspektyvos, dirva atsiskleid(ia kaip 

ori! b%tybi! buvein#: kirminai, grybai, nematodai ir mikrobai 

r%pinasi jos sveikata ir gerove (Bellacasa 2013: 35).

„Zooetikos paviljone“ menas artikuliuo-

jamas kaip fikcija bei hipotez*s (%iuo 

atveju – naujos hibridin*s med$iagos 

suk!rimo) alternatyva ir gali pad*ti modifikuoti mokslin) logik&. Si!-

loma galvoti ne tik apie tai, kaip galima pakeisti 'prastas mus supan#ias 

med$iagas, kurios yra toksi%kos ir kurias gaminant ter%iama aplinka, bet 

per meno prizm) perm&styti ir perprogramuoti pa#i& tikrov). Tad menas 

gal*t" b!ti suvokiamas kaip poetinis instrumentariumas, veikiantis tarsi 

'tampos mechanizmas, atskleid$iantis tikrov). Tokioje meno sampratoje 

svarbiausia tampa ne reprezentacija, o pats transformacijos procesas, 

kuris aktualizuojasi vaizduot*je. 

Menas pasi$ymi dideliu „valentingumu“ – geb*jimu b!ti naudin-

gam kitose srityse, absorbuoti, pereiti ' kitas $ini" sferas, perimti kitoms 

sritims b!dingus metodus ir modelius. M&styti ekosistemi%kai rei%kia 

artikuliuoti s&ry%ius ir santykius tarp skirting" registr", $moni" grupi", 

kintam"j", $aid*j" ir prie$as#i".

Amerikie#i" menininkai Hellena ir Newtonas Harrisonai 1970 m. 

„,em*s darymo“ projekte mai%* sm*l', mol', vandentiekio nuotekas, dum-

bl&, lapus ir gyv!n" m*%l&, teigdami b!tinyb) i%saugoti dirv& kaip nyks-

tan#i& r!%'. Kelis m*nesius jie m*gino jungti, dr*kinti 

ir v*l mai%yti mas) – tol, kol gavo turting&, prisotint&, 

' mi%ko paklot) pana%" darin', kuris gal*jo b!ti netgi 

skanaujamas. (' darb& menininkai t)s* iki 1977+m., 

atkreipdami d*mes' ' ,em) ne kaip ' nat!ral" savai-

Détournement (pranc. nukreipmas, apvertimas) – letrist!, o v#liau si-
tuacionist! kultivuotas kritin#s taktikos metodas, kai pasinaudojama eg-
zistuojan*ia kapitalistin#s kult%ros produkcija – apver*iama jos reik&m#, 
siekiant i&gauti nauj$ kult%rini! terpi! kokyb' (https://en.wikipedia.org/
wiki/Détournement).

+em#s maisto tinklas – tai kompleksin#s gyv! organizm! bendruome-
n#s, bent dal) savo gyvenimo praleid(ian*ios (em#je, sistema.

3

4

Naujasis materialumas
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min' fenomen&, bet kaip ' kult!ros ir bendradarbiavimo tarp r!%i" proces&, 

ir $mogaus k!n&, kaip tokio proceso katalizatori". Harison" kultivuotas 

$em*s k!rimas kaip kult!rinis aktas, kuriame valgymas yra sudedamoji 

%io proceso dalis, rezonuoja su brazil" poeto Oswaldo de Andrade-*s i%pl*-

totu antropofagijos (kanibalizmo) terminu. De Andrade-* Brazilijos kul-

t!ros procesus pam*gino suvokti kaip sistem&, kuri praryja, suvir%kina ir 

i%stumia kolonijin) 'tak&, sumai%ydama j& su vietos #iabuvi" tradicijomis. 

Reflektuodama kaip antropocentri%kai orientuotas XX a. mokslas 

nuvertino alternatyvius pasaulio k!rimo projektus, amerikie#i" moks-

linink* Anna Tsing si!lo pasitelkti asamblia$o koncepcij& (kuri gerai 

$inoma ir Deleuze-o filosofijos kontekste). Anot Tsing, „ai%kindamiesi 

nejudri& ir nusistov*jusi& ekologin*s bendruomen*s s&vok&, ekologai 

atkreip* d*mes' ' asamblia$&. N*ra galutinai ai%ku, kaip 'vairios r!%ys, 

sudaran#ios tarpr!%in' asamblia$&, veikia viena kit&. Vienos suvalgo, 

kanibalizuoja kitas. Kitos bendradarbiauja, kad b!t" u$tikrinti vis" gyvy-

biniai procesai; o dar kitos – tiesiog nuolatos b!na toje pa#ioje vietoje. 

Asamblia$ai – tai atviri, nustatyt" rib" neturintys susib!rimai“ (Tsing 

2016: 23). Asamblia$ai mums padeda skirtingais rakursais ir be i%anks-

tinio nusistatymo pa$velgti ' $moni" ir ne$moni" r!%i" bendruomenes, 

taip pat steb*ti, kaip kei#iasi ne tik gyvi, bet ir negyvi objektai. Skirtingos 

r!%ys pasi$ymi savitu laiko poj!#iu ir ritmu, tod*l asamblia$o s&voka taip 

pat leid$ia 'sivaizduoti sugyvenim& kartu skirtinguose temporalumuose.

Eksperimentin*ms technologij" meno formoms (nuo medij" iki bio-

meno) materijos klausimas visuomet buvo svarbus ir reikalavo koncep-

tuali" sprendim". Viena vertus, buvome meno dematerializacijos (Lucy 

Lippard terminas), kai objekto ir med$iagos samprata radikaliai i%sipl*t*, 

liudininkai. Kai kuriais atvejais materijos buvo net visai atsisakyta, sutel-

kiant d*mes' ' decentralizuotas, tinkli%kas ar laiki%kas praktikas, kurios 

pirmenyb) teik* ne objektui, o procesui ir trukmei. Kita vertus, i%kilo 

mokslo, auk%t"j" technologij" ir mokslin*s fantastikos pa$adintas dom*-

jimasis naujomis med$iagomis ir procesais, o naudojant nauj&sias moks-

lines vizualizacijos priemones ' meninink" radaro 

lauk& pateko ir visas naujasis med$iag" ir technik" 

peiza$as. Abi %ios naujojo materialumo k!rimo genea-

login*s trajektorijos yra susijusios tarpusavyje, o kartu 

abi kvestionuoja mokslin*s tiesos objektyvum&. 

.sigalint daikt" internetui, dirbtiniam intelektui, robotikai ir 3D tech-

nologijoms, materiali& produkcij& tenka artikuliuoti ne vien i% ekonomi-

n*s ar ideologin*s, bet ir i% platesn*s (erdvin*s) perspektyvos, 'vertinant 

nenutr!kstan#i& apykait& tarp materijos ir informacijos. Amerikie#i" 

architekt!ros teoretik* Keller Easterling ra%o:

Kompiuterin#ms technologijoms prasismelkus absoliu*iai 

visur, pati erdv# tapo informacine sistema. Kibernetikas Gre-

gory’is Batesonas kalb#jo apie tai, kad (mogus, medis ir kirvis 

sudaro informacin' sistem$. Lygiai taip a& bandau ap*iuopti t$ 

informacij$, kuri tvyro erdv#je – informacij$, kuri$ ne&a mainai, 

santykiai, dalyk! pozicijos vienas kito at(vilgiu, sekos, grafikai 

ar protokolai (Easterling 2015).

Referuodamas ' „informacines sistemas“ ir kriti%kai perm&stydamas 

kibernetikos paveld&, „Zooetikos paviljonas“ kuria erdv) – ne tik skir-

tingo klimato kambarius, kuriuose yra atitinkami temperat!ros, dr*gm*s 

ir deguonies kiekiai, reikalingi grybienos ir substrato s&veikai, augimo, 

ve%*jimo, d$i!vimo ir konservavimosi procesams u$tikrinti. Vienodai svar-

bus ir „Zooetikos paviljono“ kambari" pripildymas diskurso, pasakojimo, 

$mogi%k"j" ir ne$mogi%k"j" $ini" apsikeitimo, kai erdv) aktyvuoja $mo-

ni" ir gryb" s&veika ir bendradarbiavimas. Gryb" auginimas n*ra labora-

torijos tikslas, net jei auginimas per se %iuo metu yra politinis veiksmas. 

Tikslas n*ra ir substratas – nors $em*s formavimas arba „,em*s maisto 

tinklas“ gal*t" b!ti „Zooetikos paviljono“ poetinis ir politinis gestas.

Prie% tapdamas $eme, grybienos ir substrato 

hibridas „Zooetikos paviljone“ egzistuoja 

mikomorfo pavidalu. Pats pavadinimas 

nurodo, kad mikomorfas formuojamas vadovaujan-

tis grybo logika. Kaip „asamblia$as“ jis kontrastuoja 

su kitomis gryb" auginimo praktikomis ir skiriasi 

nuo gryb" augimo laukin*je gamtoje ar auginimo 

fermose. O kaip „holobiontas“ jis kuria daugius ir 

Tikslas – mikomorfas
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'vairoves, kuriuose diskursyv!s veiksmai susipina su eksperimentin*-

mis $em*s praktikomis: hipotetin*s med$iagos k!rimas ar naudojant t& 

med$iag& u$augint" gryb" valgymas yra neatsiejama simbiotin*s siste-

mos ry%i" produkavimo dalis. Mikomorfas kelia holobiontin' klausim&: 

kas yra simpoetin* forma?

Pasiremiant Micheliu Serres-u galima b!t" teigti, kad mikomorfas 

taip pat yra ir kvaziobjektas (angl. quasi-object). J' ai%kindamas Serres-as 

pateikia $aidimo su kamuoliu pavyzd', kai kamuolys kaip objektas yra 

veikiamas $aid*j", o kaip subjektas pats veikia $aid*jus. Kartu mikomor-

fas savo form& kuria vykstant simpoetiniams mainams, derinantiems 

nesuinteresuot& $aidim& ir metabolizmo logik&.

Metabolizmo paie%kos 'kv*ptas XX a. %e%tojo ir septintojo de%imt-

me#i" dizainas ie%kojo topologinio ry%io tarp biologijos ir informatikos. 

I% matematinio modeliavimo ir kibernetikos at*jusios id*jos persmelk* 

urbanistikos, medij" dizaino ir meno tyrim" lauk&, kur 'sigal*jo modu-

li%kumas, seka, seriji%kumas, pasikartojimas. To meto erdviniuose eks-

perimentuose, kur susir!pinimas biosfera susipina su kibernetika ir 

komunikacijos technologijomis, dominuoja besiorganizuojan#i" (ir 

besireguliuojan#i") sistem" inspiruota organini" element" choreogra-

fija. Susi$av*jimas biomimikrija ir morfogeneze, matomas pasaulin*se 

„Expo“ parodose (pavyzd$iui, Osaka-70), tampa erdvini" tyrim" ir archi-

tekt!rin*s ekspresijos varom&ja j*ga. 

Kibernetikos ir gr'$tamojo ry%io sud*tingose sistemose studijos pra-

pl*t* gyvos strukt!ros formos ir funkcij" supratim&. Gamta ir jos d*sniai 

studijuojami ne tik mimikrijos aspektu, bet ir sistemi%kai ar net ekosiste-

mi%kai, ta#iau apsiriboja autopoetikos logika. Technologij" raidos %uo-

lis, prasid*j)s sulig radaro i%tobulinimu Antrojo pasaulinio karo metais, 

akivaizd$iai tur*jo 'takos ir humanitarini" moksl" diskursui. ,mogaus 

k!no s&saja su aplinka tapo svarbiausiu kibernetinio m&stymo klausimu 

Masa#usetso technologij" institute (MIT), kur j' pl*tojo ir menininkas 

vizionierius Gyorgy’is Kepesas:

Menininkai yra lyg gyvi seismografai, registruojantys – 

tiksliai ir i&skirtinai – (monijos b%kl'. Greita ir tiksli j! reak-

cija ) jausmines pasaulio savybes padeda mums suprasti 

laikotarp), kuriame gyvename (Kepes 1972: 175).

I%provokuotas kibernetikos si!lomos i%pl*stin*s realyb*s (ir vaizduot*s) 

galimybi", Kepesas siek* pasinaudoti pramoninio-mokslinio-karinio 

komplekso tikslams sukurtais „vaizdavimo protezais“ ir paversti juos 

globaliai visuomenei skirtais „suvokimo ir i%rai%kos organais“. Kaip 

ra%o amerikie#i" istorik* Orit Halpern, Kepesas, pasitelk)s technologi-

jas, band* i%pl*sti emocin) $mogaus k!no orientacij& ir taip panaikinti 

bedugn) tarp informacijos ir jos 'k!nijimo (Halpern 2014: 138). Kepesas 

tik*jo, kad $mogaus organizmui ar planetos k!nui b!dingi susiregulia-

vimo mechanizmai, taikant kibernetines technologijas, gal*t" ne tik 

pad*ti mums geriau suvokti, jausti aplink& ir pasaul', bet ir pagelb*t" 

pasauliui jausti save, o kartu j' sureguliuot". 

Komentuodamas Halpern 'vardyt& „u$baigt& kibernetin*s paradig-

mos form&“, kanadie#i" teoretikas Brianas Holmesas teigia, „kad n*ra 

skirtumo tarp, viena vertus, saugom" duomen", kompiuterin*s logikos 

ir simbolin*s formos, ir, antra vertus, $mogaus i%rai%k& mobilizuojan-

#i" „nerv" sistemos tinkl"“. Analiz* be joki" kli!#i" ver#iama ' stimul&. 

Ekrane pulsuoja ne kas kita, kaip mintys“ (Holmes 2017: 95). Anot Hol-

meso, „percepcij& ir $inias perk*lus ' medijuot& informacijos saugojimo, 

apdorojimo ir demonstravimo erdv), subjekto d*mesys ir emociniai i%te-

kliai taip pat buvo nukreipti jau ne ' pasaul', ' kur' referuoja informacija, 

o ' pa#ios informacijos savybes, jos moduliacijas ekrane“ (Holmes 2017: 

95). Gaunamas toks rezultatas, kai informacija neb*ra skirta $mogui. Ji 

gali jud*ti tarp ma%in", aplenkdama $mogi%k&j' subjekt&. 

Kibernetin*s s&sajos technologijos subtiliai perk*l* m!s" tiesiogin' 

ry%' su pasauliu ' pa#i& s&sajos infrastrukt!r&, kuri vog#iomis ima mus 

reguliuoti, palengva vis labiau perimdama vadovavim&, o kartu mus 

anestezuoja, kol galiausiai padaro bejausmius. Instrumentai ir mobi-

l!s prietaisai teikia tinklo informacij& ir duomenis apie buvimo viet& ir 

kartu br*$ia kintant' santyk' tarp m!s" pa#i", prietaiso ir pasaulio. Taip 

Kepeso „judanti vizija“, skirta emocinei orientacijai, praranda teigt& 

jautrum& ir kritin' po$i!r'. Pasak Holmeso, %is pos!kis, kai m!s" k!nai 

buvo sujungti su aplinka siekiant i%pl*sti j" galimy-

bes, tur*jo paradoksaliai prie%ing& poveik', ir mes 

nebetekome ry%io su savo teritorija: 
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Atsiradus tinkliniam kompasui, vyksta emocin#s orientacijos 

poky*iai ir randasi tokios m%s! santyk) su pasauliu reguliuo-

jan*ios priemon#s, kurios subtiliai tam santykiui trukdo. Tai 

esminis pokytis: imi gyventi dailiame (em#lapyje, o ne nunio-

kotoje teritorijoje. Tai dominuojanti estetin# b%sena, kurios 

akistatoje turi atsidurti antropoceno vie&osios erdv#s &alinin-

kai (Holmes 2016: 95).

Kalb*dama apie ' ateit' nukreiptas technologijas Anna Tsing pa$ymi, kad

modernaus (mogaus dominavimas n#ra vienintelis pasaulio 

k%rimo planas. Mus supa daugyb# kit! – (mogi&k! ir ne(mo-

gi&k! – pasaulio k%rimo plan!. Pasaulis kuriamas i& daugyb#s 

praktini! veikl!, kurian*i! gyvyb'. Ilgainiui &ie projektai kei-

*ia m%s! planet$. Kad pasteb#tume &iuos pakitimus, turime 

nukreipti savo d#mes) ) kitokias – ikimodernias – gyvenimo for-

mas, pavyzd(iui – gryb! rinkim$, i&likus) iki &i! dien!. Esame 

link' atmesti tokias gyvenimo formas, nes jos n#ra )sivaizduoja-

mos pa(angos dalis. Ta*iau &ie gyvenimai taip pat kuria pasaul) ir 

moko mus, kaip (i%r#ti aplinkui, o ne tik ) priek) (Tsing 2016: 22). 

Anot Tsing, modernizacijos procese prarasta daug nauding" $ini", kuri" 

gausu sen"j" vietos gyventoj" epistemologijose. Politine prasme grybai 

#ia suvokiami kaip dislokavimo technologija. ,mon*s i% naujo atranda

grybus ir i% naujo apie juos m&sto. (ios $inios kyla i% autenti%k" santyki"

su aplinka, Vakar" civilizacijoje nutr!kusi" jau seniai. Lietuvoje, kur dar 

gyvuoja mi%ko ir pelki" kult!ra, egzistuoja sena maisto ie%kojimo tradi-

cija. Da$nu atveju %i& tradicij& dar i%laiko net ketvirta miestie#i" karta, 

rudens savaitgaliais leisdamasi ' mi%kus. Sezono metu laikra%#ius ir soci-

alinius tinklus u$pl!sta $inios apie mi%ko radinius – kas rado gra$iausi& 

ir did$iausi& baravyk&. Randama ir nauj" gryb" r!%i".

„Zooetikos paviljono“ tyrim" metu kalbinti Bota-

nikos instituto mikologai papasakojo, kaip grybai 

migruoja. I% Kanados kilusi gryb" r!%is per trejus 

metus pasiek* Europ&. N*ra tiksliai $inoma, kaip 

tai gal*jo 'vykti. Sporas savo k!nais gali perne%ti 

migruojantys pauk%#iai. Globalioje ekosistemoje ma$yt* grybo spora 

be tiesiogin*s $mogaus pagalbos gali nukeliauti t!kstan#ius kilometr". 

(is konkretus grybas buvo ypatingas – jis u$kariavo did$iul' mi%k& ir j' 

nu$ud*. (io grybo micelis itin stiprus ir ilgas, galintis kolonizuoti mil$i-

ni%kas teritorijas. Vienintelis b!das 'veikti tok' gryb& – rasti kit& gryb&. 

/ia potencialiai 'sira%o DNR programavimas. Galima suprogramuoti 

gryb& bionaikintuv&, kuris tur*t" savo funkcij& ir architekt!roje: dera-

mai nepri$i!r*tuose namuose 'sikuria grybai, kuriuos, vietoj sintetini" 

chemikal", gal*t" u$valdyti kitas grybas, draugi%kas $mogaus organiz-

mui. Tai u$duotis mokslui.

„Zooetikos paviljonas“ gali b!ti suprastas kaip vienas i% konkre#i" 

pavyzd$i", kai menas ir mokslas veikia kaip vienas kitam darantys 'tak&, 

o kartu vienas kit& kei#iantys veiksniai. (ios s&veikos akivaizdoje pati 

realyb* ar jos galima kaita tampa i%%!kiu, reikalaujan#iu abipus*s revi-

zijos. Ir nors eksperimentavimas su biologija ir technologijomis meni-

ninkams yra neabejotinai nauja veiklos sritis, jis sugestijuoja b!dus 

„dekolonizuoti“ 'sisen*jusias metodologijas, i%judina antropocentrin*s 

$i!ros ta%k&, padeda atrasti nauj" galimybi", u$mezga ir aktyvuoja san-

tykius su tuo, kas ne$mogi%ka, leid$ia i%m*ginti naujus pedagoginius 

modelius, o kartais net produkuoja naujas materijos 

formas, %itaip pateikdamas nauj" b!d" 'sivaizduoti 

gyvyb) ir kultivuoti k!rybingo bendrab!vio formas.

I& angl! kalbos vert# Virginija Janu&kevi*i%t#
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