
7

GUNNAR BERGE:

MEDIERT



9

I den digitale reproduksjonens tidsalder skriver man ikke lenger med 
penn i hånden, men ved hjelp av et tekstbehandlingsprogram og et opera-
tivsystem. Bruken av språket forutsetter at man i tillegg til å være fortrolig 
med bokstavkoder og bøyningsmønstre også er i stand til å aktivere pro-
sesser i en datamaskin. Leseoperasjonene automatiseres, og på alle nivåer 
dannes det synteser i henhold til strukturer definert av ingeniører, system-
utviklere og formgivere.

Dette får konsekvenser for poesien. For det første står den som skri-
ver overfor formidlede størrelser, «virkelig» blir et informasjonsteknologisk 
produkt, verden en samling elementer mediert på en bestemt måte. For det 
andre er den som skriver ikke lenger et lyrisk jeg, som ved å sette ord på 
sine direkte erfaringer uttrykker det allmenne, men et indirekte subjekt hvis 
ontologiske status er et spørsmål om væren-på-nett og som opererer i ulike 
sammenhenger med sikte på bestemte virkninger. For det tredje forvandles 
det poeten gjør når han eller hun skriver, fra å gi et råmateriale form til en 
viderebearbeidelse av allerede formede språklige og visuelle enheter.

Valéry kalte diktet «en slags maskin», samtidig som han understreket at 
«virkningen av denne maskinen er uviss».1 Dens oppgave er å «frembringe 
den poetiske tilstanden ved hjelp av ord», og denne tilstanden, har man 
sagt, er en spesifikk følelse.2 Dermed tar man gyldigheten av den tradisjo-
nelle poetikkens arbeidsfordeling for gitt: poesien er forbeholdt opplevel-
sen av det skjønne, vitenskapen er opptatt av sannhet og politikken søker 
det felles beste. Med dagens produksjonsvilkår må dette skillet avvises, og 
en av denne bokens hypoteser er at poesien er en maskin som er i stand til å 
frembringe virkninger også på områder der den tidligere ble betraktet som 
irrelevant. Ettersom sannhet og verdier i et demokratisk samfunn er et fel-
les anliggende, kan ikke poesien nøye seg med bare å vekke en lett gjenkjen-
nelig poetisk følelse. Å godta en slik funksjon ville være det samme som å 
bekrefte kunstens isolasjonisme og å erklære poesien for politisk umyndig.

I det digitale rommet overføres informasjon uten tap eller tillegg. Evnen 
til å kunne klippe, lime og kopiere er en del av standardutrustningen til 
enhver som begir seg inn i systemet, enten som produsent eller forbruker. 

  1. Paul Valéry, «Poésie et pensée abstraite», i Œuvres, bd. 1, Gallimard, Bibliothèque de la 
Pléiade, Paris 1957, s. 1337.

  2. Se for eksempel Clement Greenberg, Den modernistiske kunsten, oversatt av Agnete Øye, 
Pax, Oslo 2004, s. 56.
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Hjemmeoppgaven som studenten har kokt sammen av utklipp fra nettet 
eller romanen skrevet av en forfatter som under arbeidet har gjort seg til en 
vinningskriminell, fordømmes med rette: de oppfyller ikke de kravene til 
redelighet og selvstendighet som stilles til denne typen tekster. Overføring 
er nemlig ikke først og fremst et spørsmål om hastighet eller adresser i nett-
verket, men om hva som skjer i overgangene. Når poesien i dag har blitt 
et privilegert sted for refleksjon omkring forflytningene, når den i mange 
tilfeller forvandler diktmaskinen til en gjenbruksstasjon, er det ikke fordi 
den tyr til lettvinte løsninger, en tidsbesparende teknikk som skulle frita 
poeten fra de begrensningene som påhviler andre operatører. Det er tvert 
imot fordi den strategiske klippingen og limingen synliggjør og problemati-
serer en viktig del av vårt informasjonsteknologiske fellesliv. Kopieringen, 
som på grunn av det digitale rommets struktur forsvinner i et sømløst kon-
tinuum til fordel for det aktuelle resultatet, er ikke en nøytral korpuskel i en 
global strømvirvel, men en handling full av politiske implikasjoner. Dette 
blir blant annet tydelig ved en nærmere undersøkelse av collagens historie 
og funksjon: før det ble gitt en digital, overført betydning, var bruken av 
saks og lim for å skape et verk en av den moderne kunstens mest oppsikts-
vekkende nyvinninger. Dagens poetiske databehandling viderefører flere 
avantgardistiske tradisjoner, men den bidrar også med et utvidet minne: 
på stadig nye måter gjentas det som skjedde da malerkunsten på 1800-tallet 
ble nødt til å forholde seg til konsekvensene av den fotografiske reproduk-
sjonsteknologien.

At poesien slik instrumentaliseres kan synes å innebære en  utilbørlig rela-
tivisering, gjøre dens egenartethet til et lett bytte for utenom poetiske formål 
og ytterligere redusere dens synlighet i den medieskapte  verden.  Christophe 
Hanna, som under det ikke-distinktive varemerket La  Rédaction, over våker, 
systematiserer og intervenerer i den språklige  produksjonen,  besvarer inn-
vendingen ved å henvise til Francis Ponges begrep om  retorikk: på den 
ene siden bringes det inn i tilknytning til problemet vedrørende forholdet 
mellom poesiens og de ferdiglagede ordenes språk, på den andre fremhever 
det språkets teknisitet.3 La oss heller ikke glemme at den gamle retorikken 
beskjeftiget seg med språkets offentlige bruk. Informasjons poesien oppret-
ter avstand til det privat-lyriske  uttrykket, den forholder seg til de populære 

  3. Christophe Hanna, «L’émergence de nouvelles écritures», i Magazine littéraire, nr. 396, «La 
nouvelle poésie française», Paris 2001, s. 23. Francis Ponge, «Proêmes», i Le parti pris des 
choses, Gallimard, coll.  «Poésie», Paris. 1991, s. 118 og 157.

og populistiske formidlingene, men virker samtidig under falsk identitet: 
den ligner til en forveksling nok en medial fremstilling, men dens tilhø-
righet er den poetiske tradisjonen. Olivier Quintyn understreker denne 
dobbeltheten gjennom sitt Sampling Virus Project, som gjenoffentliggjør 
politisk propaganda, søppelpost, grafiske maler i oppklippet og omklippet 
versjon. Dispositio var de antikke retorikernes navn på talens oppbygning, og 
når Hanna og Quintyn erstatter ordet «tekst» med dispositif, anordning, er 
det fordi gjenstanden for deres kopiering er den diskursive ordningen som 
sådan. En anordning er ifølge en av Hannas provisoriske definisjoner en 
«helhet av symbolske (eller potensielt symbolske) objekter med heterogen 
pragmatisk status»4. Måten den er virksom på er et resultat av hvordan den 
spesifikke oppstillingen fungerer i den bestemte sammenhengen.

Teoriens forhold til de teknisk-poetiske prosessene må derfor heretter 
begrepsliggjøres uten henvisning til en ytre relasjon. Data- og kommunika-
sjonsteknologiene setter oss i stand til å tenke poesien med andre midler 
samtidig som de gjør det mulig å opprette uforutsigbare kretsløp innenfor 
de velfungerende sannhetsmaskinene. Et redskap brukes for å utrette noe, 
men avbryter også i mange tilfeller målets strukturerende imperativ: en ny 
anordning skaper nye bruksområder. Franck Leibovici, Jean-René Etienne, 
Christophe Hanna og Olivier Quintyn, som på ulike måter er knyttet til 

  4. Christophe Hanna, Poésie action directe, Al Dante, Romainville 2003, s. 67. Utdrag oversatt 
nedenfor. Ofte settes begrepet anordning i forbindelse med hva Claude Lévi-Strauss 
kaller «brikolasje»: «Det er for øvrig én form for aktivitet som fortsatt bedrives blant oss, 
som på det tekniske plan gjør det ganske lett å forestille seg hvordan en vitenskap som vi 
foretrekker å kalle en «første» snarere enn en primitiv, kan ha artet seg på det teoretiske 
plan. Denne aktiviteten betegnes i alminnelighet som bricolage på fransk. I sin gamle 
betydning ble verbet brukt i forbindelse med ballspill, biljard, jakt og ridning, men alltid 
for å beskrive en uventet bevegelse: ballen som spretter tilbake, hunden som kommer på 
vidvanke, hesten som skjener ut fra den rette banen for å unngå et hinder. I våre dager er 
le bricoleur (brikoløren) en person som går til verks med sine egne hender og tyr til used-
vanlige hjelpemidler i forhold til hva en fagmann ville bruke. (…) Brikoløren er i stand 
til å utføre en rekke forskjellige slags oppgaver, men i motsetning til ingeniøren innretter 
han ikke hver enkelt av dem etter sin tilgang til prosjektet. Hans instrumentelle univers er 
avgrenset, og hans spilleregel er alltid å klare seg med «det man har for hånden», det vil si 
et til enhver tid begrenset sett av redskaper og materialer, som til alt overmål er en blan-
ding av mye rart siden dets sammensetning ikke er knyttet til det pågående prosjektet, 
og heller ikke til noe annet bestemt prosjekt, men er et tilfeldig resultat av alle inntrufne 
anledninger til å fornye og berike lageret, eller til å vedlikeholde det med det som er blitt 
igjen av tidligere konstruksjoner og dekonstruksjoner.» Den ville tanke, oversatt av Erik 
Ringen, Spartacus, Oslo 2002, s. 38–39.
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miljøet rundt Centre d’études poétiques i Lyon og tidsskriftet Nioque, er alle 
aktive både som poeter og teoretikere. Jonas (J) Magnusson er teoretiker og 
redigerer tidsskriftet OEI. Det foreligger ingen motsetning mellom poetisk 
teori og poetisk praksis. La oss heller tale om en eksponentiell innovasjon: 
teorien skaper bedre poesi, som igjen skaper bedre teori, som igjen skaper 
enda bedre poesi osv.


