
Ar materij! "manoma pamat#ti? Moksliniu 
po$i%riu materija visuomet implikuoja ne tik 
neskaidri! strukt%r!, bet ir gelmin& dinamik!, 
kurios pagava ir suvokimas i'k#la kaip 
problema. Technologijomis gr"stas mokslas 
be perstojo veikia operuodamas materialiais 
"vaizdinimais – vizualizacijomis, nuotraukomis, 
videoturiniais, virtualios real#b(s reginiais. 
)iuo po$i%riu "sivaizduojam#b( formuoja 
mokslin(s vaizduot(s galim#bi* lauk!, kuris 
veikia kaip sunormint* praktik* visuma. 
Polemi'kai interpretuojant Iano Hackingo, 
Bruno Latouro, Jacques’o Rancière’o, 
Karenos Barad, Alberto Rothenbergo pozicijas 
teigiama, kad hibridin( meno ir mokslo 
s!veika atsiveria kaip intraakt#vi* sant#ki* 
perk%rimo projektas, kuriame menininkai 
gali ne tik si%l#ti naujas vizualias praktikas 
ar koreguoti "sivaizduojam#b(s architekt%r!, 
bet ir pristat#ti $i%ros perspekt#vas, veikimo 
modelius ar performat#vias praktikas, kurios 
su materija u$megzt* vis kitus sant#kius.

+sivaizduoti 
materij!: vaizdai ir 
galim#b(s
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XIX a. chemikas Friedrichas Augus-

tas Kekulé von Stradonitzas mok"si 

architekt%ros ir pasi&ym"jo i!lavintu 

erdviniu m'stymu. Teigiama, kad ta 

stereometrin" vaizduot"s galia jam pad"jo atrasti benzeno molekul"s 

strukt%r', kai hipnagoginiame siu&ete i!vyd(s gyvat"s, ryjan)ios savo 

uodeg', pavidal', Kekulé "m" m'styti apie benzeno molekul"je egzis-

tuojan)ius ciklinius ry!ius (Rocke 2010). Nors chemikai laiko benzen' 

plok!)ia molekule, trij$ dimensij$ erdv"je j' galima #sis'moninti kur kas 

grei)iau. Animuotos vizijos pad"jo Kekulé*ei sukurti analogij', kuri' jis 

netrukus performulavo # strukt%rinius ry!ius. 

+i istorija apie vaizduot(, kaip ir visos kitos, neleid&ia daryti joki$ 

tikr$ i!vad$ apie faktin( dalyk$ pad"t#. „Vaizduot"s faktai“ visuomet 

subjektyv%s b%tent tod"l, kad j$ autorius ir &i%rovas sutampa. Tod"l 

!i intriguojanti istorija niekada nebus patikrinta. Apie tai, kas dedasi 

mokslinink$ galvose, galime spr(sti tik retrospektyviai – skaitydami 

j$ straipsnius, analizuodami eksperimentus, nagrin"dami atradimus, o 

pats mokslin"s k%rybos procesas atsiskleid&ia tik tiek, kiek jis gali b%ti 

dokumentuojamas. Ta)iau pla)iai nuskamb"j(s Kekulé*s atvejis leid&ia 

apsvarstyti ir kai k' kita. Ar mes galime i!vysti materij' – toki', kokia 

ji pasirodo i! tikr$j$? Ar mums prieinamos materijos vaizdin"s repre-

zentacijos yra adekva)ios realiai dalyk$ pad")iai? Ir kod"l reg"jimas 

mokslo tyrimuose, greta diskursyvaus svarstymo, pasirodo kaip privi-

legijuota prieig' u&tikrinanti jusl", kuria garantuojamas „ai!kus ir aki-

vaizdus“ &ini$ pateikimas? Greta viso !ito, &inoma, i!kyla ir specifinio 

vaizduot"s atsako tema.

Teoriniuose svarstymuose gausiai aptarta „materijos regimumo“ 

problema neabejotinai siejasi ir su realyb"s pasiekiamumo klausimu. 

+iuo atveju #simintina yra Iano Hackingo pozicija ir kit$ „esa)i$ rea-

lizmo“ jud"jimo atstov$ pozicija. XX a. pabaigoje pasirod&iusiame vei-

kale Hackingas "m" svarstyti apie mokslin# realizm' kaip #siskverbties 

ir manipuliavimo paradigm'. Hackingas primena, kad 

net ir tai, kuo mokslas !iandien yra #sitikin(s,– kad ato-

mai egzistuoja,,– &inijos istorijoje u&gim" kaip Demokrito 

sapnas, o pati teorija ilgai laikyta i!sigalvojimu.

Komplikuotiems konceptams reikia pritaikomumo kriterij*. 

B%tent to Demokritui ir tr%ko. Jis per ma$ai $inojo, kad "gyt* 

tokius kriterijus, kurie vest* anapus jo spekuliatyvi* svars-

tym* – ar jo si%lomas paveikslas atitinka realyb&, ar ne. Pir-

masis jo $ingsnis buvo su'ukti „realyb(“ ir ap'mei$ti daikt* 

i'vaizd! kaip gryn! regimyb&. Mokslinis realizmas arba anti-

realizmas netampa "manomomis doktrinomis tol, kol nesama 

kriterij* spr&sti, ar vidin( daikt* sandara yra tokia, kaip ji 

reprezentuojama (Hacking 1983: 142).

Svarbu pa&ym"ti, kad Demokrito #&valga reikalavo analogi!kos vaizduo-

t"s proced%ros kaip ir Kekulé*"s atveju: mes kalbame ne tik apie spekulia-

tyvi' galimos materijos strukt%ros i!sklaid', bet ir apie tam tikr' tikrov"s 

sanklodos vizij'. Skirtumas )ia tik vienas – skirtingas naratyvinis pri-

statymas, apibr"&iantis #sivaizduojamyb"s veikimo b%dus. Pasakojimas 

apie Kekulé*"s prareg"jim' pasi&ymi beveik mitologinio aprei!kimo 

atmosfera, o kaip tiksliai Demokritui kilo tokios id"jos, pasakyti nega-

lime, mus pasiek" veikiau jo teorin" pozicija. Ta)iau tai nerei!kia, kad 

atomizmo nepalaik" nuosavas poetinis naratyvas ar #vair%s fiktyvumo 

re&imai. Garsiausias j$, be jokios abejon"s, – Lukrecijaus k%rinys „De 

rerum natura“, kuriame vaizdingomis priemon"mis pie!iama po vis' 

pasaul# sklandan)i$ element$ fantasmagorija.

Taigi Hackingas atkreipia m%s$ d"mes#, kad jau antikoje galime aptikti 

realyb"s (kaip fundamentalaus materijos lygmens) ir adekva)ios reprezen-

tacijos sampynos nerv'. Ir b%tent tod"l, pa&ymi !is autorius, realizmas turi 

savo istorij', kurioje Demokrito atvejis &enklina moment', kai ontologinis 

tikrumas neb"ra nei akivaizdus, nei savaime suprantamas. Realyb" imama 

gr#sti kriterijais, kuri$ selektyvumas nulemia tai, kokiu po&i%riu k' nors 

pavadiname tikra (o ka&k' kita atmetame kaip regimyb(). Tod"l atomiz-

mas mokslo ir filosofijos istorijoje &ymi rib', kai „nebelieka vienareik!-

mi!kos „realumo“ sampratos“ (ibid.), o tai reikalauja ir j# lydin)io teorinio 

apm'stymo – metafizikos, kuri ir suteikia realumo krite-

rijus: „Metafizika siekiama i!r%!iuoti geras reprezentacij$ 

sistemas nuo blog$. Metafizika pasitelkiama suskirstant 

reprezentacijas, kai vieninteliai j$ kriterijai suprantami 

kaip vidiniai pa)i$ reprezentacij$ at&vilgiu“ (ibid.).

Kas dedasi mokslinink*
galvose?
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Ir nors Hackingas )ia i! aki$ i!leid&ia komplikuot' realyb"s kon-

cepto istorij' (realyb"s s'vokos senov"s graikai apskritai netur"jo1), 

kriterij$ selektyvumo ir su juo susijusi$ modalum$,– kokiu pagrindu, 

kaip ir kod"l ka&kas priimama kaip tikra, o ka&kas atmetama – api-

br"&ties i!ry!kinimas lieka galioti. +ia prasme realyb"s pripa&inimas 

visada reikalaus kategorizavimo, kuris gali b%ti suvestas arba # lente-

les, arba # kitokio pob%d&io atrankos sistemas, kurios sunormina m%s$ 

&vilgsn# # pasaul#, o kartu – leisime sau pridurti,– koordinuoja jo #si-

vaizdavimus. Kitaip tariant, b%tent tod"l, kad realyb( tenka reprezen-

tuoti (o kartu ir #sivaizduoti jos egzistavimo b%dus), esame priversti 

nepasitik"ti jusliniu patyrimu. Jis tampa tik vienu i! galim$ pasaulio 

prisistatymo b%d$, kur# pranokstant tenka #sivaizduoti kitokios mate-

rijos galimyb(. -inoma, ne tik su Demokrito, bet sykiu ir su Platono 

filosofin"mis prielaidomis pats #sivaizdavimas turi tapti reglamentuo-

jamas kaip epistemologin" proced%ra. Kitaip tariant, imama suvokti, 

kad to, kas nematoma, reg"jimas gali b%ti vertinamas tiek kaip metafi-

zin" (ar ilgainiui – mokslin") &i%ra, tiek kaip nekriti!kas pasitik"jimas 

regimyb"mis ar iliuzijomis. Vadinasi, reglamentuoti #sivaizduojamyb"s 

laipsnius tampa ma&ne svarbiausias u&davinys, kuris nustato realyb"s 

prieigos b%dus. Kartu taip #steigiama privilegijuota ir nuolat tikslinama 

mokslin"s #sivaizduojamyb"s plotm".

Greta to Hackingas pasi%lo ir kit' m%s$ svarstomame kontekste 

svarb$ moment'. Anot !io mokslo filosofo, realyb"s id"ja sietina ne tik 

su reprezentacijos, bet ir su poveikio matmeniu. Ir nors da&niausiai dis-

kursyviosios mokslinio realizmo praktikos vis$ pirma prisistato kaip 

specifiniai reprezentavimo modeliai, intervencijos galimyb"s faktorius 

i!lieka kur kas svarbesnis, kai prabylame apie mokslo naud' ar svarb', – 

t. y. k' gi galime su moksli!kai aptikta realybe nuveikti (konstruoti sud"-

tingas in&inerines sistemas, pagerinti derli$, i!gydyti ligas ar pan.). Tai 

akcentuoja ir jo si%lomas apibr"&imas: „Laikysime esant realiu tai, k' 

galime panaudoti tam, kad #siskverbtume # pasaul#, arba tai, k' pasaulis 

gali panaudoti, kad mus paveikt$. Iki moderniojo mokslo 

realyb" kaip intervencija net nepradeda jungtis su rea-

lybe kaip reprezentacija. Nuo XVII a. gamtos mokslai tampa nuotykiu, 

kuriame susikloja reprezentavimas ir #siki!imas“ (ibid.: 146).

+iandien, kartu su sintetin"s biologijos pasiekimais, aptariamais ir 

!ioje knygoje, o kartu su dirbtinio intelekto pl"tra, gamtos ir tiksli$j$ 

moksl$ baruose vis bly!kesn" tampa riba tarp pa)ios gamtos ir techni-

kos; mokslo pasaulis seniai nustojo b%ti tokia plotm", kuri reikalaut$ 

ai!kaus perteikimo ar gilumini$ strukt%r$ reprezentavimo. Prie!ingai, 

mokslinio tyrimo s"km" da&niausiai vertinama pagal materijos manipu-

liacijos efektyvumo kriterij$. Hackingo akimis, ne eksperimentavimas, 

o manipuliavimas suteikia pagrind' teigti, kad esatys yra realios,– tuo 

metu, kai net ma&iausi materijos elementai patys tampa #rankiais: „Mes 

esame visi!kai #sitikin( elektron$ realumu, kai reguliariai siekiame 

pagaminti,– o da&nu atveju ir s"kmingai pagaminame – naujus #rengi-

nius, kurie pasitelkia #vairias gerai suprantamas prie&astines elektron$ 

savybes tam, kad gal"t$ #siskverbti # kitas, labiau hipotetines gamtos 

dalis“ (ibid.: 265).

Taigi Hackingo atstovaujamas esa)i$ realizmas (angl. entity realism) 

yra grind&iamas vadinam'ja manipuliavimo s"kme. Esatys egzistuoja 

ne tod"l, kad jas stebime, bet tik tiek, kiek jas galime paveikti. M%s$ 

nagrin"jamame kontekste svarbu pabr"&ti, kad intervencijos s"km"s 

momentas yra ne#manomas be technini$ prietais$ panaudojimo, taigi 

apriboja realistines mokslo intencijas iki aparat$ veikimo. Atsiedamas 

reprezentavim' ir steb"jim' nuo poveikio, Hackingas diagnozuoja spe-

cifin( ontologij', kuria vadovaujantis techninis medijavimas u&tikrina 

patikimum', o kartu numato abipus# #sitraukim'. Jokia mokslinink" rea-

lyb"s at&vilgiu nebegali u&imti neutralios (steb"tojos) pozicijos, i! kurios 

objektyviai apra!o pasirodan)ius procesus. Ji tiria, nes dalyvauja ir trans-

formuoja. Kitaip tariant, prabilti apie realyb( #manoma tokiu mastu, 

kokiu #gyjamas paj"gumas j' paveikti techniniais prietaisais.

B%tent techninio medijavimo tema mus sugr'&ina prie specifin"s 

s'sajos su reprezentuojamumu, o kartu – prie pa)ios #sivaizduojamyb"s 

ir vaizduot"s dialektikos. .ia verta pridurti kelet' pasteb"-

jim$ apie terminus. /sivaizduojamyb", kaip esu m"gin(s 

Pla,iau apie realyb(s sampratos problem! esu ra'&s: Sabolius, K. 2016. Pro-
teus and the Radical Imaginary. Vilnius: Contemporary Art Centre, Kraków: Bun-
kier Sztuki Gallery for Contemporary Art, p. 29–40.

1
Plg. Sabolius, K. 2013. !sivaizduojamyb". Vilnius: Vilniaus universiteto leidy-

kla; Sabolius, K. 2016. Op. cit.
2
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parodyti savo ankstesniais darbais2, veikia kaip intersubjektyvi plotm", 

kurioje steigiasi ir atsiskleid&ia simbolin"s, socialin"s, kult%rin"s, lin-

gvistin"s ir mitopoetin"s tikrov"s strukt%ros. Ji funkcionuoja kaip ben-

dramatis #sivaizdavim$ laukas, kuris iki galo nesutampa su individualios 

vaizduot"s rai!ka, bet j' nuolat veikia ir formuoja. B%tent d"l to, kaip tei-

giama Bernardo Stieglerio, Pietro Montani, Georges*o Didi-Hubermano 

ir kit$ autori$ darbuose, technologij$ rai!ka #manoma tik tod"l, kad 

esama #sivaizduojamyb"s, o pati vaizduot" suvoktina kaip pirmaprad" 

technika (plg. Stiegler 2001; Montani 2010; Didi-Huberman 2003). +ia 

prasme #sivaizduojamyb" yra priklausoma nuo dominuojan)i$ naratyv$ 

arba prasmi$ pl"tr' nuolat formuojan)io mokslinio diskurso. Kita ver-

tus, technologijomis gr#stas mokslas be perstojo veikia operuodamas 

materialiais #vaizdinimais,– vizualizacijomis, nuotraukomis, videoturi-

niais, virtualios realyb"s reginiais. Taigi vizualioji kult%ra tampa vienu 

i! svarbiausi$ mokslin( #sivaizduojamyb"s rai!k' formuojan)i$ faktori$.

Dar svarbiau, kad abipus" diskurs$ ir vizualumo s'veika, arba, kaip 

yra ra!(s Rancière*as, sakomyb" (pranc. dicible) ir matomyb" (pranc. 

visible) tiesiogiai strukt%ruoja galimybi$ steigties lauk'. Tokiu b%du savo 

vert( #teisinusios reprezentacijos ne tik pradeda si%lyti naujas santyki$ 

konfig%racijas, bet ir ima kurti savo normatyvumo registrus (plg. Ran-

cière 2004). Vadinasi, reprezentacijos kuria poveikio b%dus, #formin-

damos galimo veikimo trajektorijas. Kitaip tariant, #sivaizduojamyb"je 

apibr"&tos galimyb"s tampa b%tinyb"mis. Taigi ne tik tai, k' mes #sivaiz-

duojame, bet ir tai, k' mums si%loma patirti #sivaizduojamyb"s plotme, 

visuomet kuria #takas realiai egzistencijai, primesdamos galimo veikimo 

perspektyvas. /sivaizduotos galimyb"s kuria b%tinybes, kurios apibr"&ia 

aktualizacijos trajektorijas. Ir nors individuali vaizduot" visuomet i!lieka 

m#sl", j' galima #minti tada, kai #sis'moniname, kad #sivaizduojamyb" 

formuoja vaizduot"s galimybi$ lauk', kuris veikia kaip sunormint$ 

praktik$ visuma. /sivaizduojamyb" yra ne tik i!vie!intas galimo vaizduo-

t"s veikimo laukas. Tai ir b%tinyb"je #tvirtinti apibr"&to veikimo r"mai.

Nors i! pirmo &vilgsnio gali pasirodyti, kad nuo 

Kekulé*"s (ar juo labiau – Demokrito) laik$ situacija pasi-

keit" i! esm"s, moksliniuose tyrimuose galime fiksuoti 

analogi!k' #tamp' tarp vaizduot"s ir #sivaizduojamyb"je 

kuriam$ galimybi$ lauko. +iuolaikiniai gamtos ir tikslieji 

mokslai i!tobulino metodus, kuriais gali techni!kai fiksuoti ma&iausi$ 

objekt$ pad"t# ir jud"jim', ta)iau daugelis j$ vis tiek lieka nematomi. Prof. 

Virginijaus +ik!nio komandoje, kuri atrado CRISPR-Cas9 molekulines &ir-

kles, dirbantis Giedrius Gasi%nas !ioje knygoje publikuojame tekste ra!o:

[...] kol kas ne"manoma kartu ir "$i%r(ti smulkias daleles, ir ste-

b(ti, kaip jos juda. Tod(l tiriamus objektus ar procesus reikia 

vienaip ar kitaip atvaizduoti. Ta,iau tai nerei'kia, kad moksli-

ninkai i'laisvina savo vaizduot& ir u$siima laisva k%ryba. Kie-

kvienam tiriamam objektui ar procesui sudaromas tam tikras 

modelis (Gasi%nas 2018: 51).

Taigi galime fiksuoti, kad )ia ir v"l pasitvirtina esminis vaizduot"s 

i!!%kis materijai: formuoti adekva)ios ir sunormintos #sivaizduojamy-

b"s modelius, kurie leid&ia atsi&velgti # materij' ir j' paveikti. Did&ioji 

dalis to, k' vadintume giliausiu fiziniu pavidalu, n"ra nei akivaizdu, nei 

savaime suprantama, o juo labiau – regima. Ma&a to, materija visuomet 

implikuoja ne tik neskaidri' strukt%r', bet ir gelmin( dinamik', kurios 

pagava ir suvokimas i!kyla kaip tikroji problema. Materijos optin# prisi-

statym' u&tikrina k%rybinis elementas – konstruojamas ir #teisinamas 

objekt$ ir proces$ modelis, kur# nuolatos testuoja ir verifikuoja moksli-

n"s tiesoie!kos metodikos.

Taigi b%tent modeliai – nuolat tiksli-

namos reprezentacin"s strukt%ros, – ir 

kuria tam tikr' vaizduot"s reglament'. 

Vizualiosios kult%ros teoretikai yra ra!(, 

kad !iandienos pasaulyje vizualizacija t$ 

dalyk$, kurie savaime n"ra vizual%s, i!sipl"tojo taip dramati!kai, kad suvo-

kimas tiesiogiai, be #vaizdinimo, tapo ne#manomas (Mirzoe0 

1998: 3–13). Moksliniuose tyrimuose tai ypa) svarbu – turint 

galvoje neuromokslo, astrofizik$, kvantin"s mechanikos, 

taip pat biochemijos tyrim$, kur nuolat eksperimentuojama 

su savaime nevizualiomis materijos formomis, specifik'.

Meno ir mokslo 
i'takos: reprezentacija ir
performatyvumas
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Ta)iau, kaip teigia Karen Barad, b%tent medialumo tema mus sugr'-

&ina prie reprezentacijos problemos. Kaip tik )ia #vyksta esminis i!si!a-

kojimas: kult%ros kritikos ir filosofijos &i%ra suprie!inama su moksline 

pasaul"voka. Pirmuoju atveju pasipila vienas po kito einantys pos%-

kiai – lingvistinis, semiotinis, interpretacinis, diskursyvusis, kult%rinis 

(Barad: 132) ar, galima pridurti, vaizdinis, – kuriais privilegijuojamos 

#vairios sociokult%rinio konstruktyvizmo formos; kitu atveju humani-

tariniuose moksluose pl"tojama kritika paliekama nuo!alyje, o kartu 

kliaujamasi technomokslo paj"gumais pasiekti ir paveikti materij'. 

Barad kritikuoja abi pozicijas: „I!ties, reprezentacionalistinis tik"jimas 

&od&i$ galia, kuri atspindi u& j' anks)iau egzistuojan)ius fenomenus, yra 

metafizinis substratas, palaikantis tiek socialin# konstruktyvizm', tiek 

tradicin# realizm'“ (ibid.: 133).

Tod"l, atsispirdama nuo Nielso Bohro fizikos, !i filosof" si%lo „veik-

mi$ realizmo“ (angl. agential realism) pozicij', kurios laikantis kvanti-

n"s mechanikos principai sugretinami su performatyvumo teorijomis. 

„Materija n"ra nei fiksuota ar duota i! anksto, nei grynas #vairi$ proces$ 

padarinys ar rezultatas. Materija yra produkuojama ir produktyvi, paga-

minta ir gaminanti. Materija yra veikianti, o ne fiksuota daikt$ esm" ar 

savyb". /simed&iaginimas (mattering) yra diferencijavimas, o tai, kokie 

skirtumai materializuojasi, turi reik!m"s toliau vykstan)ioje skirting$ 

skirtum$ gamyboje“ (ibid. 137). Verta pridurti – agentin"s #takos po&i%-

riu,– vaizduot"s veikimas gali b%ti suprastas kaip vizualizavimo ir gali-

mybi$ strukt%ravimo lygmeniu vykstantis skirtum$ sisteminimas bei 

koordinavimas. +iame procese esa)i$ egzistavimas realizuojamas kaip 

skirtumus ry!kinanti arba bly!kinanti praktika, kuri reprezentavim' ir 

poveik# #traukia # abipus( dinamik'.

Veikmi$ realizmo prielaidos paremtos specifine fenomen$ samprata. 

Nors !is terminas vis$ pirma sietinas su fenomenologija, Barad j# apm'sto 

per kvantin"s fizikos prizm(. +iuo po&i%riu svarbi tampa ne tik da&nai 

akcentuojama steb"tojo ir stebinio pamatin" ir neperskiriama s'saja ar 

matavimo faktoriaus #traukimas nustatant ontologines 

fenomen$ charakteristikas (tik tai, kas pamatuota, #gauna 

daikti!k' pavidal'). /vesdama fenomeno samprat', Barad 

m"gina i!spr(sti metafizin( vi!tos ir kiau!inio dilem'. 

Kitaip tariant, kas egzistuoja pirma – daiktai ar procesai. 

Jos manymu, „fenomenai yra ontologinis intraaktyvi$ „veikmi$“ (agen-

cies) neatskiriamumas / susipynimas (inseparability/entanglement). T. y. 

fenomenai yra ontologine prasme pirminiai santykiai – santykiai be i! 

anksto # santyk# #sitraukian)i$ dali$“ (ibid.: 139).

Siekdama pagr#sti sav'j# veikmi$ realizm', Barad pasi%lo itin svarbi' 

intraakcijos samprat'. +is naujadaras, skirtingai nei interakcija, supras-

tinas kiek kitaip nei santykis tarp jau esam$, nepriklausom$ ir paskirai 

egzistuojan)i$ element$, t. y. relatio, kuris sujungia tam tikrus relata. 

Prie!ingai, intraakcija pasi&ymi abipusi!kai formuojan)iu charakteriu, 

kuris nenumato n" vieno poliaus – nei diskursyvaus, nei vizualaus, nei 

materialaus – pirmenyb"s. Kaip tik agentiniame intraaktyviame veikime 

apibr"&iamos „fenomenus sudaran)i$ komponent$ ribos ir savyb"s, o 

i!skirtiniai konceptai (t. y. atitinkamos pasaulio materialiosios artiku-

liacijos) #gauna prasm(“ (ibid.). Barad pabr"&ia, kad !iame kontekste 

i!skirtin( reik!m( #gauna aparatai. Jie n"ra vien tik steb"jimo priemon"s; 

technologiniai instrumentai veikia kaip ribas apibr"&ian)ios praktikos, 

o juose esama tiek materialaus, tiek performatyvaus elemento. B%tent 

aparatas #galina specifines pasaulio (re)konfig%racijas (ibid.: 140).

Kaip min"jome, #vaizdinimo strategijos ne tik suteikia materijai 

pavidal', bet ir nulemia, kokiu b%du ji bus #traukta # &mogi!kojo veikimo 

horizont'. Intraaktyviai interpretuodami mokslin( #sivaizduojamyb(, 

turime atkreipti d"mes#, kad jos !erdyje esama jau min"to techninio 

registro, kuris nesutampa su paprasta mediacija. Kitaip tariant, #sivaiz-

duojamyb" veikia kaip abipus" technologija, gaminanti tiek steb"toj$, 

tiek stebini$, tiek #sivaizduojan)i$j$ mokslinink$, tiek to, kas #sivaizduo-

jama, statusus ir savybes. +iame kontekste retokai atkreipiamas d"mesys 

# tai, kad bet kuri vizuali projekcija, kuri numato #sivaizduojamo veikimo 

galimybes, n"ra adekvatus per"jimas i! vieno b%vio # kit'. Naudojant ar 

!alinant #vairius skirtum$ registrus, materijos tapsmas vaizdu vis$ pirma 

atsiskleid&ia kaip vertimo procesas, kuriame vienu metu i!randamos ir 

sinchronizuojamos abi kalbos. Savaime suprantama, tokiame procese 

#vyksta esmini$ transformacij$. I!gautas vaizdas nesu-

tampa su tuo, k' jis i!rei!kia, bet veikiau #traukia # santyk# 

su tuo, k' m"ginama i!reik!ti. Vadinasi, i!vie!inta mate-

rija visuomet prisistato prisidengusi vizualiomis kauk"-

mis ir atlikdama #vardytus vaidmenis, kurie steigiasi kaip 
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mokslin"je #sivaizduojamyb"je #teisinamas galimybi$ laukas, o kartu 

numato atitinkamus su materija u&mezgam$ santyki$ scenarijus. 

Materijos #vaizdinimo kontekste galime prisiminti tai, k' yra teig(s 

vienas svarbiausi$ vizualiosios kult%ros teoretik$ W. J. T. Mitchellas. Jo 

akimis, vaizdo klausimas visada remiasi bent jau trilype #tampa – santy-

kiu tarp realaus daikto, jo vizualaus atvaizdavimo ir mentalinio vaizdinio 

(Mitchell 1986: 15–16). Nors visos !ios sferos – materijos, technini$ repro-

dukcij$ ir s'mon"s – s'veikauja viena su kita, ne#manoma konstatuoti 

lygiaver)i$ j$ santyki$. Tod"l tikroji vaizdo statuso problema susijusi ne 

su reprezentacijos tikslumu; veikiau tai klausimas d"l transformacijos 

s'lyg$: „Kaip mes perkei)iame vaizdus, taip pat juos gaminan)i' vaiz-

duot( # tas galias, kuriomis verta pasitik"ti ir jas gerbti?“ (Mitchell 1986: 

30). Tod"l, kai kalbame apie materijos vizualizavim', vis$ pirma turime 

reikal' su platesniu Vakar$ vizualiosios tradicijos kontekstu, kurio l%&io 

ta!ku galima laikyti perspektyvos i!radim', aptart' ir pristatyt' 1435 m. 

i!leistame Leono Battistos Alberti veikale „Apie tapyb'“. Alberti, pl"-

todamas savo meto mokslin( klasikin"s optikos argumentacij', pasi%l" 

geometri!kai pagr#stus perspektyvos d"snius kaip svarbiausi' men$ ir 

architekt%ros reprezentacijos priemon( (plg. Ivens 1973).

Mitchellas ra!o, jog !io i!radimo efektas u&kr"t" vis' Vakar$ civili-

zacij' tik"jimu, kad ji #gijo „neklystant# reprezentacijos metod', automa-

tin"s ir mechanin"s ties$ apie material$j# ir mentalin# pasaul# gamybos 

sistem'“ (Mitchell 1986: 37). Privilegijuoto metodo !erdyje atrandame 

tik"jim', kad tokia reprezentacija ne tik yra moksli!kai pagrind&iama, 

bet ir vizualiu pavidalu atskleid&ia tikr'j' dalyk$ pad"t#, j$ nat%ra-

li' sanklod', arba – m%s$ svarstymo kontekste – adekva)iai perteikia 

pa)i' materijos prigimt#.

Galima b%t$ teigti, kad !iuo veikalu #tvirtintas reprezentacijos re&imo 

galiojimas ima veikti ne tik meno, bet ir mokslo sferoje – nors ir neskir-

dami atskiro d"mesio vizualumo temai, b%tent reprezentacijos pretenzij' 

# vienintel( ties' kritikuoja tiek Hackingas, tiek Barad. Kaip min"jome, 

Rancière’as !iuo po&i%riu susieja reprezentacij' su specifi-

n"mis b%tinyb"mis. Jis teigia, kad, nors reprezentacija gali 

b%ti atsieta nuo tiesos plotm"s ir moralinio vertinimo, jai 

vis d"lto b%dingos vidin"s taisykl"s ir gana grie&ta regu-

liacija. Viena vertus, !itaip reprezentacija i!laisvina men' 

i! moralini$ ir politini$ etinio re&imo reikalavim$. Kita vertus, #steigusi 

autonomi!k' re&im', ji kartu primeta grie&t' subordinacij'. Reprezen-

tacija apibr"&ia veiksm$ teisingumo parametrus ir nustato atitinkam$ 

jos segment$ hierarchij' (Rancière 2004: 21–22). Tod"l, gr#&tant prie per-

formatyvios plotm"s, apie kuri' kalba Barad, gal"tume, parafrazuodami 

garsi'j' Bohro pasi%lyt' kvantin"s fizikos #&valg', – suvokti, kad bet kuri 

dalel" tuo pat metu yra ir banga, – taigi performatyviai sudrebinti sunor-

minan)ius reprezentacin"s #sivaizduojamyb"s pamatus, pripa&indami, 

kad m%s$ tyrin"jama esatis gali #gyti prie!taringus, bet kartu „tikrus“ 

pavidalus. Tai nerei!kia visi!ko reprezentacini$ turini$ atmetimo, o tik 

abejon( i!skirtin"mis j$ ontologin"mis pretenzijomis.

Ir b%tent )ia vaizduot" pasirei!kia kaip kritin" galia, ne tik kurianti 

naujus turinius, bet ir leid&ianti atpa&inti j$ santykin# galiojim'. Vaiz-

duot" iki galo nepasitiki reprezentacijomis, nes visada jose atpa&#sta savo 

pa)ios poveikio faktori$. Diagnozuodama b%ties stygi$ ir tarsi pabr"&-

dama savo ontologin# silpnum', ji kartu i!ry!kina ir realistini$ tik"jim$ 

u&)iuopti tvirtas ir nekintan)ias esatis, kuriuose da&nu atveju poveikio ir 

efektyvumo plotm" pakei)iama reprezentacij$ adekvatumu, iliuzi!kum'. 

Klaida #sipina tada, kai intervencij' supainiojame su reprezentacija, kai 

deklaruojame vienintel"s reprezentacijos galimyb(, kai reikalaujame 

vieno siu&eto pirmenyb"s, kai #teisiname didesn( vieno vaidmens svarb' 

kito at&vilgiu. Kai norime, kad materija visada b%t$ dalel", o ne banga.

Bruno Latouras su !ia vizualizavimo strate-

gija sieja ir mokslinio objekto, kurio esm( 

sudaro optinio pastovumo pagrindu stei-

giama „nekintan)i$j$ mobili$j$“ (angl. 

immutable mobiles) samprata, i!radim'. +iuo terminu #tvirtinama mate-

rijos tapsmo ir jos vizualaus pastovumo dialektika. Williamas Millsas 

Ivensas pasi%l" id"j' apie Renesanse atlikt' regos racio-

nalizavim', kur# i!rei!k" simboli$ ir vizualios reprezenta-

cijos gramatikos #tvirtinimas. +iuo po&i%riu ne tik Alberti, 

bet ir Düreris savo darbuose i!k"l" nuostat', kad Euklido 

geometrija ir jos principai buvo pasitelkti kaip racionalus 

Optinis pastovumas
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sistemi!kas metodas, kuriuo remiantis juslumo plotm" versta # kruop!-

)iai suplanuot' dvimat( plok!tum' (Ivens 1973). 

Remdamasis Ivenso analize, Latouras pabr"&ia, kad „nesvarbu, kokiu 

atstumu ir kokiu kampu stebimas objektas linijin"je perspektyvoje, j# 

visuomet #manoma perkelti – arba i!versti – ir i!gauti t' pat#, nors kito-

kio dyd&io ir i! kitos pozicijos regim', objekt'. +io vertimo metu jo vidi-

n"s savyb"s neb%t$ modifikuotos“ (Latour 1986: 7). Tod"l perspektyvos 

i!radimas yra esminis moksl' ir technologij' determinuojantis veiksnys, 

sukuriantis „optinio pastovumo“ (angl. optical consistency) perspektyv'. 

Perspektyva tampa #domi ne tik tod"l, kad leid&ia kurti „realistinius 

paveikslus“. Veikiau prie!ingai – perspektyva nulemia, kad fikcij' pri-

imame kaip ties'. Racionaliai organizuotas dvimat"s reprezentacijos 

vaizdas veikia kaip tik"jim' u&tikrinanti realyb"s koordina)i$ sistema. 

Latouro &od&iais, !itaip #steigiama teis"to vizualaus hibrido instancija, 

kurioje „gamta regima kaip fikcija, o fikcija regima kaip gamta su visais 

elementais, kurie erdv"je paver)iami tokiais homogeni!kais, kad dabar 

galima permai!yti juos tarsi kort$ kalad(“ (Latour 1986: 8).

Perspektyvos ir optinio homogenizavimo kontekste galime dar kart' 

prisiminti materijos i!!%k#. Savo tyrim' vaizduot"s po&i%riu analizuo-

jantis Giedrius Gasi%nas pabr"&ia, kad tikslus r%pimo objekto vaizdas 

(tarkime, 10 nm dyd&io baltymas) gaunamas tik tada, kai i! daugyb"s 

molekuli$ i!vedamas gautos informacijos vidurkis, o norint j# apskai)iuoti 

b%tina, kad visos molekul"s b%t$ sustingdytos tokioje pa)ioje pad"tyje:

)iuo atveju gali pad(ti arba kristalizacija, kurios metu mole-

kul(s, formuodamos kristal!, i'sid(sto viena 'alia kitos 

atkartodamos viena kit!, arba greitas u$'aldymas kaip krio-

elektronin(s mikroskopijos atveju. B%tent tada – gavus 

vienintel" kadr! – tenka pasitelkti vaizduot& ar matematin" 

modeliavim!, kurie leist* suprasti, kaip molekul( juda ir kei-

,iasi. Baltymas yra dinamin( strukt%ra, kurios sudedamosios 

dalys nuolat juda, kartu nuolat juda ir patys baltymai l!ste-

l(s u$pilde. Tod(l, norint pamatyti vien! molekul&, tenka 

prie baltymo prikabinti special* $ymekl" – pavyzd$iui, fluo-

rescuojan,io da$o molekul&. )ie $ymekliai sugeria didesn(s 

energijos spindulius, o i'spinduliuoja – ma$esn(s. B%tent tie 

$ybsniai ir leid$ia nustatyti, kur yra kiekviena ma$a molekul( 

(Gasi%nas 2018: 49).

Vaizdo ir materijos santykio problem' galime pavadinti kinematogra-

finiu vaizduot"s i!!%kiu, kai sprend&iamas esminis klausimas – kaip 

vaizdu u&)iuopti jud"jim'. Paradoksalu, kad !iandien fizikoje, o kartu 

ir gyvyb"s moksluose taikomi metodai si%lo !i' materijos dinamizmo 

problem' #veikti toldami nuo visumos reg"jimo, vis labiau fragmentuoto 

vaizdo analiz"s link. Analizuojant paskiras molekules ir i! j$ i!gaunant 

apibendrintus duomenis, heterogeni!ki elementai sugrupuojami # struk-

t%ri!kai homogeni!kas grupes (Nogales 2015). Kita vertus, vis tikslesni 

duomenys, paneigiantys kai kurias vadov"lines nuostatas, i!gaunami 

vizualizuojant pavieni$ molekuli$ strukt%ras.

Tro!kimas i!laikyti sistemas kuo paprastesnes kyla i! sunkumo 

atskirti specifinius pavien"s molekul"s signalus nuo foninio triuk!mo 

arba nespecifini$ signal$. Vis d"lto, technologijoms tobul"jant, paskir$ 

molekuli$ l'stel"se steb"sena tampa #manoma (Walter et al. 2008).

Taigi, i! esm"s, !iandien optinio pastovumo kryptis ir „nekintan)i$j$ 

mobili$j$“ principas #virtinami dar didesniu mastu, o tyrimas remiasi vis 

detalesne segmentacija. Kuo svarbesn" tampa paskiro objekto ap&valga 

ir steb"sena, kai dinamin" elgsena rekonstruojama i! paskir$ frag ment$, 

tuo daugiau kyla klausim$ apie mokslin"s #sivaizduojamyb"s regla-

ment'. Tai ver)ia pa)ius teoretikus pripa&inti, kad, surakinus j$ objekt', 

vis svarbesnis tampa vaizduot"s veikimas. +iuo po&i%riu mokslin"s 

vaizduot"s i!!%kis gal"t$ b%ti performuluotas ir kitaip – kaip sugr'&inti 

mobilum' tam, kas nustojo jud"ti?

Derrida yra sak(s, kad archyve &ini$ 

paskirstymas atliekamas kaip konsi-

gnacijos veiksmas. Tai 

tokia erdv"s organiza-

vimo forma, kurios esminis bruo&as yra vienalaiki!kumo 

#gyvendinimas. „Konsignacija siekia suderinti vientis' 

s'vad', suvesti # sistem' arba sinchronij', kurioje visi 

Tapa,ios erdv(s 
reik'm( k%rybos procese
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elementai artikuliuoja idealios konfig%racijos vienov(“ (Derrida 1996: 

2). Konsignacija erdv"je pateikia b%tojo laiko momentus, paversdama 

praeit# regima. Tod"l galima b%t$ teigti, kad &inojimas d"l konsigna-

cijos pasirei!kia kaip laiko #erdvinimas, kai siekiama atrasti tokias 

formas ir ry!ius, kurie, egzistuodami erdv"je, tuo pat metu apimt$ gali-

mas t"km"s variacijas.

M%s$ svarstymo kontekste gal"tume teigti, kad skirtingos erdv"s 

atveria arba u&veria skirtingas #sivaizdavimo technikas. Optinis pastovu-

mas remiasi ne tik pastovios, racionalios, geometrin"s erdv"s id"ja. Tai 

ir tam tikra susisteminta simbolizacijos erdv", erdv", kuri remiasi sunor-

mintais referenciniais santykiais ir #teisintais performatyvaus veikimo 

modeliais. Tod"l mokslinio veikimo po&i%riu vaizduot"s i!laisvinimo 

projektas gal"t$ b%ti suvoktas kaip erdv"s perorganizavimo technikos 

projektas, #traukiantis intraaktyvaus veikimo plotm( kaip daugialyp"s 

perspektyvos ir #vairi$ santyki$ modalum$ u&mezgimo b%dus.

Pripa&inimas, kad materija negali b%ti reprezentuota vieninteliu 

b%du, i! esm"s kvestionuoja efektyvumo kriterij$ kaip vienintel# galio-

jant# santykio model#. Jeigu aparatai strukt%ruoja ir sunormina mokslin( 

#sivaizduojamyb(, b%tent alternatyvi$ #sivaizdavimo b%d$ #traukimas 

ir eksperimentini$ performatyvi$ praktik$ kultivavimas gal"t$ i!ry!-

kinti vis kitus santykio su materija modalumus. +ia prasme vaizduot" 

visada pasirei!kia kaip intraaktyvi veikm" (angl. agency), nes pa)ioje 

jos sampratoje impliciti!kai i!lieka numanomas nepasitik"jimas tvirta 

produkuojam$ esa)i$ egzistencija. /sivaizdavim' atpa&#stame da&niau-

siai tada, kai iki galo nepasitikime vaizdini$ b%timi. /sivaizduojamyb" 

n"ra tikr$j$ daikt$ plotm". Ta)iau jos gaminami rezultatai nuolat 

u&mezga santyk# su tikrove.

+iuo po&i%riu #domu atkreipti d"mes# # pa)i$ mokslinink$ #sivaiz-

duojamyb"s tyrimus. Albertas Rothenbergas, nagrin"j(s k%rybin"s vaiz-

duot"s veikim' Nobelio premijos laureat$ praktikose, pasi%l" j$ tyrimo 

ir atradimo metod' suvokti kaip homospatial process (Rothenberg 2015). 

Tokia strategija remiasi bedramati!ko vaizduot"s lauko, 

kuris veikia kaip heterogeni!kus elementus susiejanti 

homogeni!ka dimensija, #tvirtinimu. Tiksli$j$ ir gamtos 

moksl$ atveju „susiejan)ios erdv"s“ laukas tampa prie-

laida vaizduot"je apm'styti tokius materijos lygmenis, 

kurie n"ra pasiekiami net pasitelkus naujausias technologijas. I! esm"s, 

vaizduot" sukuria !i' virtuali' neegzistuojan)i' erdv(, kurioje tampa 

#manomas ne#manom$ plotmi$ susid%rimas:

Homospacialinis procesas – kai aktyviai suvokiamos dvi ar 

daugiau paskir* esybi*, u$iman,i* t! pa,i! mentalin& erdv& 

ar erdvin& pad(t" – koncepcija, vedanti nauj* tapatybi* arti-

kuliavimo ir k%rybos link, – buvo da$nas ir b%tinas faktorius 

k%rybiniuose Nobelio mokslo premijos laureat* atradimuose 

(Rothenberg 2015: 100).

.ia reik"t$ pasakyti, kad tokios technikos i!takos gali b%ti susietos su 

antikoje propaguota mnemotechnika. Lotyni!kuoju terminu ars memo-

riae pramintas menas buvo apra!ytas keliuose antikiniuose veikaluose. 

Tikruoju !io „viet$ metodo“ autoriumi laikomas graik$ i!min)ius ir poe-

tas Simonidas. Antikoje buvo paplitusi istorija apie tai, kad Simonidas 

dalyvavo daugel# kilming$ graik$ sutraukusioje puotoje Tesalijoje, kur 

sve)i$ garbei perskait" savo sukurt' lyrin( poem', o tragi!ko #vykio metu 

atrado !# prisiminimo metod'. Baig(s kalb', Simonidas i!"jo # lauk'. 

Kaip tik tuo metu puotos sal"s stogas #griuvo, ne tik pra&udydamas visus 

ten buvusius aristokratus, bet ir neatpa&#stamai sumaitodamas j$ k%nus.

Ta)iau Simonidas sugeb"jo atpa&inti lavonus ir nustatyti j$ tapatyb(. 

Sakydamas kalb', jis kreipdavosi # kiekvien' pob%vio dalyv# asmeni!kai, 

tod"l prie! rengin# #simin" ne tik dalyvi$ vardus, bet ir kur kas s"d"jo. 

Komentuodamas !i' istorij' Ciceronas teigia, jog Simonidas „pri"jo prie 

i!vados, kad tie, kurie trok!ta i!lavinti savo atminties sugeb"jim', pri-

valo pasirinkti vietas, paskui sieloje suformuoti dalykus, kuriuos nori 

prisiminti, ir #kurdinti juos tose vietose taip, kad viet$ tvarka i!laikyt$ 

dalyk$ tvark', o dalyk$ vaizdai &ym"t$ pa)ius dalykus, o mes i!naudo-

tume vietas ir vaizdus atitinkamai kaip va!kines lenteles ir kaip ant j$ 

u&ra!ytas raides“ (Cicero, De Oratore, II, 86).

Ars memoriae pradeda nuo pa&#stamos architekt%rin"s 

strukt%ros #kurdinimo vaizduot"je. Taip erdv" yra pride-

rinama prie s'mon"s,– b%tina, kad #sivaizduojama vieta 

b%t$ tobulai pa&#stama, !itaip prisiminimams suteikiant 

tam tikr' artumo form'. Tik s'mon", kuri visi!kai inte-
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gruojasi # viet', beveik susilieja ar susitapatina su vieta, gali j' paversti 

prisiminimo #rankiu. Kitaip tariant, pasirinkta erdv" turi tapti medija,– 

tarpininku, susiejan)iu s'mon( ir prisimenamus turinius. /sisavinta 

terp", kaip slenkstin" artumo kategorija, leid&ia aproprijuoti #vairiai 

laike ir erdv"je nutolusius turinius kaip vienalaikius.

Taigi erdv" )ia tampa stabilizuojan)iu faktoriumi arba, Cicerono 

&od&iais, va!kine lentele. Ta)iau !is pastovumas yra paradoksalus – tai ne 

abstrakti geometrin" fig%ra, bet vieta, pritaikyta dinamikai. Ji tampa tokia 

dimensija, po kuri' k%nas juda nesusim'stydamas, – kaip tik tod"l prie jos 

galima priderinti turini$ sraut'. Kitaip tariant, ji yra pastovi tik tiek, kiek 

pati gali b%ti kaip jud"jimas, erdv", kuri juda kartu su k%nu, k%no jud"-

jimo erdv", erdv", kurios dinamizmas sinchronizuojamas su k%no ritmika.

Ars memoriae technik' tyrin"janti atminties istorik" Frances A. 

Yates mini savo pa&#stam' profesori$, kuris vakar"liuose linksmindavo 

studentus. Pirmiausia papra!ydavo i!vardyti ilg' s'ra!' jiems # galv' 

!ovusi$ daikt$, paskui t' s'ra!' kuo tiksliausiai atkartodavo tokia pa)ia 

tvarka, kokia !ie b%davo pasakyti. „Savo nedidel# atminties &ygdarb# jis 

atlikdavo i!d"stydamas tuo metu minimus objektus ant palang"s, stalo, 

!iuk!li$ d"&"s ir t. t. Tada, kaip ir si%lo Kvintilianas, i! naujo paeiliui 

aplankydavo !ias vietas ir pareikalaudavo i! j$ pad"to u&stato. Jis nie-

kada nebuvo gird"j(s apie klasikin( mnemonik', bet atrado !i' technik' 

visai nepriklausomai“ (Yates 1984: 3).

Dar vienas svarbus momentas yra tai, kad, siekiant prisiminti, temos, 

s'vokos, terminai ar net materialios aplinkyb"s #gaudavo imagines agen-

tes, t. y. veikian)i$j$ atvaizd$ arba kauki$, pavidalus. Tod"l prisiminimo 

procesas b%davo #gyvendinamas kaip vaizduot"s scenoje vykstantis tea-

tro vaidinimas, kurio metu net ir tai, kas nematerialu, #gaudavo mate-

ria l$ pavidal'. Ir nors j$ fiktyvus charakteris i!likdavo akivaizdus, !iame 

pavertimo veikian)iais vaizdais procese buvo regima ir intraaktyvi vert": 

u&mezgamas imaginalinis santykis apm'stom' dalyk' priartindavo prie 

#sivaizduojan)iojo ir prisimenan)iojo.

Rothenbergo si%loma homospacialin"s strategijos 

id"ja nema&a dalimi taip pat grind&iama !iais intraakty-

vaus veikimo elementais. Tarkime, biologas Joshua Leder-

bergas, apdovanotas u& bakterij$ konjugacijos tyrimus, 

tapa)ios erdv"s metod' taik" #sivaizduodamas save pat# 

susitinkant# su bakterijomis. „Jeigu m'stau apie tai, kas vyksta bak-

terij$ konjugacijos metu, m'stau apie save taip, lyg b%)iau bakterija – 

kokius ir kaip kitus organizmus pajusiu, kas man duos signal' prad"ti, 

i!skleisti DNR, pasi$sti j' ir t. t. Visame tame labai daug vaizdavimosi“ 

(Rothenberg 2015: 104).

Patys mokslai da&nai gali pasi%lyti kito-

kias erdves ir kitokius modelius, kurie 

aktyvina naujus vaizduot"s scenarijus. 

Kitokia erdv" yra #manoma vis$ pirma 

susiejus j' su jos topografine apibr"&timi ar objekti!kumo kriterijais.

Be min"to Nielso Bohro, galima prisiminti fizikoje pla)iai &inom' 

Higgso lauko atradim' ir jo poveikio apm'stym'. S'veikaudamos su !iuo 

lauku, elementariosios dalel"s ir #gyja mas(. Atsi&velgus # tai, apie dale-

les m'styti kaip apie ma&us daiktus darosi beprasmi!ka – jos tiesiog n"ra 

ma&i daiktai, turintys kokias nors apibr"&tas savybes. Prie!ingai – galime 

#sivaizduoti naujas savybes ir kokybes, kurios atsiranda tose vietose, kur 

!ios savyb"s ir kokyb"s neegzistavo.

Higgso laukas i! esm"s panaikina b%tinyb( m'styti apie objektus, 

ta)iau pasi%lo nauj' erdv( vaizduotei, o kartu ir nauj' vaizduot"s erdv(. 

+ioje erdv"je n"ra objekt$, bet esama #vairi$ aktyvumo lauk$, kuriuose 

ne tiek juda objektai, pasi&ymintys atitinkamomis kokyb"mis, bet pa)ios 

kokyb"s, intensyvumai ir funkcijos randasi anks)iau nei konkretus 

objektas #gauna pavidal'. +itaip suvokta materija reikalauja perstrukt%-

ruoti pa)i' vaizduot"s koordina)i$ sistem' ir jos atspirties ta!kus. 

Rothenbergas apra!o ir Josepho Murray’aus atvej#. +is medicinos 

srities Nobelio premijos laureatas ilgus de!imtme)ius eksperimentavo, 

ai!kindamasis galimyb( persodinti organus. Jo, kaip praktikuojan)io 

chirurgo, tyrimo objektais tapdavo ne tik operuojami pacientai, bet ir 

gyv%nai arba lavonai. Didysis Murray’aus i!!%kis buvo 

laiko pertr%kio problema, kai, i!"mus vien' organ' ir 

pakeitus j# kito &mogaus k%no dalimi, nutr%ksta pirmojo 

funkcionavimas, o naujai persodinamas organas vis dar 

n"ra prad"j(s funkcionuoti.

+sivaizduojamyb( kaip 
ateities galimybi* locus
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Murray’us pasakoja, kad atsakymas, kaip i!spr(sti !i' laiko pro-

blem', i!sikristalizavo kaip vaizduot"s vizija. Ta)iau dar svarbiau, kad !i 

vizija tapo #manoma tik alternatyvios ar net analogin"s erdv"s pagrindu. 

Pa&ym"tina, kad, b%damas mokslininkas, jis kartu aktyviai dom"josi 

#vairiais menais, k%r"j$ biografijomis, negana to, jo &mona buvo puiki 

pianist". Galb%t d"l to kart' pasivaik!)iojimo metu savo galvoje jis 

i!vydo fortepijono vaizdin#, kuris jam primin" inkst'. Tada jis suvok", 

kad inksto persodinimo operacija gal"t$ b%ti prilyginta procesui, kai vie-

nas grojantis fortepijonas pakei)iamas kitu grojan)iu fortepijonu.

/sivaizduodamas vis' situacij' savo kambaryje, Murray’us suvok", 

kad negal"t$ abiej$ fortepijon$ sutalpinti !alia, nes neb%t$ galima ati-

daryti dur$. Kita vertus, atsirado ir daugiau analogij$ – senojo fortepi-

jono grojimas gal"t$ b%ti i!naudotas, kad b%t$ galima suderinti nauj'j#, 

kitaip tariant, palaikyti imunitet'. Nauj'j# fortepijon', kurio kojos ir j# 

lydinti k"dut" Murray’aus vaizduot"je atitiko #vairias anatomines dalis 

(anastomozes, !lapimtakius ir pan.), reik"jo pad"ti kur nors, kur jis b%t$ 

apsaugotas, – t. y. kitame kambario kampe, nauj'j# inkst' taip pat rei-

k"jo laikyti ne per arti p%sl"s, bet ir atokiau nuo sergan)io inksto, kad 

b%t$ u&tikrintas drena&as ir kraujo cirkuliacija. Tai rei!kia, kad, palikus 

kei)iam' inkst' (arb' fortepijon') savo vietoje, tapo #manoma i!spr(sti 

laiko problem'. Vienas inkstas pakei)iamas kitu tarsi du fortepijonai,– 

pirmiausia prijungiamas sveikasis, o tik tada pa!alinamas sergantysis 

(Rothenberg 2015: 114).

Lygiai kaip socialinis #sivaizduojamyb"s matmuo veikia ir schema-

tizuoja individuali' vaizduot(, sukurdamas vaizduot"s topografij', taip 

ir mokslin" #sivaizduojamyb" tampa priklausoma nuo erdv"s perk%rimo 

projekt$, kuriuose aktyvinamos alternatyvios eksperimentinio veikimo 

galimyb"s. Paradoksalu, ta)iau b%tent vaizduot"s locus performulavi-

mas (ir j$ #vairov"s kultivavimas) tampa jos performatyvaus ir intra-

aktyvaus potencialo sustiprinimo prielaida. Kitaip tariant, kuo labiau 

i!laisvinama vaizduot"s erdv"s galimyb" (arba kuo daugiau eksperi-

mentuojama su galimomis vaizduot"s erdv"mis), tuo dau-

giau galimybi$ atsiranda #sitraukti # alternatyvius b%dus 

s'veikauti su materija.

+iandien Alberti pasi%lytas stati!kas modelis, parem-

tas perspektyvos principu, vis dar giliai #si!aknij(s repre-

zentacinio m'stymo pasaul"vokoje. Juo paremti #vairaus tipo realizmai 

ne tik privilegijuoja optinio pastovumo princip', reglamentuojant# spe-

cifin# mokslin"s #sivaizduojamyb"s erdvin"s architekt%ros i!sid"stym', 

bet ir apibr"&ia ar net apriboja m%s$ #sivaizdavimo galimybes. Kita ver-

tus, homospacialin"s #sivaizduojamyb"s metodas, mnemotechnika ar 

#vair%s kiti galimi veikimo b%dai pasirodo kaip alternatyvios prieigos 

prie materijos, suteikian)ios tam tikr' &ini$ #sisavinimo stili$ ar cha-

rakteristik'. Tod"l tik"tina, kad pats erdv"s, kaip susitikimo su materija 

locus, perk%rimo, dinamizavimo ir kinematografavimo projektas tampa 

vaizduot"s vizionieri$ prerogatyva, kuria naudojantis i!ry!k"ja viena i! 

mokslo ir meno susitikimo galimybi$. Hibridin" meno ir mokslo s'veika 

atsiveria kaip intraaktyvi$ santyki$ perk%rimo projektas, kuriame 

menininkai ne tik gali si%lyti naujas vizualias praktikas ar koreguoti 

#sivaizduojamyb"s architekt%r', bet ir si%lyti &i%ros perspektyvas ir vei-

kimo modelius, kitaip tariant – alternatyvias performatyvias praktikas, 

– kurios su materija u&megzt$ vis kitokius santykius.

Immanuelis Kantas atkreip" d"mes#, kad laiko negalime steb"ti kaip 

i!orinio objekto, tod"l j# vaizduojame linija – kitaip negal"tume pa&inti 

laiko matavimo vieneto. Nuolatos matuodami laik' erdve, kartu darome 

prielaid', kad laikas teka pagal erdv"s taisykles. Tad viena i! vaizduot"s 

funkcij$ visada gali b%ti suprasta kaip laiko, – o platesne prasme ir jud"-

jimo, – #erdvinimas arba pavertimas matomu. +iuo po&i%riu jos funkcija 

i!lieka dinamin". Kita vertus, !ioji dinamika tampa priklausoma nuo 

suteikiamos erdv"s charakteristikos. Jeigu erdve virstantis laikas gali b%ti 

suvoktas kaip viena i! galim$ vaizduot"s formuli$, tada vaizduot"s veiki-

mas tampa priklausomas ne tik nuo suschematint$ vaizdini$, bet ir nuo 

pa)ios erdv"s, kurioje atsiveria nauji vaidmenys, strategijos ir orientaci-

n"s kryptys, suk%rimo. Materija mums egzistuoja tiek, kiek intraakty-

vioje vaizduot"je atsi&velgiame # skirtingus jos galimo buvimo rakursus. 

Materija mums egzistuoja tiek, kiek sugebame #sivaizduoti #vairialypes 

materializacijos perspektyvas. Kitaip tariant, materija mums egzistuoja 

tiek, kiek #gyjame b%d$ j' #sivaizduoti.
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