


»Produktu čebel (pravilno zgrajeno satovje) ljudje sicer radi rečejo umetniško 
delo, vendar se to dogaja le zaradi analogije z umetnostjo.«

Immanuel Kant, Kritika razsodne moči

»Toda najvišja težnja integriranega spektakla je še vedno, da teroristi postanejo 
umetniki in umetniki postanejo teroristi.«

Guy Debord, Komentarji k Družbi spektakla





»... delovanje se konča (ima svoj cilj) v samem sebi in se ne opredmeti v trajnem 
delu, ne odloži se v 'končni izdelek' ali, drugače rečeno, v predmet, ki bi preživel 

izvedbo. Drugič, je delovanje, ki terja navzočnost drugega, ki obstaja samo 
vpričo publike.«

Paolo Virno, Slovnica mnoštva



»Z obvladovanjem zakona vrednosti kapital obvladuje ljudi; natančneje, izčrpa 
vso silo in materialnost iz ljudi do stopnje, ko se kapital sam utelesi in počloveči. 

Ljudje so zreducirani na čiste duhove, ki zdaj prejemajo svojo substanco od 
kapitala, ki je kot materialna skupnost postal tudi narava ... 

Ljudje so kapitalizirani in dozoreli prek kapitala s ponotranjenjem prisilnega 
odnosa: delati za zaslužek (se preživeti), obravnavati vse dejavnosti z mislijo na 

dobiček (Erwerbstätigkeit). Človek je vsekakor mrtev.«
Jacques Camatte, Glede kapitala







»Kar teroristi pridobijo, romanopisci izgubijo. Stopnja, do katere vplivajo na 
množično zavest, je sorazmerna našemu zatonu kot oblikovalcev senzibilnosti in 
misli. Nevarnost, ki jo predstavljajo, je enaka našemu neuspehu biti nevarni ... 

In bolj jasno ko vidimo teror, manj vpliva umetnosti občutimo … 
Beckett je poslednji pisec, ki je oblikoval način, kako mislimo in vidimo. Po 

njem veliko delo vključuje eksplozije v zraku in krušeče se zgradbe. To je nova 
tragična naracija.«

Don DeLillo, Mao II



»Izberi dan, na katerega boš predstavil najbolj sublimno in učinkujočo tragedijo, 
ki jo premoremo; izberi najpopularnejše igralce; ne varčuj na sceneriji in 

dekoracijah, združi največje dosežke poezije, slikanja in glasbe; in ko si zbral 
svoje občinstvo, ravno v trenutku, ko so njihovi možgani nabrekli od 

pričakovanja, daj vedeti, da je državni kriminalec visokega ranga tik pred tem, 
da ga usmrtijo na sosednjem trgu; izpraznjenost gledališča bi v trenutku 

demonstrirala sorazmerno šibkost imitativnih umetnosti, 
in proglasila triumf dejanskega sočutja.«

Edmund Burke, Filozofsko preiskovanje izvora naših idej o sublimnem in lepem







»How long've I been sleeping?
How long've I been drifting alone through the night?
How long've I been running for that morning flight?

Through the whispered promises and the changing light
Of the bed where we both lie

Late for the sky«
Jackson Browne, Late for the Sky
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