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Uzun hazırlıklardan ve çabalardan sonra bir düş gerçekleşiyor. Türkiyenin ilk 
Sanat ve Teknoloji Festivali’ni büyük beklentiler ve heyecanla gerçekleştiriyoruz. 
Beklentilerimiz büyük, çünkü İstanbul’da yaşayan ve çalışan genç sanatçılara yeni 
bir olanaklar penceresi açmanın ve İstanbul’lu sanat izleyicilerini dünya sanat 
gündemine yakınlaştırmanın tam zamanı olduğuna inanıyoruz.

Amacımız, dünyada son otuz senedir gelişen Sanat ve Teknoloji alanında yaratım, 
değiş tokuş ve işbirlikleri için İstanbul’da ticari olmayan uluslararası bir pazar 
yaratmak.

amber’07 Sanat ve Teknoloji Festivali, yıllık olarak düzenlenmesi planlanan 
amberFestival’in ilki. AmberFestival BİS, Beden-İşlemsel Sanatlar Derneği 
tarafından düzenleniyor. BİS, 2007’de Sanat ve Teknoloji alanında araştırma, 
yaratım ve üretim süreçlerinin gelişmesinde etkin rol almak amacıyla kurulmuş 
bir dernektir. AmberFestival BİS’in bu amaca yönelik etkinliklerinden sadece 
birisi.

Değerli katkı ve destekleriyle amber’07’yi gerçekleştirmemize olanak veren tüm 
birey ve kurumlara sonsuz  teşekkür ederiz.

Ekmel Ertan / Sanat Yönetmeni

tr
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amberFestival is a dream which is coming true after long preparations and ef-
forts. We are presenting the first Art and Technology Festival in Istanbul and 
Turkey with high expectations and excitement. We have expectations because 
we believe it is high time to open a new window of opportunity to young artists 
who live and work in Istanbul and to bring the audience of Istanbul closer to the 
global art scene. This oportunity is about creating a non-commercial market for 
creations, exchange and collaborations in the Art and Technology field, which has 
developed in the last thirty years.

amber’07 is the first issue of amberFestival which is planned to be an annual 
Art and Technology Festival in İstanbul. AmberFestival is organized by BIS 
Body-Process Arts Association, founded in February 2007 to take an active role in 
developing research and creative production activities in the field of Art and Tech-
nology in Turkey. AmberFestival is part of this objective but not the only one.

We would like to thank all  individuals and  institutions which with their invalu-
able support made amber’07 possible.

Ekmel Ertan / Artistic Director

en
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tr festival teması.ses ve tutunma
Her türlü veriyi etkin ve hızlı biçimde depolayan, işleyen ve aktaran dijital 
teknolojiler, giderek hayatımızın önemli bir boyutu ve belirleyeni haline geli-
yor. Dijital teknolojilerin yarattığı araçlarla rahat ve mutlu oluyor, bu araçları 
iyi bir hayatı tanımlamakta kullanıyoruz. Ancak aynı zamanda dijital teknolo-
jilerin yarattığı ve aracılık ettiği risklerle de yaşıyoruz. Global finans, reklam ve 
eğlence dünyalarında, sağlık sistemlerinde, silah endüstrisinde veya cep telefonu, 
bilgisayar gibi gündelik araçlarda kullanılan dijital teknolojiler, her birimizi ve 
hepimizi değişken biçimlerde etkiliyor, iletişim yollarımızı, konuşma, görme, 
duyma, hatta yazma ve hissetme alışkanlıklarımızı yeniden tanımlıyor. Birey-
lerin ve toplulukların, kurumların, hatta devletlerin kendilerini duyurabilmeleri, 
bir sese sahip olabilmeleri, gitgide teknoloji kullanımına, teknolojik bir varlık 
oluşturabilmelerine bağlı hale geliyor. Bugünün dünyasında işlemsel teknolo-
jiler aracılığıyla birer bilgi, işaret, rakam, görüntü veya ses olarak hep varız ve 
her yerdeyiz. Bu şartlar altında bir topluluğun, bütünün öznesi olarak söyleyecek 
bir sözümüz, hayatlarımız ve geleceğimiz için önemli olaylar ve alanlarda fark 
yaratıcı bir varlık, bir ses oluşturabileceğimizi verili kabul ediyoruz. Oysa halimizi, 
duruşumuzu, tutunuşumuzu somutlaştıracak bir ses oluşturabilmek verili bir 
olgu olmaktan çok, önemli bir soru olarak karşımızda duruyor.

amber’07’nin teması, teknolojinin araçsallaştığı bu zamanda ses ve tutunma 
olarak belirlendi. Dijital teknolojinin gittikçe artan biçimde insan ve sistem 
ilişkilerine aracılık ettiği dünyamızda sese ve onun sanatsal, toplumsal, kişisel 
veya bedensel kisvelerine ne oluyor? Sanat, teknoloji ve kültür, ayrı kavramlar ol-
maktan çıkıp aralarındaki sınırlar dönüşüp içiçe geçerken, bireyler ve topluluklar 
olarak nasıl bir sese sahip oluyoruz?

amber’07, beden ve işlemsellik bağlamında sanat aracılığıyla, bu ve benzeri 
soruları sormayı ve cevaplar aramayı amaçlıyor.
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festival theme.voice and survival en

Digital technologies that store, process and send all types of data efficiently and 
quickly are becoming crucial elements of our lives. We are happy and comfortable 
thanks to the tools that employ such technologies as the latter are fast becoming 
the determinants and signs of a good life. However, we are simultaneously living 
through the risks that are created and mediated by digital technologies, which are 
used in circuits of global finance, advertising, entertainment, health and weapons 
systems as well as in everyday tools such as cell phones and computers. Such 
technologies affect each and all of us. They articulate and redefine our ways of 
communication, our speech, writing, visual and aural practices and even our sen-
sory capabilities. Increasingly for individuals and groups, institutions and even 
states, the capability to be heard, to have a legitimate voice has come to depend 
on the use of digital technologies. We all feel the need to institute a technological 
presence. In today’s world, we are always already present as data, sign, number, 
image or voice thanks to the generative capacities of digital technology. Yet, as the 
subject of a collectivity, we all too readily assume that we are capable of producing 
a voice, and hence a worthwhile presence in the scenes and spheres that matter to 
our lives and to our future. Rather than being a given fact; the capability to pro-
duce a voice that will embody our plight, our stance in art, thought, love or politics 
has become a crucial question that we all face.

In light of the above, amber’07 takes up the theme of Voice and Survival in a 
world where digital technology has become instrumentalized to generate the 
mundane as well as the sublime. What happens to Voice, in its artistic, personal, 
social or physical/bodily incarnations as digital technology increasingly mediates 
human and systems’ interrelationships? What kind of Voice do we adapt to sur-
vive as individuals and societies in and through contemporary technology as the 
boundaries between Art and Technology transform.

amber’07 aims to pose these and similar questions and seek possible answers.
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tretkileşimli yerleştirmeler.
eninteractive installations9 christine sugrue 
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burak arıkan



10



11

Hassas Sınırlar insan dokunuşunun bilgisayar ekranının yarattığı engeli aştığı 
bir etkileşimli yerleştirme. Bedeni bir değişim aracı olarak kullanırken birbirine 
yabancı sistemler arasındaki ince sınırları ve bunları aşmanın ne demek olduğunu 
inceliyor. Gerçek boyutta animasyonlar içinde bulundukları sanal kutudan çıkıp 
bilgisayar ekranına dokunan elin derisine geçiyor ve bedenlerin dijital hayatlar 
için bir alan haline geldiği hayali bir dünya yaratıyor. 

Delicate Boundaries is an interactive installation where human touch can dis-
solve the barrier of the computer screen. Using the body as a means of exchange, 
the system explores the subtle boundaries that exist between foreign systems and 
what it might mean to cross them. Lifelike digital animations swarm out of their 
virtual confinement onto the skin of a hand or arm when it makes contact with a 
computer screen creating an imaginative world where our bodies are a landscape 
for digital life to explore.

christine sugrue
tütün deposu.tobacco warehouse

9-17 kasım 2007.9-17 november 2007

.delicate boundaries en
hassas sınırlar tr
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TAFKAV (aka Hermes@Nature) is at once an interactive installation that pro-
duces as bio-output electronic music, a scientific art driven paper and a ‘text book’ 
that can be used with earplugs. TAFKAV may be described as the systematic de-
velopment of a poetic interpretation of communication as “text” flowing between 
particular subjects, plants and humans. The hermeneutic circle describes a pro-
cess of understanding a dynamic relationship and refers to the idea that one’s un-
derstanding of the whole is established by reference to the constituent parts and 
vice versa for a new relationship with nature as survival in our contemporary era.

TAFKAV (Aka Hermes@Nature) bio-output elektronik müzik üreten bir 
etkileşimli yerleştirme, sanat-bilim güdümlü bir makale, ya da kulak tıkaçlarıyla 
okunabilecek bir ders kitabı. TAFKAV belirli özneler (bitkiler) ve insanlar 
arasında meydana gelen iletişimin şiirsel yorumunun sistematikleştirilmesi 
olarak tanımlanabilir. Yorum döngüsü dinamik bir ilişkiyi anlatır ve bütünün 
anlaşılmasının onu oluşturan parçalara referans verilerek (tersi de geçerlidir) 
mümkün olabileceğini, bunun ise bir tutunma yolu olarak doğayla yeni bir ilişki 
kurmak için gerekli olduğunu ileri sürer.

francesco monico
tütün deposu.tobacco warehouse
9-17 kasım 2007.9-17 november 2007

en TAFKAV
tr TAFKAV.
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jakob leben & robertina sebjanic
tütün deposu.tobacco warehouse

9-17 kasım 2007.9-17 november 2007

.pufi en
pufi tr

Pufi, bilgisayar parçalarının bağlantıları ve heykel iskeletleri gibi bağımsız par- 
çalar içeren etkileşimli bir sesli-heykeldir. Pufi’ler izleyiciyle çevrelerine ver-
dikleri sonik tepkiler aracılığıyla etkileşir; izleyicilerin hareketlerini ve varlığını 
elektronik sensörler aracılığıyla algılar ve buna cevap verir. Pufi’ler insan-robot 
ilişkisinin doğası, özellikle de robotların görsel formunun bu ilişkiye etkisi üzeri-
ne bir araştırma platformudur. Buradaki ana tema, robotların makine gibi görül-
mekten çıkıp gerçek bir “diğeri” olarak görülmeye başlandığı noktayı bulmaktır. 
Robot hangi özelliklere sahip olmalıdır ki bir insanla etkileşiminde sorumluluk, 
taciz, sevgi, nefret gibi duygular kurulabilsin? 

“Pufi” is an audio-sculptural interactive installation with several independent en-
tities, joints of computer components and sculptural frameworks.  The Pufis in-
teract with the audience by means of sonic responses to information from the en-
vironment, especially the presence and behaviour of audience, which they acquire 
via electronic sensors. Pufis are platforms for research on the nature of human–
robot interaction in relation to robots’ visual forms and types of personalities they 
exhibit. The key theme of interest is discovering the point within this interaction 
when robots cease to function as machines and start to function as the real Other. 
What are the properties a robot must have so that within its interaction with a hu-
man being the functions of responsibility, abuse, love, hate, etc. are established?
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kostas moshos & mariela nestora
tütün deposu.tobacco warehouse
9-17 kasım 2007.9-17 november 2007

en e-motion
tr e-motion.

“e-motion” is an interactive sound installation by Kostas Moshos. It was triggered 
by the performer Mariela Nestora and consists of a device that captures the move-
ment of a performer and transfers it to digital information. It functions with a 
series of infrared sensors that the performer can use as a controller. The analogue 
information of the sensors is transformed through a custom developed interface 
to MIDI information that is entered to a computer, where with the aid of software 
(MAX/MSP), it can drive any MIDI-able device. The aim of e-motion is to extend 
the performing capabilities and to offer the possibility of musical performance to 
anyone. e-motion is developed by the Institute for Research on Music & Acoustics 
(IEMA) in the frame of the “Polymnia” project that includes the development of 
several similar music utilities and financed by the General Secretariat of Research 
and Technology. 

Kostas Moshos’un performansçı Maria Nestora’dan esinlenen “e-motion” adlı 
etkileşimli ses yerleştirmesi, performansçının hareketlerini yakalayıp dijital bilgi-
ye dönüştüren bir cihazdan oluşuyor. Performansçı, bir dizi infrared sensörü kon-
trol ediyor. Sensörlerdeki analog veri, bir arayüz aracılığıyla MIDI’ye aktarılıyor 
ve MAX/MSP aracılığıyla MIDI uyumlu herhangi bir cihazı çalıştırabiliyor. 
e-motion’ın amacı, performans kapasitesini artırarak herkese müzikal bir perfor-
mans yapabilme olanağı sunmak. e-motion, benzer müzik araçlarının gelişimini 
içeren “Polymnia” projesi kapsamınında Müzik ve Akustik Araştırmalar En-
stitüsü (IEMA) tarafından geliştirilmiş ve Yunanistan Araştırma ve Teknoloji Ge-
nel Sekreterliği tarafından desteklenmiş. 
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martin hesselmeier & karin lingnau
tütün deposu.tobacco warehouse

9-17 kasım 2007.9-17 november 2007

.SARoscope en
SARoskop tr

SARoskop projesi, elektromanyetik dalgaların görselleştirilmesine dayanır. En 
fazla 25 nesnelik bir matristen oluşan etkileşimli heykel formundaki yerleştirme, 
çevresinden aldığı verilere tepki gösteriyor ve bunları harekete ve birbirine bağlı 
salınımlara dönüştürüyor. Hareket eden mekanik parçaların sesi, izleyicinin 
yerleştirmeyi algılayışıyla birleşiyor ve mavi ışıklarla birlikte kendi etkisini 
yaratıyor.

The project SARoscope deals with the visualisation of electromagnetic waves. In a 
matrix of up to 25 objects, the installation is composed as an interactive sculpture 
reacting sensitively to the data of the proximate surrounding, transforming it into 
movement and interdependent oscillations. The sound of the moving mechani-
cal parts interfuses the viewers perspective on the installation and together with 
blue-lighted displays supports a vibrancy of its own.
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The main intention of the project “Place of living” is to increase the social and 
critical awareness of the global courses in network society and encourage partici-
pants to build an active relation with art, science and technology. Technically the 
working space of Place of living, is an interactive work, but it intends to go beyond 
the interactivity proclamation so that the space itself becomes a live reactive or-
ganism. It reacts in a constellation of elements: light – optical sensor – sound and 
through an interaction with the public/participant. Through digital technology, 
this work intends to produce a compressed space of physical, cultural and social 
impulses, which are continually reacting in relation to one another provoking the 
perception and awareness of our presence in the space. It experiments with con-
flict between organic and cultural rhythm, between human disintegration and all 
possible networks by which we are controlled. 

“Yaşam Alanı” projesinin ana amacı, network toplumunda küresel süreçler üzer-
ine toplumsal ve eleştirel farkındalığı artırmak ve katılımcıların sanat, bilim ve 
teknoloji ile aktif bir ilişkiye geçmesini sağlamak. Teknik olarak Yaşam Alanı, 
etkileşimli bir proje, ancak etkileşimlilik yaftasının da ötesine gitmeyi, ve böyle-
likle de mekanın kendisini reaktif bir yaşayan organizmaya çevirmeyi amaçlıyor. 
Sistem, biraraya getirilmiş ışık-optik sensör- ses unsurları ve izleyiciyle kurulan 
aktif etkileşim yoluyla cevap veriyor. Bu çalışma, dijital teknoloji aracılığıyla 
birbirleriyle sürekli olarak reaksiyon halinde bulunan sıkıştırılmış bir fiziksel, 
kültürel ve sosyal dürtüler alanı oluşturmayı ve mekandaki varlığımızın algılanış 
ve farkındalığını öne sürmeyi amaçlıyor. Organik ve kültürel ritim arasındaki 
uyumsuzluğu, insanın çözülüşünü ve bizi kontrol eden bütün olası network’ler 
arasındaki ilişkiyi inceliyor.

tanja perisic
tütün deposu.tobacco warehouse
9-17 kasım 2007.9-17 november 2007

en place of living
tr yaşam alanı.
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petra dubach & mario van horrik
tütün deposu.tobacco warehouse

9-17 kasım 2007.9-17 november 2007

.slow motion en
ağır çekim tr

“Ağır Çekim” her biri bir ayağın üzerinde duran yaylı bir çalgı, ve biraz ötesindeki 
bir gitar amfisi/hoparlöründen oluşan iki ayrı araç seti içeren bir yerleştirme. 
İçindeki insanların beden pozisyonları ve ağır çekimdeki hareketleri mekan-
daki sesi dönüştürüyor. Her enstrümanın tellerine metal veya tahta çubuklar 
bağlanıyor ve amfinin sesi yeterince açıldığında, her çalgı düşük geribildirimli 
bir ses çıkarıyor. Normalde sesin artması beklenirken, tellere sarılı olan çubuk-
lar bunu engelliyor. Aynı zamanda çalgıların frekansları da birbirine karışıyor 
ve birbirinin döngüsünü değiştiriyor. Mekanda ki insanlar hareket edip yer 
değiştirdiklerinde mekandaki ses yapısı da değişiyor.

The installation “Slow Motion” consists of two sets of instruments, each contain-
ing a stringed instrument on a stand, and a guitar amplifier/speaker at some 
distance. The position(s) and slow move ments of people inside the installation 
change the ‘voice’ of the space. The strings of each in strument are prepared by 
weaving wooden or metal sticks through them. When the volume of the amps is 
turned up high enough, each instrument generates a low feedback sound. Nor-
mally, the sound would escalate but the sticks in the strings prevent this. At the 
same time, the frequencies of both instruments interfere with each other, chang-
ing each other’s cycles. The complex construction of standing waves in the space 
will change when people take new positions or move slowly.
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Brainloop is an interactive performance platform that utilizes a Brain Comput-
er Interface (BCI) system which allows a subject to operate devices merely by 
imagining specific motor commands. These mentally visualized commands may 
be seen as the rehearsal of a motor act without the overt motor output; a neural 
synapse occurs but the actual movement is blocked at the corticospinal level. Mo-
tor imagery such as “move left hand”, “move right hand” or “move feet” become 
non-muscular communication and control signals that convey messages and 
commands to the external world. In Brainloop, the subject Markus Rapp, is able - 
without physically moving- to investigate urban areas and rural landscapes as he 
globe-trots around virtual Google Earth. Through motor imagery, he selects loca-
tions, camera angles and positions and records these image sequences in a virtual 
world. In the second half of the performance, he plays back the sequence and uses 
Brainloop to compose a custom soundtrack by selecting and manipulating audio 
recordings in real time. 

Photo: Miha Fras, Courtesy: Aksioma- Institute for Contemporary Art, Ljubljana

“Brainloop” BCI (Beyinsel Bilgisayar Arayüzü) sistemi içeren etkileşimli bir per-
formans platformudur. Bu platform, kullanıcının sadece bazı motor komutları 
beyninde canlandırarak çeşitli gereçleri yönetebilmesini sağlar. Zihinde 
canlandırılmış komutlar, bir motor-eylemin sonuca bağlanmadan prova edilmesi 
olarak da düşünülebilir; nöral bir bağlantı meydana gelir ama hareketin kendisi 
kortik-omurilik düzlemde engellenir. “Sol elini kımıldat”, “Sağ elini kımıldat” 
veya “Ayağını kımıldat” gibi motor imgelemler, dış dünyaya mesaj ve komutlar 
gönderen kas-dışı iletişim ve ve komut işaretlerine dönüşür. Brainloop’da denek 
Markus Rapp, fiziksel olarak hareket etmeden Sanal Google Earth’de kentsel ve 
kırsal bölgeleri dolaşıyor. Motor imgelemini kullanarak coğrafi bölgeleri, kamera 
açılarını ve yerlerini saptıyor ve bu görüntü dizgelerini sanal olarak kaydediyor. 

janez jansa
tütün deposu.tobacco warehouse
9-17 kasım 2007.9-17 november 2007

en brainloop
tr brainloop.
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ayşegül dalgıç
tütün deposu.tobacco warehouse

9-17 kasım 2007.9-17 november 2007

.time, in someplace en
zaman bir yerde tr

Zaman algısı hareket ve boyutla ilgilidir. İnsanın zaman algısı, evrenin hareket ve 
boyut skalası içinde, insan boyutu ve hareket kabiliyetine bağlı olarak şekillenir. 
Zamanı matematiksel ve fiziksel verilere göre ölçebilen insan, zaman içindeki 
kendi algısını aşan değişiklikleri fark edemez. Bu proje, bu değişiklikleri dene-
yimlemek üzere oluşturuldu.

Time perception, is related with movement and dimension. The sense of time in 
humans within the movement of the universe and the size scale, takes shape de-
pending on the human dimension and the ability to move. Mankind who is able to 
measure time according to mathematical and physical data, is unable to perceive 
the changes exceeding his own perception in the course of  time. This project is 
designed to experience the recognition of these changes.
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eda kaban
tütün deposu.tobacco warehouse
9-17 kasım 2007.9-17 november 2007

en m.e.s.s
tr m.e.s.s.

This project takes up the crowd, a social phenomenon that is hard to perceive 
in the flow of our everyday lives, yet one from which we constantly strive to es-
cape. m.e.s.s explores the crowd by taking up what might be considered the first 
symbol of of our routine life, traffic and the crowd therein. It aims to make the 
viewer visualize and sense the feel of crowded traffic by creating as much mass 
as possible in the exhibition area, accompanied by systematic and mechanical 
“machinic” movements. The live reception of traffic data, dynamically conveys 
the actual traffic situation into the installation and strengthens the sense of the 
crowd in the viewer.

Proje, içinde bulunduğumuz ve çoğunlukla günlük hayatın akışında görmek-
te zorlandığımız ama içinden çıkmak için sürekli çabaladığımız kalabalığı ele 
almaktadır. Bunu, belki de rutinlerimizin ilk sembolü olarak görebileceğimiz 
trafik durumunu ve trafikteki kalabalığı konu ederek ifade etmektedir. Tüm bu 
bahsedilen yorucu kalabalık hissini, enstalasyon çerçevesinde görselleştirmeye ve 
farklı anlamlarda hissettirmeye çalışır. Bunu da sergi alanı içinde olabildiğince 
yığınlamalar yaparak ve “makinasal” olarak tabir edebileceğimiz mekanik ve 
sistematik hareketleriyle başarmayı amaçlar. Verilerin güncel olarak alınmasıyla 
ve trafik durumunun dinamik olarak enstalasyona aktarılmasıyla da izleyicideki 
bu hissi daha vurucu hale getirmeye çalışır.
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burçkaan gürgün
tütün deposu.tobacco warehouse

9-17 kasım 2007.9-17 november 2007

.journey to 8 hertz en
8 hertz’e yolculuk tr

Gün geçtikçe çoğalan cep telefonu, laptop, LCD ve diğer tüm yeni teknolojik 
oyuncakların adaptörleri, mahalle trafolarının da etkisi ile büyük birer anten olan 
vücutlarımızda 50 Hertz lik bir etki alanı oluşturuyor. Bu durum vücudumuzun 
alışageldiği delta”, “theta”, “alpha” ve “beta” gibi beyin dalgalarından daha hızlı ve 
yeni bir tür beyin dalgasına sebep olmakta. Kimi bilim adamları “Omega” adıyla 
anılan bu 50 Hertzlik yeni dalganın panik atak gibi birçok rahatsızlığın nedeni 
olması ihtimali üzerinde duruyor. Dünyada her canlının huzur ve dinginliğe 
ulaştığı, insanların öğrenme kabiliyetini arttıran beyin dalgası ise alphadır. 
Bu performans enstalasyonundaki amacımız LED ışık ve müzik kullanarak 
katılımcıları omega dışına bilinçli ve kasten taşımak ve alpha huzuru ile uyanık 
düşleri tetiklemektir. 

The adaptors of cell phones, laptops, LCD and all other tech toys keep growing 
in numbers in our homes and workplaces. Acting in conjunction with neighbor-
hood electrical converters, these devices create an influence of 50 Hertz on our 
bodies. This condition creates a new group of brainwaves, which are well beyond 
the traditional brainwaves such as “delta”, “theta”, “alpha” and “beta”. Some sci-
entists suspect that the “omega” named brainwaves are  hence teh cause of many 
ailments such as panic attack. The most peaceful brainwaves in this world, the 
waves that increase our ability to learn are the “alpha” brainwaves. In our perfor-
mance installation, our purpose is to deliberately induce brainwaves other than 
omega with the use of LED light and music technology carrying us to the peaceful 
lucidness of alpha.



22

ekmel ertan
tütün deposu.tobacco warehouse
9-17 kasım 2007.9-17 november 2007

en tribute to buddha
tr buddha’ya saygı.

This installation interrogates the relation between reality, media and viewer 
through the shift in time and space. Two televisions that are looking at each other 
are in a meaningless relationship. This meaningless relationship is not much dif-
ferent than similar situations in our daily life. The image of the man on television 
suggests that the media transforms its viewer and imprisons him in its own vir-
tual domain. Although the fact that the man can still control the other television 
might prompt us to question the supposition of imprisonment, this is a meaning-
less interaction in which two devices are performing a human action through the 
representation of a human. The representation of the viewer as an image or an 
image as the viewer, inspires questions on the image of the broadcast on the other 
television. 

Bu yerleştirme zamansal ve mekansal kaydırmalarla, gerçek, medya ve izleyicisi 
arasındaki ilişkiyi sorgular. İki televizyon cihazının karşı karşıya ve etkileşim 
içindeymiş gibi durması, anlamsız bir ilişki biçimi yaratır. Bu anlamsız ilişki, 
aslında gerçektekinden çok da farklı değildir. İzleyenin bir başka televizyon cihazı 
içindeki bir görüntü olması medyanın izleyicisini dönüştürmesini ve kendi sanal 
domain’ine almasını (hapsetmesini) simgeler. Ancak simgenin hala televizyonu 
kontrol ediyor olması, etkileşimi sorgulatır. Bu aslında anlamsız bir etkileşimdir; 
iki cihaz, insan imgesi üzerinden insana ait bir eylemi gerçekleştiriyor görünü-
mündedir. İzleyicinin bir imge veya imgenin bir izleyici olarak konumlandırılması, 
diğer cihazda gerçek yayın sırasındaki imgenin anlamını da sorgulatır. 
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burak arıkan
tütün deposu.tobacco warehouse

9-17 kasım 2007.9-17 november 2007

.terms & conditions en
kullanım koşulları tr

Hiç kullandığınız servislerin kullanım şartlarını okur musunuz? Servis sağlayıcılar 
bu metinleri yasal zorunluluktan yazarlar, ancak tüketiciler hiç bir zaman bunları 
okuyamaz, çünkü çok uzun ve okunması zor bir dille yazılmışlardır. Sonuç olarak 
bu okuyamadığımız şartları kabul ederiz. Bu projede özel bir yazılım, sosyal web 
servislerinin kullanım şartlarını okuyarak görseller yaratır. Proje, okunmayan bu 
metinleri görselleştirerek insanların bu haklarını teslim ettikleri ana işaret ediyor.

In this piece, terms & conditions of certain corporations are re-written using a 
custom typeface. The resulting images are generated by three processes: me typ-
ing the words, the program deciding on the size of each letter each time I hit 
the key, and the instructions for the fonts. Terms & Conditions often written for 
legal regulations, are never read by consumers, and as a result consumers are 
often exploited by agreeing on these unreadable terms. With this piece, we both 
recycle unread, terms & conditions texts and point to the moment where people 
give away their rights to the capital.



24



25

enperformances25 benoit maubrey 
sinan bökesoy
daito manabe

marcel.li antunez roca
ayşe orhon

oğuz büyükberber
difüzyon

trperformanslar.
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benoit maubrey
garajistanbul

9 kasım 2007.9 november 2007
20:30

. feedback fred en
geribeslemeli fred tr

Benoît Maubrey is the director of Die Audio Gruppe a Berlin-based art group that 
build and perform with electronic clothes (past examples: Audio Ballerinas, Au-
dio Geishas, Audio Steelworkers, Bong Boys, Audio Peacocks). These are basically 
electro-acoustic clothes and dresses that are equipped with amplifiers and loud-
speakers and that make sounds by interacting with their environment. For exam-
ple, the Audio Ballerinas use -among other electronic instruments- light sensors 
that enable them to produce sounds through the interaction of their movements 
and the surrounding light (Peeper choreography). Via movement sensors they can 
also trigger electronic sounds that are subsequently choreographed -or “orches-
trated”- into musical compositions as an “audio ballet “ (Yamaha choreography). 
A variety of other electronic instruments (mini-computers, samplers, contact mi-
crophones, cassette and CD players, and radio receivers) allow them to work with 
the sounds, surfaces, and topographies of the space around them in a variety of 
solo or group choreographies. The Audio Ballerinas, first conceived in 1990, is 
still a very active, vibrant and successful project. In Feedback Fred, the performer 
moves with a big loudspeaker box strapped to his back and feedback mask. 

Benoît Maubrey, elektronik giysi üretip bunları performanslarında kullanan 
Berlinli sanat grubu Die Audio Gruppe’nin direktörüdür. Bu grubun geçmiş 
çalışmaları arasında Audio Ballerinas, Audio Geishas, Audio Steelworkers, 
Bong Boys ve Audio Peacocks sayılabilir. Temel olarak bunlar çevreyle ilişkiye 
geçtiğinde çeşitli sesler çıkaran amplifikatör ve hoparlörlerle donatılmış elektro-
akustik giysilerdir. Örneğin, Audio Ballerinas başka elektronik gereçler yanında, 
giysinin hareketleri ve çevredeki ışığın etkileşimininden sesler üreten ışık sen-
sörleri kullanır (Peeper koreografi). Hareket sensörleri aracılığıyla elektronik 
sesler de üretebilir ve bunları düzenleyerek müzik parçalarına dönüştürebilir 
(Yamaha koreografi). Kullandıkları minibilgisayar, sampler, kontak mikrofonları, 
kaset, CD çalar ve radyo gibi aletler çevrelerindeki mekanın sesleri, yüzeyleri ve 
topografileri üzerinde solo veya grup olarak çalışabilmelerini sağlar. İlk olarak 
1990’da tasarlanan Audio Ballerinas hala aktif ve öncü bir proje olarak devam 
ediyor. Feedback Fred (Geribeslemeli Fred) performansını, geribildirim sistemi 
ile sırtında amplikatör taşıyan sanatçının kendisi gerçekleştirir. 
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sinan bökesoy & daito manabe
garajistanbul
9 kasım 2007.9 november 2007
20:30

en beyond surface - below space
tr beyond surface - below space.

This work concentrates on the interaction of surface structures and the space in 
which they exist by pointing also to some perceptual phenomena. In general terms, 
organic connections provide the continuity of this relationship, by canceling the 
absolute borders. Between abstract and acousmatic sources, the sound design 
also delivers poetic expressions by being in interaction with the visual design 
with some mathematical phenomena through the live performance. The duo 
has collaborated for the first time at NIME04 conference, Hamamatsu. The 
realization of the work has been made possible by the request of the Informatics 
Association of Turkey in scope of Bilisim’07 activities.

Eser, yüzey ve içinde bulunduğu uzay arasındaki ilişkiye ve bunun algısal 
kırılganlığına bir bakış açısı sunar. Genel anlamda, organik bağlar bu ilişkiyi 
devam ettirir ve salt sınırları yok eder. Soyut ve tanınabilirlik arasında değişen 
ve yer yer poetik açılımlar yaratan ses tasarımı, görsel kompozisyon ile beraber 
performans aracılığıyla çeşitli etkileşimleri aktarır. Daha önce Hamamatsu, 
NIME04 konferansında ortak çalışma için biraraya gelen ikili, 2007’de Türkiye 
Bilişim Derneği’nin katkıları ile Bilişim’07 etkinlikleri çerçevisinde sunulmak 
üzere bu eser icin tekrar biraraya gelmiştir. 
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benoit maubrey, ayşe orhon, oğuz büyükberber
garajistanbul

9 kasım 2007.9 november 2007
20:30

.digital memories  en
dijital bellek tr

The performance composed of Benoît Maubrey, Ayşe Orhon and Oğuz Büyükber-
ber is based upon a wearable device that is developed and used by Benoît Mau-
brey in some of his own performances. The device, worn by Ayşe Orhon, records 
Büyükberber’s clarinet sound and renders it, as controlled by Orhon’s move-
ments,  back to the environment. This way, the dancer and the musician perform 
a duet. Before this ten minute performance, Oğuz Büyükberber performs with a 
solo clarinet and a computer.

Benoît Maubrey’nin Ayşe Orhon ve Oğuz Büyükberber ile birlikte oluşturduğu bu 
performans, Maubrey’nin geliştirdiği ve çeşitli performanslarında kullandığı bir 
giysi-cihaz üzerine kuruludur. Ayşe Orhon’un giydiği cihaz, Büyükberber’in klar-
net sesini o anda kaydeder ve Orhon’un hareketleriyle kontrol ettiği sesi, çeşitli 
dönüşümlere uğratarak ortama geri verir. Böylelikle dansçı ile müzisyen arasında 
bir düet başlar. Oğuz Büyükberber, on dakika süren bu performanstan önce solo 
klarnet ve bilgisayar kullanarak bir müzik gösterisi gerçekleştirmiştir.
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marcel.li antunez roca
garajistanbul
16 kasım 2007.16 november 2007
20:30

en transpermia
tr transpermia.

Marcel.li Antunez Roca has developed a hybrid show alternating as a perfor-
mance, concert and lecture. It is structured in different modules. During the 
show Antunez wears his Dreskeleton (an exoskeletal body interface) and with it 
he samples, activates and modulates sounds as well as controls the films projected 
on two screens. In the first module, he presents some of the mechanical aspects 
characteristic of his work such as the Fleshbots, the Dreskeletons, the Biometries 
and the Systematurgy. The second module, takes us through recurrent images in 
his work. The third module reveals the end result of the process of preparation 
for the Dedalus project in Star City in the Russian Federation as well as the micro 
performances that were carried out during periods of microgravity provided by 
the parabolas. In these micro performances, we witness the Requiem bodybot ex-
periment and the interaction between the dreskeleton, the softbot and the inter-
active films. The last module, presents the Transpermia theory and at this point 
the performance becomes more like a conference. 

Marcel.li Antunez Roca performans, konser ve konuşma formatları arasında gi-
dip gelen melez bir gösteri geliştirmiş. Transpermia, farklı modüllerden oluşuyor.  
Sanatçı birinci modülde, Fleshbots, Dreskeletons, Biometries ve Systematurgy 
gibi çalışmalarını da karakterize eden mekanik özellikleri öne çıkarıyor. İkinci 
modül çalışmalarında kullandığı imajları ele alıyor. Üçüncü modül ise, Rusya’da 
gerçekleştirilen Dedalus projesi için yaptığı hazırlık sürecinin sonuçlarını ve pa-
rabolalarla sağlanan mikrogravite anlarında yaptığı mikro performansları içeri-
yor. Bu mikro performanslarda, Requiem bodybot deneyine ve dreskeleton, 
softbot ve interaktif filmler arasında kurulan ilişkiye tanık oluyoruz. Son modül, 
Transpermia teorisini tanıtıyor ve bu noktada performans adeta bir konferansa 
dönüşüyor. 
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marcel.li antunez roca
garajistanbul
17 kasım 2007.17 november 2007
20:30

en protomembrana
tr protomembrana.

The storyline of Protomembrana, is a theoretical lesson on Systematurgy, which 
is literally speaking a dramaturgy of computation systems. It is used to weave a 
narrative full of fables, something like a Roman novel. The performance uses, 
in addition to verbal narration, graphic animation, music and lighting. All these 
scenic elements are treated as interactive elements which are controlled by means 
of various interfaces. Formally, the action takes place on a large screen, in front 
of which Marcel.lí is wearing the dreskeleton, and to one side there is a table 
with several computers.  Apart from images and sound, this interactive story, uses 
other devices such as a camera/gun that captures the faces of volunteers from 
the audience and inserts them in the performance as protagonists in subsequent 
animations. Another device, is a touch sensitive costume; that consists of four 
components that are worn by a volunteer, enabling her/him to become a visual 
and sound interface. At times, the use of these appliances transposes the Proto-
membrana performance to the sub-genres of hypnosis and magic. This lesson, is 
a continuation of the interactive narration that Marcel.lí commenced in his pre-
vious work Transpermia. The spoken word, which was practically inexistent in 
his previous work, plays an important role in the last module of Transpermia. In 
Protomembrana, the spoken word is the ongoing protagonist as the interactive 
scenic polysemy is at the service of verbal narration. 

Protomembrana’nın hikayesi, Sistematurji alanında teorik bir derstir. 
Sistematurji ise, tam olarak işlemsel sistemlerin bir dramaturjisidir. Hikaye, 
adeta bir Latin-Amerikan romanı gibi fabllarle dolu bir anlatı örer. Performans, 
sözlü anlatıya ek olarak, grafik animasyon, müzik ve ışık gibi öğeler kullanır. 
Genel manzarayı oluşturan bu öğeler, onları kontrol eden dreskeleton gibi çeşitli 
arayüzler aracılığıyla etkileşimli hale gelirler. Olay örgüsü, önünde Marcel.li’nin 
dreskeletonunu giyinmiş olarak bulunduğu geniş bir perdede geçer. Bu interaktif 
hikaye, görüntü ve sesin yanı sıra, seyircilerden gönüllü olanların yüz görüntüsünü 
kaydedip, performansın sonraki aşamalarına karakter olarak ekleyen bir kamera/
silahı da kullanır. Kullanılan bir diğer cihaz ise, dokunmaya karşı hassas bir 
giysidir; dört parçadan oluşur ve onu giyen kullanıcıyı bir görsel ve ses arayüzü 
haline getir. Bütün bu gereçlerin kullanımı, Protomembrana’yı, hipnoz ve 
sihir alt-dallarına taşır. Bu ders, Marcel.li’nin daha önceki işi Transpermia’da 
başlattığı interaktif anlatının devamıdır. Daha önceki çalışmalarında yer 
almayan “konuşma”, Transpermia’nın son modülünde, ana kahramandır. Burada 
interaktif görüntülerin çoğulluğu, sözlü anlatının hizmetindedir.
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daisy bolter, ıslak köpek, deniz erk
garajistanbul
17 kasım 2007.17 november 2007
20:30

en music performance
tr müzik performansı.

The title of this vocal piece, is cheekily borrowed from a silent film star’s name 
(Mabel Normand). However mabel can also be read as a contraction of the words 
“My Babel”. For in this 18-minute performance the actresssinger is a living, 
breathing tower of Babel : she weaves several languages together to create a mix 
of theatre, music and poetry. Through one voice, five languages (French, Swedish, 
Dioula, Indonesian and English) blend in a sort of polyglot “Assimil method”. 
Rhytmic and melodic patterns that oscillate between beauty and absurdity appear.
Islak Köpek is Istanbul’s well known improvised music group. Islak Köpek (Wet 
Dog) performed with members Volkan Terzioğlu, Robert Reigle (tenor sax), 
Şevket Akıncı (guitar) and Korhan Erel (computers and electronics); V.J. Deniz 
Erk joined in with live visuals. 

Bu vokal çalışmanın başlığı, bir sessiz film yıldızının adından (Mabel Normand) 
ödünç alınmıştır. Ancak mabel “my babel (Babil’im)” sözünün bir kısaltması olarak 
da okunabilir. Çünkü bu 18 dakikalık performans sırasında şarkıcı yaşayan, nefes 
alan bir babil kulesidir: çeşitli dilleri birbiriyle örerek bir tiyatro, müzik ve şiir 
karışımı ortaya çıkarır. Tek bir ses aracılığıyla beş dil birbirine karışır. Güzel ve 
absürt arasında gidip gelen ritmik ve melodik kalıplar ortaya çıkar. amber’07’nin 
kapanış etkinliği olan bu gösteride, Fransa’da yaşayan Amerikalı sanatçı Daisy 
Bolter, İstanbul alternatif müzik sahnesinin önde gelen doğaçlama grubu Islak 
Köpek ile birlikte vokal yaptı. 2005’de kurulan Islak Köpek, Volkan Terzioğlu, 
Robert Reigle (tenor saksofon), Şevket Akıncı (gitar) ve Korhan Erel’den 
(bilgisayar ve elektronik) oluşuyor. Mabel’in ardından Islak Köpek grubunun 
kendi performansı ile süren gösteriye, canlı görselleri ile Deniz Erk eşlik etti.
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in collaboration with difüzyon işbirliği ile 
garajistanbul

13 kasım 2007.13 november 2007
20:30

.400SECONDS - artist presentations  en
400SANİYE - sanatçı sunumları tr

400SECONDS is a designers meeting organized by difüzyon, where 10 partici-
pants are presenting their chosen projects in 6 minutes and 40 seconds (=400 
seconds). The aim is to create a unique collage of Istanbul design environment 
by interaction of various fields such as architecture, media technologies & arts, 
fashion, photography, video, visual communication design, industrial design, etc.

The 5th of 400SECONDS is now being organized in collaboration with amber, 
within the frame of amber’07. This time the participant artists of the festival are 
peresenting their work. 

400SANİYE, difüzyon tarafından 10 sanatçı ve tasarımcının katılımıyla 
düzenlenen, seçtikleri projelerini 6 dakika 40 saniyede (=400 saniye) sundukları 
bir buluşmadır. Amaç, mimar, medya teknolojileri ve sanat, moda, fotoğraf, 
video, görsel iletişim tasarımı gibi çeşitli disiplinlerde çalışan tasarımcı ve 
sanatçıların işleri üzerinden İstanbul’un özgün sanat ve tasarım dünyasının bir 
kolajını yaratmaktır.

Beşinci 400SANİYE, amberFestival işbirliği ile amber’07 bünyesinde 
gerçekleşiyor. Bu kez amber’07’de eserleriyle yer alan sanatçılar ve davetli 
katılımcılar, kendi işlerini sunuyorlar.
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37 nancy mauro-flude
johannes birringer 

ismail kasarcı
burak arıkan

tratölyeler.
enworkshops
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nancy mauro-flude
akbank sanat dans stüdyosu.akbank sanat dance studio

10-11 kasım 2007.10-11 november 2007
14:00-19:00

.body, play and memory en
beden, oyun ve bellek tr

The content of this children’s workshop, is geared toward amplifying body 
presence in relation to interdisciplinary art activities. Warm-up and exercises 
emphasise how the eyes, ears and mind works in co-ordination with movement, 
sound in space and time. Then the session revolves around the children’s sense 
perception in relation to the gestural movement and the sensory props, with a 
loose structure that aims to articulate body, play, memory and presence. The aim 
is to provide a situation where children can grow in confidence in how their sense 
perception instinctively relates to thecombination of technology, movement 
and sound without the use of pre-set routines. The props the artist has made 
and works with are Human Interface Devises [HIDs], where motion sensors 
are programmed to allow for gestural actions to trigger live voice and sound 
distortion and effects.

Çocuklara yönelik bu atölyenin amacı, disiplinerarası sanat aktivitelerinde beden 
varlığını ve kullanımını arttırmaktır. Çeşitli ısınma hareketleri ve alıştırmalar; 
gözlerin, kulakların ve zihnin, zaman-mekan düzleminde hareket ve ses ile uyum 
içinde çalıştığını göstermeyi amaçlar. Çalışma, daha sonra çocukların algılarını, 
el-kol hareketleri ve duyulara hitap eden donatı/nesnelerle bağlantılı olarak ele 
alır. Buradaki yapı, genel olarak beden, oyun, bellek ve varlığı birlikte düşünmeye 
yöneliktir. Amaç, çocukların kendi algılarına güvenmeleri ve bu algılayışın 
önceden hazırlanmış oyun rutinleri olmadan da teknoloji, ses ve hareketin 
bileşimine içgüdüsel olarak ilintilebileceğini görmeleridir. Sanatçı, bu atölyede 
hareket algılayıcılarının vücut hareketlerinden ses ve efektler üreten donatılar 
kullanmaktadır.
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johannes birringer
çıplak ayaklar dans stüdyosu.barefoot dance studio
10-13 kasım 2007.10-13 november 2007
11:00-17:00

en mo-vi lab
tr mo-vi lab.

Mo-vi Lab was realized with the participation of artists and art students 
from diverse disciplines like dance, music, performing arts, visual arts and 
programming. This is the first installment of a long term laboratory, which aims at 
developing and experiencing the methods of cooperating and creating in a multi 
disciplinary platform. It is also a research laboratory on usage of manipulated 
image and programing for real time performance. Birringer will share his 
experience and knowledge to initiate a cooperation among the participant artists 
which can lead to a multidisciplinary performance in long term. 

Johannes Birringer, dijital performans alanının önde gelen isimlerinden 
biridir. AlienNation Dans Topluluğu’nun sanat yönetmenidir. Ohio Eyalet 
Üniversitesi’nde Dans ve Teknoloji Bölümü’nü yürütmüş ve Environments 
Lab’ı kurmuştur. Nottingham Trent Üniversitesi’nde “Live Art” Bölümü’nün ve 
Telematics Lab’ın kurucusudur. Uluslararası dijital performans arenasında pek 
çok atölye ve organizasyon gerçekleştirmektedir. 

Mo-Vi Lab, dans, video, müzik ve programlama ile uğraşan deneyimli 
sanatçıların ve sanat veya tasarım öğrencilerinin katılımı ile gerçekleşen bir 
atölye çalışmasıdır. Bu çalışma, farklı disiplinlerden gelen sanatçıların bir arada 
ve birlikte iş üretmesinin yöntemleri üzerine bir deneyim kazandırmayı hedefler. 
Öte yandan, performans ve dans alanında video görüntüsü kullanımı üzerine bir 
araştırmadır. Birringer, katılan sanatçılarla performans, dans, video kullanımı 
ve çok disiplinli çalışmalar konusundaki deneyimini paylaşacak ve olası ortak 
çalışmalar için yol gösterici olacaktır. 
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burak arıkan
itü tbt lab. taşkışla
17-18 kasım 2007.17-18 november 2007
11:00-17:00

en network arts
tr ağlı sanatlar.

Network based arts are   artworks done on the network. Communication protocols 
and links are the most engaging topics in this field. To experience the artwork, 
a network would be required. This workshop focuses on the design of network 
protocols as a creative activity. Protocols organize networked systems ranging 
from low-level communication infrastructures (e.g., sensor networks, file-sharing 
networks, internet) to high-level organizations (e.g., markets, multi-player games, 
social networks). Participants learn the most through creating many examples of 
networked systems and authoring protocols.

Ağlı sanat ağ üzerinde yapılan sanatlara denir. Ağı düzenleyen iletişim 
protokelleri ve bağlantılar, bu alanda en çok uğraşılan konulardır. Ağlı sanat, 
ancak ağ üzerinde deneyimlenebilir. Diğer bir deyişle, bu tür sanatın varolması 
ve algılanması için bir ağın varlığı mevcut olmalıdır. Bu workshop, yaratıcı bir 
etkinlik olarak ağ protokolleri yazmaya odaklanmıştır. İletişim protokolleri, 
internet’ten sosyal ağlara, ulaşım ağlarından serbest pazara kadar her tür sistemi 
düzenlerler. Katılımcılar, workshop boyunca pek çok ağlı sistem tasarlayarak ve 
beraber protokoller yazarak öğrenecekler.
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burak arıkan & ismail kasarcı
itü tbt lab. taşkışla

10-11 kasım 2007.10-11 november 2007
11:00-17:00

.computational visual design en
işlemsel görsel tasarım tr 

Processing, is an open source programming language and environment mainly 
developed for the people who are working in art and design field. Computational 
design can be described as the discipline that searches for a solution for the design 
problem using computational techniques. The result of the computational design 
is the outcome of some processed input. By means of computational design, new 
techniques on interaction and generative design have developed. In this workshop, 
participants will be introduced with “Processing” development environment, learn 
the structure and and basics and then design using computational techniques.

Processing, sanat ve tasarım başta olmak üzere yaratıcı alanlarda çalışan kişiler 
için geliştirilmiş açık kaynaklı bir programlama dili ve ortamıdır. İşlemsel görsel 
tasarım, belli bir tasarım probleminin işlemsel yöntemler kullanılarak elde 
edilen görsellerle çözümlenmesi olarak adlandırılabilir. Günümüzde bilgisayarlar 
ve yazılım, tasarımın ayrılmaz bir parçası halindedir. Herhangi bir tasarım 
probleminin çözümünde bilgisayarın işlem gücünü yaratıcı bir kaynak olarak 
kullanan bu yaklaşımla katılımcılar, farklı bir tasarım sürecini deneyimlediler. 
İşlemsel Görsel Tasarım atölye çalışmasında katılımcılar, önce “Processing” 
geliştirme ortamıyla tanışıp, sanatçılar, tasarımcılar gibi doğrudan yazılımla 
uğraşmayan profesyoneller için geliştirilmiş bu dilin yapısını öğrenip, daha sonra 
çeşitli algoritmalar geliştirip programlar yazarak görseller oluşturdular.
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.about the seminars en 
seminerler hakkında tr

The festival theme of amber’07’s is “voice and survival”. The concepts in this pair 
resonated with our own inauguration as a new arts organization and event. We 
were a new voice in the Turkish art scene and intend to survive as long as we can, 
therefore why not pair these concepts as our festival theme? We wanted to have 
a voice as a sign of our presence and therefore made it the very subject matter of 
this event. 

However, beyond this subjective and straightforward component, we realized 
that voice is much less thought systematically. It was as if not much was known 
about the voice. To remedy this, we invited the distinguished Slovenian philoso-
pher Mladen Dolar who had just written a brilliant and wide ranging book about 
the subject. In the seminar presentations that follow, Dolar challenges the self-
evident conceptions of the voice as a self-evident form of presence. Employing a 
wide array of theoretical tools, chief of which is psychoanalysis, he convincingly 
shows that voice is a mysterious obstacle that remains forever ambiguous and 
incomplete, one whose significance remains undecidable.

Amber’07’nin festival teması “ses ve tutunma”. Bu çiftteki kavramlar yeni bir 
sanat kuruluşu ve etkinliği olarak başlangıç yapıyor olmamızla ilgiliydi. Türkiye 
sanat çevrelerinde yeni bir sestik ve tutunabildiğimiz kadar burada kalmak isti-
yorduk, “neden bu kavramları festival teması yapmayalım?” dedik. Varlığımızın 
işareti olarak bir ses’e sahip olmak istiyorduk ve bunu etkinliğimizin konusu 
haline getirdik.

Ancak, bu öznel ve basit bileşenin ötesinde, ses’in sistematik olarak 
düşünülmediğini de farkettik. Sanki, ses hakkında pek de bir şey bilinmi-
yordu. Bu durumu düzeltmek için ses hakkında parlak ve geniş kapsamlı bir 
kitap yayınlamış olan tanınmış Slovenyalı felsefeci Mladen Dolar’ı davet ettik. 
Aşağıdaki seminer sunumlarında Dolar, ses’in bildik, varlığın apaçık işareti biçi-
mindeki kavramsallaştırmasını sorguluyor. Psikanaliz başta olmak üzere, geniş 
bir teorik araçlar serisinden yararlanarak, ses’i  hep muğlak ve eksik kalan es-
rarengiz bir engel olarak betimliyor ve bilinemezliğine işaret ediyor.
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Balkonundan geceye seslenen Juliet şunları söyler: “Bir isimde ne var ki? … El değil, ayak 
değil / kol değil, yüz değil, / ne de insanın bir başka uzvu.”1  Juliet karanlıkta saklanmakta 
olan Romeo’yu henüz görmemiştir, karanlığa konuşur. Romeo da geceyle sohbet eden 
‘Hanım’ının sesini’ dinler. Bu her şeyden önce seslerin, karanlıkta duyulan seslerin ve 
aynı zamanda, simgesel olarak, isimlerin sahnesidir: tam da sesler ile isimler arasındaki 
uyumsuzluğun dramasıdır. Juliet bir an sonra Romeo’yu sesinden tanıyacak ve birbirleri-
ni pek de görmeden sesleriyle söyleşecek, aşkları için bu ses sahnesinde, batı kültürünün 
aşk adı altında ne anladığının büyük bir bölümünü tanımlayan bu kanonik sahnede ye-
min edeceklerdir. Aşk nedir? Balkon sahnesinde olan şeydir. Bu sahne sesin, ses ile ismin, 
daha soyut düzeyde de ses ile gösteren arasındaki uyumsuzluğun, zıtlığın nasıl anlaşıldığı 
ile ilgili bir ipucu olarak alınabilir.

Bu sahnede, en basit şekliyle isim düşman, ses ise müttefiktir, dosttur. “Yalnız adındır 
benim düşmanım olan” der Juliet. Hem isim, hem de ses, bireyselliğe işaret ederler; 
biricikliğimizi, tekilliğimizi pek çok farklı şekilde vurgularlar: isim, bireyselliğimizin sos-
yale, sosyal bölünme, hiyerarşi ve ödevler ağına yazılmasını gösterir. İsim bizi sosyal bir 
yere koyar. Öte yandan ses, sosyal ağlar ve onların iniş çıkışlarından kaçabilir gibi görün-
mektedir. Kalpten kalbe konuşur; aşkın malzemesinden yapılmıştır. Her ses biriciktir, 
parmak izi gibidir.2 İsimden daha biricik ve tekildir, çünkü isim paylaşılır, sosyal ve ai-
lesel kodlara uyar ve her zaman jenerik/cinse aittir: kişi her zaman ya Montague ya da 
Capulet’dir. İsimler çoğaltılabilir, klonlanabilir, hatta her isim ‘zaten çoktan’ bir klondur. 
Ancak sesler çoğaltılamaz; en azından bundan bir yüzyıldan fazla bir zaman önce ortaya 
çıkan can sıkıcı teknolojik buluşlar sesin yeni kaderini müjdeleyene kadar çoğaltılamazdı, 
ama bu konuya daha sonra döneceğiz. İsim yoluyla her zaman bir başkasını kişileştiririz. 
Kişi, her zaman bazı isimleri taşıyan bir grup insanın, örneğin bir ailenin, bir ulusun, 
ya da bir geleneğin temsilcisi olur. Ancak ses aracılığıyla, kişi adeta yalnızca kendisini 
kişileştirir. ‘Kendisini kişileştirmek’, kulağa çelişkili bir anlatım gibi gelebilir ama aslında 
kişinin kendi sesini kullanmasını uygun bir biçimde ifade eder. Kişi, ya da popüler (an-
cak tartışmalı) etimolojiye 3 göre persona,  per-sonare’den gelir: bir şey aracılığıyla, daha 
doğrusu bir maske ya da bir ağızlık aracılığıyla ses gelmesi. Kişi de bir maske anlamına 
gelir, dolayısıyla kişinin çağırılabilmesi için sesin biricikliğinin bir maske aracılığıyla 
çıkması gerekir. Ayrıca Yunanca’da “proposon”, şaşırtıcı bir biçimde hem yüz hem de 
maske anlamına gelir. 

Diyebiliriz ki, maske jeneriktir; karakteristik özellikleri ve tipi vurgular, dolayısıyla da 
isim gibi, o da bir grubu oluşturur.

1 “Yalnız adındır benim düşmanım olan / Montague olmasan da kendisin sen. / Hem Montague nedir ki? … Ah, bir 
başka ad bul kendine! / Adda ne var ki? Şu bizim gül dediğimiz / Aynı güzellikte kokmaz mı / bir başka ad alsa da? 
/ Romeo’nun da adı Romeo olmasaydı, / onda bu san olmadan da bulunan kusursuzluk / yine kalırdı onda. At bu 
adı Romeo! / Senin parçan olmayan adına karşılık da / bütün varlığını al.” “Ah Romeo, Romeo! Neden Romeo’sun 
sen? / İnkar et babanı, kendi adını reddet; / bu elinden gelmezse, yemin et beni sevdiğine, / vazgeçeyim ben Capulet 
olmaktan.” (çeviri Tolga Sağlam, 2006)
2 Bu karşılaştırmanın günümüzde kötü niyetli imaları var, çünkü ses kolayca biyo-gösterge olarak hayal edilebilir 
– bazı sınırlardan geçişte retinanın kontrol edilmesi gibi. Hatta Amerikalı bir göçmen polisini “Beyefendi, masanın 
önünde durun ve mikrofona konuşun” derken hayal edebiliriz. Ya da kişilerin tekrarlamaları için “tüm insanlar özgür 
ve eşit doğar gibi” bir örnek kayıt önerebiliriz. 
3 Bu etimoloji geleneksel olarak yaygın bir biçimde kabul görür, önde gelen kaynaklara (Aulu-Gelle, Boetius) dayanır. 
Ancak bu kaynaklar da eşseslilik tuzağına düşmüşlerdir. Kelime muhtemelen Etrüsk kaynaklıdır.

mladen dolar
akbank sanat konferans salonu
10 kasım 2007

tr seste ne var ki?
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Oysa ses biriciktir; fakat sadece maske aracılığıyla çıktığı için kişi, jenerik ve birey-
sel olanın bir aradalığından sıkıntı duyar: bu bizim zaten kişinin kendi sesini yalnızca 
kişileştirme aracılığıyla üstlenebileceğini sezmemizi sağlar. Ancak Veronalı aşıklar için 
bu bir aradalığı bozmak, bir ölüm kalım meselesidir. Sesin uyandırdığı ve sınava tabi 
tuttuğu biriciklik, aşkta ortaya konan biricikliktir. Aşk, tam olarak bu kolay dile geti-
rilemez ve tespit edilemez kişisel özellikleri hedefler. Ses onun müjdecisi, teminatıdır; 
gece iki aşık söyleşmekte hiçbir güçlük çekmezler – yalnızca sese bağlı kalırlarsa her şey 
yolunda gidecek gibidir, sorunların kaynağı tamamen isimdir. Oyunun ilerleyen bölüm-
lerinden birinde (III/3) “Bu anatominin hangi alçak yerine / Benim ismim yerleşmiş?” 
diye sorar Romeo. “Bana söyle ki boşaltabileyim / Bu nefret edilesi konağı.” Ve sahnenin 
akışında yazdığı üzere, kılıcını çekip alçak beden parçasını, kendi ismini koparmaya, is-
mini, Babanın-adını 4 hadım etmeye hazırlanır, fakat bir sonuç alamaz. İsmi söküp atmak 
ve sesi alıkoymak – isim harcanabilir gibi görünmektedir. İsim olmadan da yapılabilir 
ama ses öyle değildir: “Babanı ve ismini reddet” – sesi tamamen üstlenebilmek için mi? 

Öyleyse Juliet’in sorusunu genişletmemiz gerekirse, ‘seste ne var ki?’ diye sorabiliriz. Ses 
neye tanıklık ediyor? Anatomide nereyi kaplıyor? Hem “el değil, ayak değil, kol değil, 
yüz değil, ne de insanın bir başka uzvu”. Ayrıca ‘seste ne var ki?’ sorusunun ‘adda ne 
var ki?’ sorusundan farklılaştığı nokta neresi? Burada ses ve belirten arasında bir iki-
lik, bir zıtlık var. Bu, temel belirten ve hatta “Babanın-adı” ile sesi karşı karşıya koyarak, 
genel tez, başlama noktası ya da bu sahnenin mükemmel bir biçimde ortaya koyduğu 
şey olarak işe yarayabilir. Fakat burada dramatik bir zirve olarak görünen şey, aslında 
her zaman daha mütevazı bir biçimde ve başlangıç seviyesinde sürekli olagelmektedir: 
dile getirdiğimiz hemen hemen her cümlede bu minyatür drama sürmektedir. Çünkü 
belirten nedir? Basit tanımını ileri sürebiliriz: dilde kopyalanabilir olan şeydir – onun 
kopyası, tekrarı, yinelenebilirliği konuşmayı mümkün kılar. Dilde dilbilimsel bir biçimde 
sınıflandırılabilen, tanımlanabilen ve bir farklılıklar ağına bölünebilendir; görünmez te-
hlike ve noksanlıklarına rağmen, gayet iyi işleyen bir mantığı ayakta tutmasıyla yetin-
memiz gerekir. Ancak konuşmayı mümkün kılan sesin, konuşmamızı sağlayan alet ve 
araçlar olarak sesin kendisi, konuşmanın tam da merkezinde dursa da, dilbilimsel olarak 
tanımlanamaz. Saptanabilir, sınıflanabilir ve analiz edilebilir olan şey ise fonem, yani be-
lirli bir ses birimidir. Örneğin; bir anlam üretebilmesi için belirten tarafından yoğrulan, 
şekillendirilen ve gereken boyutlara getirilen ,bir sestir. Çünkü ancak belirtenler, anlamın 
oluşmasını sağlar. Adı üzerinde, belirtmek için oradadırlar. Ses başka bir meseledir: di-
lin belirtme işine dahil olmayan tarafıdır, Wittgenstein’in merdiveninde olduğu gibi, te-
peye varıldığında elenir. Ses biricik, tekrar edilemez ve tekildir. Dolayısıyla dilbilimsel 
tanımların nesnesi değildir, evrenselleştirilemeyecek olan şeydir. Bunun sonucu olarak, 
yinelemenin ve kopyalamanın ortasında, insanın tarifsiz varlığının ve aşkın teminatı 
olarak işleyebilir. Bu, dilbilimsel dramanın aşıkların dramasıyla kesiştiği, dilbilimin 
aşkla buluştuğu yerdir. Ancak tekrarlanamaz olan bu tekliğinde, ve tam da bu sebeple, 
hemen yok olur, unutulup gider, göründüğü anda kaybolur ve bundan ötürü de, hafıza ve 
hatırlama yeteneği sorularını ortaya atar.

Burada ‘şiir ve bilinçdışı’ başlığı altında yeni bir bölüm açılabilir. Eğer ses evrensel olanın 
kalıntısı, yani evrenselleştirilemeyecek olansa, bu kalıntı yine evrenselin içinde işler ve 
onu kirletir. Bu basitçe belirtenin sesi dışlaması ve sınırlarından uzaklaştırması değildir, 
aynı zamanda onu kendi doğası içinde barındırmasıdır. Bu, belirtenin yalnızca bir be-
lirten, ya da farklılık ve tekrarlama varlığı olması değil, kendisinin değişken ve öngörüle-
mez bir doğaya sahip olması ve adeta ses ile lekelenmesidir.

4 Kılıcını çektiğinde bedeninin hangi kısmını koparmayı istemektedir? Zımnen ‘fallik belirtenin’ fallusta olduğunu 
mu varsayar? Bu, izleyicilerin kaçınılmaz bir biçimde yaptığı spontane bir varsayım mıdır? Babanın-adı, fallik be-
lirten, iğdiş etme ve aşkın doğasının bir araya gelmesiyle,z neredeyse Lacan’ın Urszene’sinin bir karikatürüyle karşı 
karşıyayızdır.
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Şiirin durduğu yer de burasıdır: belirtenle beraber olan sesi yakalamak; tekrarlanabilir 
olanla beraber duran tekrarlanamaz olanı ele geçirmek; belirtende klonlanabilir olanla 
değil tekil olanla, kaçınılmaz olanla değil muhtemel olanla çalışmak. Belirtenin ikili bir 
doğası vardır: farklı, belirten, anlam veren özelliklerinin yanı sıra değişken ses ekoları, 
titreşimler, ses sirayetleri, benzerlikler, tekrar, ritim ve uyaklarda kullanılabilecek malze-
meler, anlamlı olanın içinde beklenmedik farklı anlamlar, her ne kadar ayrılmaz biçimde 
birbirine bağlı olsa da, benzetmenin ötesinde benzetmeler yaratır. Bu, belirtmenin 
muhtemelen kendini ikiye katladığı, tam da belirtme mantığının kararsız uzantısı olarak 
sese rastladığı yerdir. Belirteni, yani tekrarlanabilir olanı izlemek, herkese konuşmacı 
olma şansı verir. Konuşma evrensel bir işlevdir, ancak ses ekoları ve öngörülemez kalıpları 
takip etmek kolay değildir, evrenselleştirilemez; dolayısıyla şairler nadir yaratıklardır. 

Ancak, farkında olmadan herkes bir yönden şair olarak kabul edilebilir, yani kişi 
bilinçaltına sahip olduğu sürece, kendi arzusu dışında bir şairdir. Freud’un anladığı 
şekliyle bilinçaltı; dilin, tesadüfi doğasını (sesi, ekoyu, ses sirayetlerini) her yerde bulu-
nan bir işlev olarak almasına dayalıdır. Buna Freudyen sürçme denir, ancak tam olarak 
ne üzerinde bu sürçme/kayma gerçekleşir? Örneğin anlam, tam olarak ses artığı üzerinde 
kayar, çünkü bu noktada kelimeler belirten olarak değil, ses nesneleri olarak ele alınır 
ve bu ses artığı, ses ekoları, benzerlikleri ve sirayetleri, anlam kaymasına/sürçmeye yol 
açar. ‘Familiar’ kelimesi, ‘Millionär’da bir ekosunu bulur, böylece ünlü ‘famillionär’ şakası 
ortaya çıkar (‘Salomon Rothschild’in yanına oturduğumda bana eşiti gibi – famillionär 
bir biçimde – yaklaştı’ – PFL 6, sf.47).5 ‘Geist’ (ruh) kelimesinin, ‘Geiz’ (cimrilik) kelime-
sine benzer bir sesi vardır (PFL 5, sf.106), dolayısıyla dil sürçmesine olanak tanır. Üste-
lik bu iki kelime arasına koca bir tarih sığdırılabilir; seslerin yakın benzerliği, anlamları 
arasındaki maksimum uzaklığa eşdeğerdir. 

Freud’un “hearsing” kelimesi etrafında dönen güzel bir rüyası vardır; kelime rüyada bir 
istasyon adı olarak ortaya çıkar. “‘Hearsing’ bir bileşimdir. Bir kısmı, Viyana’daki ban-
liyö tren yolu üzerinde, çoğu ‘ing’ ekiyle biten yer isimlerinden gelir: Hietzing, Liesing, 
Mödling gibi. Kelimenin öteki kısmı ise, İngilizce’deki ‘hearsay’ (söylenti) kelimesine 
dayanır” (PFL 3, sf. 406). Söylenti kelimesinin zıddı olarak hearsing, söylentinin yanı 
başında hearsing, söylentinin içine yerleştirilmiş hearsing – belirtenin bilinçaltında nasıl 
işlediğini anlatmanın ne ekonomik bir yolu! Söylemekteki ezgisel ve belirtene katkıda bu-
lunmayan öğe, ‘rüyaların hammaddesidir’, bilinçaltının meydana çıktığı flash’ları (birden-
bire akla gelme) mümkün kılar. Ve tabii söylenti delilleri mahkemede itiraf edilecek şeyler 
değillerse, analizde yapılması gereken şey, belirtmenin artıklarının belirtmenin kendisini 
işgal ettiği noktaya kulak vermek, dinlemektir. Ancak burada söz konusu olan estetik etki 
değildir, yani ‘bilinçaltı şarkı söylesin de biz dinleyip eğlenelim’ demeyiz. Mesele bilgi 
sorusudur, bilinçaltındaki bilgi ve arzu, bilinçaltındaki düşünce – bu Freud’un taşkın fik-
ridir. Agamben’in çok hoş bir cümlesi vardır: “Dilde sesi aramak, düşünce denilen şey işte 
budur.”6 Belirtene ve anlama bağlı olmayan ancak, belirtene kafa tutan, anlamdan ka-
çan düşünce. Öyleyse sorun, belirtmeyi iki misline çıkaran öğe etrafındaki bilgi sorusuna 
yoğunlaşmaktır. Bilinçaltındaki bilgi, bilinçaltındaki düşünce, bilinçaltındaki arzu, ayak 
basacakları tek noktayı, ses sirayetleri ve ekoları gibi kırılgan bir konuda, tam da belirtenin 
anlam yaratma açısından hiç katkıda bulunmadığı noktada bulurlar. Anlam karşısında 
sesin artığını dayanak noktası yaparlar: anlama vurulan sekteler, anlam kaymalarıdırlar. 
Yapılması gereken, bu artıktaki gizli anlamları ortaya çıkarmak değil, bunun yerine bu 
artığı olduğu gibi tutarak mantığını kavramaya çalışmaktır. Çünkü bilinçaltı, Freud’un da 
işaret ettiği üzere, yorum sayesinde gün yüzüne çıkan gizli düşüncelerde yatmaz, başka 
tür bir anlam değildir (derin ya da gizli vb.). Bilinçaltı, şekilde, bozmanın artığında (Ent-
stellung) yatar ve ‘belirtenin sesine’, fazlalığına tutunur.

5 Freud alıntıları The Pelican Freud Library (PFL) adlı kitaptan yapılmıştır, 15 cilt. Harmondsworth: Penguin, 1973-86.
6 Alıntı Jean-Luc Nancy, A l’écoute, Paris: Galilée 2002, sf. 45.
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Bilinçaltı, gizli bir anlam, ortaya çıkarılması gereken derin anlam değildir, ancak ve ancak 
bozulmuş şekilde yatar. Şu söylenebilir: bilinçaltı bize dolaylı yoldan bir şey söylemektedir, 
dolayısıyla bizim işimiz, yani analitik yorumun işi, bunu dolaysız, açık ve bozmanın by pass’ı 
olmadan söylemektir. Ancak bu bir tuzak, bir hatadır: bilinçaltı bize yalnızca dolaylı yoldan 
bir şey söyler, yalnızca bozulmada, şeklin artığında yatar ve şekil inatçı bir ses öğesine tu-
tunur. Bu analitik yorumun yanlış adlandırmasıdır. Yaygın yorum kavramına ters düşer. 
Peşine düştüğü şey anlam değil, sesin somut örneğini oluşturduğu kararsız nesnedir. 

Öyleyse adda ne var ki? Bir kere, Veronalı aşıklar kuşkusuz fazlasıyla sesin ilk anlamına, 
karanlıkta aşklarını destekleyen şiirsel sese dayanmaktadırlar. Bu sahneyi, onların tekilliği 
ile şiirsel etkinin birleştiği nokta bu kadar unutulmaz yapar. Ancak seste ve diğer şeylerde 
bundan fazlası vardır. Eğer “el değil, ayak değil, kol değil, yüz değil, insanın bir başka uzvu 
değil” ise, ses nereden gelmektedir? Ses, en sade tezahüründe, biricikliği taşıyabilecek 
bir şey gibi görünür, dışarı çıkardığı içselliği ‘ifade eder’, dipsiz bir içe tanıklık eder, 
bireyselliğin saklı hazinesini gözler önüne serer. Ancak açıkça ifade etmemiz gerekirse, bu 
da bir tuzaktır. Her ne kadar ses, yalnızca havanın titremesi, geçici ve yayıldığı anda kaybo-
lan bir şey olsa da (ve dolayısıyla varlığı en yakalanması zor şekilde akla getirse, ancak bunu 
yaparken yüzeysel olmakta inat etse de), insanın kendi sesinde varlık bulduğu gibi güçlü 
bir mefhum vardır; sıradan buradalıktan daha gerçek olduğu kabul edilen, buradalığın 
ötesinde buradalık. Belki de, varlık bulma kavramının kendisi, ses olmadan anlaşılamaz 
– bu Derrida’nın fonomerkezcilik kavramının dayanak noktasıdır. Varlığı düşünmek için 
bir sese ihtiyaç duyarız. Hatta yalnızca düşünmek için değil, kendi kendimizin varlığını, 
öz-varlığını, bilincini deneyimleyebilmek için kendi kendine duygulanıma dayalı bir sese 
ihtiyacımız vardır. Saf, kendine dönük duygulanım sanısında kişi, kendi sesinin hem kaynağı 
hem de alıcısıdır; belki de bilinç dediğimiz şey budur.7 Sesi ruh, nefes, pozitif buradalıktan 
daha gerçek bir şey ile bağlayan kuvvetli bir metafor olma hali vardır. Ancak bu, buradalık 
kavramının kendisini ürkütücü, hayali, sanal bir şeye dayandırır. Çünkü ses nereden gelir? 
Yayıldığı nokta ile ilgili basit bir soruda bile bir paradoks bulunur: ağzı, bedende içinden 
geldiğini varsaydığımız açıklığı, görebiliriz fakat ses, görünmez bir içten gelir, bilinemez bir 
içe işaret eder, kaynağını hiçbir zaman göremeyiz. Bedeni olabilecek en dramatik şekilde 
dış ve iç olarak ikiye böler ve bu bölünmedeki ana işletmeci kendisidir. Bu ayrım çizgisinde 
durarak (Durmak mı? Sesin ayakta durabilme olasılığı hiç yoktur ki…), aynı zamanda be-
den ile dilin kesişme noktasını oluşturur. Beden ve dilin ortaklaştığı şeydir. Dili, bedenden 
salınma noktasına tutturur, bedene bağlar. Belirten, bedensiz mantık yaratığıdır, ancak 
ses aracılığıyla bir bedene sahip olur, vücut bulur. Çünkü yalnızca biri kendisini kendi sesi 
olarak kabul ettiğinde işleyebilir. Ancak bu bağlantı paradoksaldır, çünkü ses, ne bedene, 
ne de dile aittir – dilbilim tarafından ele geçirilemez, dilde onun bir parçası haline gel-
meden yaşar ve bedenin maddi bir parçası da değildir. Daha çok bedenden çıkan bir mermi 
gibidir. Ne içerisi, ne dışarısıdır, ama tam da bu ikisi arasındaki geçişten meydana gelir. İç 
ile dış arasındaki bölünmenin büyük işletmecisidir; yeni bir ontoloji ya da topoloji gerek-
tiren bir sınır paradoksudur. 

Bir edebi örnek daha vereyim. Modern çağın şafağından, Shakespeare’den başlamıştım. 
Dolayısıyla şimdi diğer uçtan, modern çağın yüksek noktalarından birinden, Samuel 
Beckett’ın The Unnamable’ı (Adlandırılamaz) ile devam etmek istiyorum. Romeo Juliet 
sahnesi, ses ile isim arasındaki karşıtlığı, güçlü bir biçimde ifade ediyor ve her ikisinin 
bunu takip eden dramını gösteriyordu. Beckett’in metni ise, bunu tam da uç noktasına ka-
dar getiriyor: burada söz konusu olan, tam olarak sesi olmayan bir isim, isimsiz bir ses, 
isimlendirilemez bir ses, çünkü roman boyunca sesi kimin çıkardığını ya da sesin nereden 
geldiğini bilemiyoruz. Kaynağı ya da yeri bilinemeyen ses, romanın tüm söylemek istediği, 
yani roman isim konulamaz bir ses ile yürüyor. (Şunu hatırlatmak gerekir ki, Adlandırılamaz, 
bir üçlemenin son romanı. Ondan önceki iki bölüm ise Molloy ve Malone Ölüyor. 
7 Bkz. Jacques Derrida, Of Grammatology, Baltimore: Johns Hopkins UP, 1976, sf. 20. 
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Her bölümle birlikte daha fazla şey kayboluyor ve en sonunda artık hiçbir karakter, kah-
raman ya da kurgu kalmıyor. Geriye kalan tek şey bir ses.) Bir alıntı yeterli olmalı: “Bunu 
söylemiş olacağım, ağzım olmadan söylemiş olacağım, içimde söylemiş olacağım ve sonra 
dışımdaki aynı sesle söyleyeceğim. Belki de bu benim ne hissettiğim, bir dışarısı, bir içeri-
si ve ortada ben. Belki de bu benim olduğum şey, dünyayı ikiye bölen, bir tarafta dışarısı, 
bir tarafta içerisi, bir folyo kadar ince, ne bir taraf ne de öteki tarafım. Ortadayım. Bölün-
meyim. Kalınlığı olmayan iki yüzeyim. Belki de hissettiğim bu, titreştiğini hissettiğim bir 
kulak zarıyım. Bir tarafta zihin, bir tarafta dünya, bense hiçbirine ait değilim …”8 

Hiç kimse bu kadar net ifade edemezdi: ses, bölünmenin tam anlamıyla kuralıdır. Ken-
disi hiçbir tarafta değildir ama aynı zamanda her iki taraftadır. İçerisi ve dışarısının 
kesişimindedir, ancak bu kesişime de yerleştirilemez. İki tarafı birleştiren ve ayıran 
incecik bir folyodur. Bir yazarın içinden geçenleri takip ederek ve onlara sadık kalarak 
kağıda döktüğü varsayımına, yani sergilenebilir ve bütünlüklü bir şekle getirmeden ham 
halleriyle, bilinçte belirdikleri şekliye yazmasına, modern edebiyatta verilen standart bir 
isim var: ‘Bilinç akışı’. Beckett söz konusu olduğunda bu terim, hayli yanıltıcı ve uygun-
suz. Çünkü bilinç akışı, bilinci dış dünyadan temizce ayrılmış bir dünya olarak en baştan 
varsayıyor. Ancak Beckett’ın tüm yapmak istediği, iç sesin bir yere yerleştirilemezliğini 
koruması, zihin ile dünya, konuşma ile beden arasındaki kenarda, her ikisini keserek 
ve her ikisi tarafından kesilerek durması. İçteki ayrım, hemen dıştaki ayrıma tercüme 
oluyor, dıştaki ise içtekine. Bu, bilincin tutarsız olduğu anlamına gelmiyor; aksine bilinci 
ayıran ve onu bilinç yapan çizginin kendisi sürekli bulanık ve ayırt edilemez. 

İki alıntı arasındaki mesafeyi geçerken, şuna işaret edebiliriz: bir taraftan ses ve isme, 
“Babanın-adına” örnek teşkil eden drama, öte yandan isimsiz ses, dayanak noktası olma-
yan ses, tutunacak ya da karşı gelecek bir “Babanın-adı” olmaması ve hiçbir bireyselliğin 
ifade bulamaması, yerine getirilecek ya da getirilemeyecek sosyal ödevlerin olmaması, 
yalnızca sesin devamlılığı, ancak aynı zamanda sonuna kadar direnme etiğine zorlaması… 
Sanki isim (Babanın-adı); adlandırma, sosyali tanımlama, tavsiye verme ve bir sosyal yer 
verme gücünü ve iktidarını isme kaptırmış gibidir. Kaybolmuştur. Ses, yeni bir sestir, 
adeta modern çağın icadıdır, modern çağın getirdiği bir şeydir. Dolayısıyla Beckett’in 
Adlandırılamaz’ı Romeo ve Juliet’le beraber okunabilecek bir emsaldir.

Ayrım çizgisine beden veren ses, kişinin tam anlamıyla kendisinin olarak sahip 
çıkamayacağı bir şeydir, neticede kimse kendi sesiyle konuşamaz: en mahrem biçimde 
benim olduğu, benim en içteki hazinem olduğu düşünülebilir. Ancak, aynı zamanda ken-
dimizin buradalığını, kendilik mefhumunu bozan ve sanallığa atfeden bir şeydir. İçeriden 
kaynaklanarak kişinin istediğinden daha fazlasını ortaya çıkarır. Beckett, burada çok iyi 
bir örnektir: günümüzde insanlara, içlerindeki yazarın sesini nasıl bulacaklarını öğreten 
pek çok yaratıcı yazım okulu vardır. Onlara rehberlik eden metafor da şudur: yazıda 
kendi sesinizi bulun, yalnızca sizin, size özgü, yalnızca size mahsus olan sesinizi. Oysa ki 
Beckett’in sorusu, bunun tam tersiydi: insan nasıl kendi sesini kaybeder, nasıl nötr, anon-
im bir şekilde yazılır, biçimden kurtulmak nasıl mümkün olur, nasıl bir yazar olunmaz 
(dolayısıyla yabancı bir dilde yazar ve kendini ana dilinin aldatıcı sığınağından mahrum 
bırakır). Foucault, ‘Yazar nedir?’ isimli dersinin fikrini Beckett’den, ‘kimin konuştuğu ne 
fark eder’, ‘Qu’importe qui parle’, cümlesinden alır. Nasıl tarifsiz iç hazine tuzağına ve 
onun ikiz tuzağı olan yazarlığa düşmeyebiliriz? Foucault’ya göre ses, mahrem ya da husu-
si değil, kişinin kendi sesinde var olduğu yanılgısını bozan ve bilincin içselliğini rahatsız 
eden bir şeydir. Sesin bir işgalci, yabancı bir beden, protez, bedensel bir uzantı, yapay 
bir uzuv olduğunu söylemek, daha uygun olacaktır – hiçbir zaman ‘otantik’ değildir, asla 
sadece bir ifade değildir. 

8 The Beckett Trilogy, London: Picador, 1979, sf. 352.
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Sesin hayaletimsi bir otonomisi vardır, hiçbir zaman gördüğümüz bedene ait değildir, 
ses hiçbir zaman onu çıkaran insanın sesiymiş gibi değildir, her zaman bir boşluk, Ver-
fremdung, uyuşmazlık vardır. Her zaman işin içinde bir vantrilokluk var gibidir, sanki 
vantrilokluk sesin standart kullanılma biçimidir, ancak alışkanlıktan ötürü bunu gözden 
kaçırırız (ya da alışkanlığın siperleri biraz indiğinde tesadüfen duyarız). Bir işgalci olarak 
ses, hayaletimsi bir doğaya sahiptir, hem mahrem hem dışa ait bir tarafı vardır – Lacan 
bununla ilgili olarak mükemmel bir kelime icat etmiştir, extimate. 

İki örnek vereyim. Stanley Kubrick’in efsanevi filmi  2001 – Space Odyssey’de (2001 – 
Uzay Odisseia’sı) Hal 2000 isimli uzay gemisini yöneten bir bilgisayar vardır. Bir nok-
tada bu bilgisayar etrafa saldırmaya başlar, dolayısıyla yok edilmesi gerekir. Bu yüzden 
kahramanımız (Keir Dullea) bilgisayarın beyin hücrelerinin yavaşça, bir bir bağlantısını 
keser (o günlerde bilgisayarlar çok büyük boyutlardadır). Bu esnada ‘bilgisayarın’ tama-
men mekanik sesiyle konuştuğunu duyarız, yaşamı için, affedilmek için yalvarır. Sözde 
çocukluğuna geri döner, çocuk şarkıları söyler – bilgisayar tam da bir insan gibi ölür, 
trajik bir insan ölümü gibi; yalnızca mekanik sesiyle insanlığı zıt görünür, yapmacık sesi, 
yapay uzantısı, uyumsuzluğu... Günümüzde bunun ‘gerçek-yaşam öyküsü’ olan bir benzeri 
vardır, Stephen Hawking’in sesi: büyük bir beyin, yaşayan süper bilgisayar, günümüzün 
bilimsel ikonu, modern bilimdeki en zeki zihindir; ancak bedenin minimumluğuna, tam-
amen engelli, çekip küçülmüş bir bedene sıkışmıştır ve insanlığı tamamen mekanik bir 
ses ile somutlaşmaktadır (ilgi çekici ama tekinsiz bir ses, zihnin bedenden gelmeyen sesi, 
kişisel olmamasıyla ilgi çekici bir ses). 

Sesin bu hayaletimsi otonomisi, bu belirsizlik alanı, belki de en iyi akusmatik ses olarak 
bilinen şeyde hissedilebilir. Terim, ünlü Fransız somut müzik bestecisi Pierre Schaeffer 
ve takipçisi Michel Chion10 tarafından ortaya konmuştur ve en basit şekliyle, kaynağını 
göremediğimiz ya da belirleyemediğimiz ses anlamına gelir. Sesin nereden geldiğini 
ve hangi bedene atfedilebileceğini bilemeyiz. Bu ses, tekinsiz etkiler bırakabilir, yerini 
belirlemenin imkansızlığı, ona özel bir güç, bir tür her şeye hakimiyet ve her yerde bu-
lunabilme imkanı verir. Bunun en çarpıcı örneği, Hitchcock’un Psycho’sudur: Film tama-
men annenin sesinin nereden geldiği, hangi bedenden çıktığı sorusu etrafında döner. 
Ses vardır, ancak onu üreten bedeni, filmin en sonu gelene kadar göremeyiz. Ve ekleye-
biliriz ki annenin sesi, herhangi bir ses değil, sese dair deneyimin başladığı yer, kişinin 
duyduğu ilk sestir. Bu örnek paradigmatiktir – bebeğin ilk ve belirleyici dönemindeki 
kaderini öyle tayin eden anne sesi de tam anlamıyla akusmatik bir sestir; bebek ilk başta 
ve yapısal olarak bu sesin kaynağını tespit edemez, dolayısıyla akusmatik ses, gerçekte 
ötekinin sesine dair ilk ses deneyimidir. Psycho’nun bir kıssanın anlatım gücüne eriştiği 
nokta da burasıdır. Akusmatik ses ile felsefe arasında özünde bir bağ vardır. ‘Akusmatik’ 
sözü nereden gelmektedir? Kendini ilk olarak filozof olarak tanımlayan ve ilk felsefi ekolü 
kuran kişi Pisagor’dur. Akusmatikler onun takipçileri, öğrencileridirler; yaklaşık beş yıl 
süresince öğretmenleri bir perdenin arkasından ders anlatmıştır. Diogenes Laertius’un 
(VIII, 10) bu konuda anlattıkları elimizde mevcut. Buna göre, Pisagor’un talebesi ol-
mak isteyenlere ustalarının dersleri, onu görmeden, bir perde arkasından sunuluyordu. 
Perdenin arkasında ders veren öğretmen, ses çıkaran görünmez bir yaratık, dahiyane 
bir hareketle belki de felsefeyi kuruyordu. Perdesi ve diğer elemanları ile birlikte bu bir 
felsefi tiyatroydu; ancak perde beş yıl boyunca hiç kaldırılmadığı için ilk başlarda felsefe, 
perdenin arkasındaki bir oyuncu gibi görünüyordu. Bu mekanizmayla amaçlanan şey, 
yalnızca sesin görevli olduğu öğretme işini, ilgiyi dağıtacak herhangi bir görsel öğeden, 
hayal gücünden, herhangi bir imaj ya da görüntüden, öğretmenin davranış ve beden-
inden, özetle sunulan fikirlere yoğunlaşmayı engelleyebilecek herhangi bir şeyden uzak 
tutmaktı.
9  Aksine filmde hazırda bekleyen astronotlar en kişisel olmayan ve mekanik şekilde ölenlerdir. 
10 Bkz. Pierre Schaeffer, Traité des objets musicaux, Paris: Seuil, 1966; Michel Chion, La voix au cinéma, Paris: 
Cahiers du cinéma, 1982.
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Öğretme, fikirler, doktrin, bütün bunlar, yalnızca uygun vasıta olarak kabul edilen 
Ustasının Sesi, ruhun vasıtası, aracılığıyla verilirdi; amaç, ruhu bedenden ayırmaktı. 
Bu ayrımda ruh, seste idi, beden ise görsele aitti. Ancak talebelerin bu şekilde fikirlere 
daha iyi yoğunlaşacağı iddiasının yanı sıra, öğretim bu şekilde akusmatik bir sese sahip 
oluyor ve müstesna bir otoriteyle donanıyordu. Fazladan bir anlam, ancak gerçekleştiği 
sıradan yer görüldüğü takdirde dağılabilecek bir aura kazandırıyordu. Mekanizmanın 
güzelliği, basitliğinde ve formel, otomatik bir biçimde işleyebilmesinde yatıyordu – hatta 
bir perdenin arkasından ders vererek insanın yarı otomatik bir biçimde öğretmen, usta 
olabileceği de söylenebilirdi. Öğretmenin yalnızca öğretmen değil, aynı zamanda usta ola-
bilmesini sağlayan bir otorite fazlalığı vardı ve bu fazlalık sunulan fikirlerin içeriğinden 
değil, sesin görünmezliğinden geliyordu. Beden, ruh için bir utanç kaynağı gibiydi, ancak 
burada bir tuzak, bir yanılgı vardı; çünkü sesin kendisi bir tür beden, hatta tersine, görünür 
bedenden daha beden olan bir şeydi; herhangi bir bedenden daha kuvvetli ve zorlayıcı bir 
hayaletimsi bedendi.  Bedensizleştirilmiş bedenin mecbur etmesi ve bunun akusmatik 
bir sesle desteklenmesiyle, öğretme daha ikna edici bir hal alır. Ruh, seste yeni bir be-
den, bir aura kazanır ve etkili olmasının nedeni de budur. Diogenes Laertius ayrıca bize 
yaşarken dahi Pisagor’un bir kült objesi olduğunu ve ilahilik mertebesine ulaştığını söyler 
ki, belki de bunun kullanılan mekanizmayla bir alakası yok değildir. Belki de bu, ‘ilahi’ 
etki yaratmak üzere tasarlanmış bir mekanizmadır. (Üstelik hem İncil’de hem de başka 
dinlerde Tanrı, akusmatik ses olarak ortaya çıkar.) O kadar yıl sonra perde açıldığında 
ve şanssız talebeler bu mucizeyi, sesin kaynağını, acınası ve sıradan yaşlı adamı kendi 
gözleriyle gördüklerinde – zaten bu tür bir durumda kim olsa sıradan görünür, çünkü 
kişinin görüntüsünün sesi ve otoritesi ile boy ölçüşmesi imkansızdır – ne olduğu üzerine 
ancak tahmin yürütebiliriz. Perde açıldığında zavallı öğretmenin ne duruma düştüğünü 
düşünüp üzülebiliriz, ya da tüm bunların bir anda bir kara mizaha, hatta daha da kötüsü 
kimsenin kamusal alanda itiraf edemediği bir komediye döndüğünü tahmin edebiliriz. 

Eğer felsefenin başlangıcında bu akusmatik aygıta sahipsek, o zaman felsefenin sonunda 
da bunu psikanalistte bulabiliriz. Analist de kişinin göremediği birisidir – Freud’un yö-
nergelerini takip ederek kanepenin gerisinde, hastanın görüş mesafesi dışında oturması 
gerekir. Burada da amaç, dikkati dağıtacak tüm görsel şeylerden kurtulmak ve özellikle 
hastanın kendi davranışlarına psikanalistin vereceği tepkileri görmesini ve buradan 
ipucu yakalamasını engellemektir. Dolayısıyla analist bir saf ruh, bir hayalet, görünmez 
bir yaratık, bedeninden yoksun kalmış bir ruhtur. Ancak buradaki durum tam tersidir: 
Freud’un mekanizmasına göre bu sefer hasta, yani özne, tüm konuşmayı yapmalıdır – bu 
tam da hastalardan biri olan Anna O’nun söylediği gibi ‘konuşma kürüdür’; kişinin tedavi 
olabilmesi için konuşması gerekir. Diğer tarafta analist, limitler dahilinde konuşarak ya 
da hiç konuşmayarak kendi işini görebilir. Zaman zaman sınırlar dahilinde bir şeyler söy-
lese de analiz süreci, analist hiçbir şey söylemeden de yürütülebilir. Dolayısıyla, durum 
tamamen tersine çevrilmiştir: özne konuşur, ama bir öğreti sunmak, fikirlerini yaymak 
için değil, aklına düşen her şeyi söylemek üzere konuşur. Felsefeden gayet uzak olarak, bu 
konuşma sadece boş laflar, serbest çağrışımlardan ibarettir, ne olsa olur. Ancak buradaki 
mesele, Öteki’ne konuşuyor olduğudur; öğretmene, ustaya, doktora, tanıdığını sandığı 
birilerine – bu Lacan’ın meşhur aktarım formülüdür (ve sessel bağ aktarım için çok 
önemlidir). Bir şeyleri bilmesi gereken kişi, aynı zamanda görülmemesi gereken kişidir, 
yapısal olarak perdenin arkasındadır ve dolayısıyla her yerde ve her şeye kadir görünür. 
Dolayısıyla analist, bu tersinden Pisagor bedenleşmesinde, akusmatik sese sahip yaratık 
değil, sessizliğe indirgenmiş, duyulamaz sestir; belki de sesin en saf hali, kavram haline 
getirilmiş sestir. Akusmatik ses değil, akusmatik sessizliktir, yani kaynağı görülemez ve 
yeri tespit edilemez sessizliktir. Özne, sesi ve öğretiyi dinleyerek değil, kendisi sessizlikle 
konuşarak öğrenir ve dönüşür – onun sesini alan ve ona bir nitelik kazandıran Öteki’nin 
sessizliğinden bir şeyler öğrenir. Öteki, doktrin sahibi biri değildir; özne kendi boş lafları 
aracılığıyla öğretiye giden yolu bulmalıdır. 
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Boş konuşmalar Öteki’nin sessizliği ile bir döngüye girerek bir öğretiye dönüşür.

Ses, çıktığı anda ortadan kaybolur. Sanki bir an geceyi aydınlatıp sonra kaybolan şimşek 
gibi, anlık bir parlama olarak ortaya çıkar ve sonra buharlaşır. Sürdürülebildiği ve 
desteklenebildiği takdirde, yalnızca ses çıkardığı sürece etrafa hakim olabilir; o zaman 
tüm alanı, içerisini ve dışarısını işgal etmeye, bizi korku içinde bırakmaya gücü yeter, 
ama yalnızca belirli bir süre zarfında bunu yapabilir. Dayanıklı değildir, sabitlik iddiası 
yoktur; özünde fani ve geçicidir. Zaman ile arasında mahrem bir ilişki vardır – zamanın 
geçişini temsil eder, geçen zamana tutunmanın imkansızlığını gösterir. Dolayısıyla hafıza 
ve bellek olasılığı ile de mahrem bir ilişkisi vardır. Onun geçişini nasıl telafi edebiliriz? Ses 
alıkonabilir ve korunabilir mi? 

Bunun için iki yol vardır: Biri insanlık tarihi kadar eski, diğeri de oldukça yeni. İlki ta-
bii ki dildir, belirtendir, isimdir. Dil, sesleri tekrarlayabilmek, alıkoymak ve korumak 
için devasa bir makinedir. Şöyle söyleyebiliriz: dil, sesin kendisi dışında her şeyi tu-
tabilir ve koruyabilir. Ya da daha açık ifade etmek gerekirse: Kendi mükemmeliyetsizliği 
dolayısıyla yalnız sesteki bazı şeyleri yakalayabilen ve koruyabilen kusurlu bir makinedir. 
Ancak makinenin garip sesleri ve küçük teknik problemleri, yalnızca şiirin ve bilinçaltının 
yakalayabileceği inlemeler, özgünlükler, tuhaflıklar, anormallikler aracılığıyla sesin 
çınlama ve yansımalarını yakalayabilir. Garip sesler ve küçük teknik problemler, maki-
nenin içinde bir hayalet, ses hayaleti varmış hissi yarattığı noktadır, ya da makine ruh 
yaratıyormuş gibi gelir. Yine de dil makinesi, sesin diğer özelliklerini, dile dökülemez gibi 
görünen doğasını, biricikliğini ve bireyselliğini, içerisi ve buradalık ile arasında bulunan 
mahrem ilişkiyi kavrayabilme yetisine sahip değildir. 

Ancak bir asırdan fazla bir zaman önce imdadımıza yetişmiş başka bir tür makine var: 
ses kaydı ve sesin yeniden üretimini sağlayan teknoloji. Bu teknoloji gün geçtikçe daha 
büyük ve daha sofistike bir hal alıyor; buna bağlı olarak da hızla bir endüstri gelişiyor, 
öyle ki hayatlarımızın en gizli alanlarına kadar giriyor.11 Gramafonlar, radyolar, kaset 
çalarlar, CD’ler, telefonlar, kolonlar, mikrofonlar, sinema, televizyonlar, cep telefonları 
varlığımıza hükmetmeye başladı. 

Geçmiş yüzyılın en bariz ve mühim özelliklerinden biri, yeni ve daha önce görülmemiş bir 
ses deneyimini getirmiş olmasıdır. Aynı anda her yerde var olan bu deneyim, geri dönü-
lemez bir biçimde ses kelimesinin anlamını değiştirmiştir. İlk zamanlarından beri her ses 
deneyimi, farklı oranlarda ‘gerçek kaynaklardan’ gelen seslerle, teknik araçlar tarafından 
üretilen seslerin (örneğin ‘canlı kaynakları’ orada olmayan ve yalnızca yeniden üretilen 
seslerin), birbirinden ayrılamaz bir karışımıdır. Bu devrimin oranları baş döndürücü, et-
kileri her yerde ve çok güçlüdür. Tarihte ilk kez yalnızca sesin biricikliğini yakalamak 
mümkün olmamış, aynı zamanda yaygın ve herkesin parmaklarının ucunda oluvermiştir; 
tekil varlığı ve içselliği kopyalamak sıradan olmuştur, ya da sıradan olmuş gibi görünmektedir.

Teknolojinin yeniden ürettiği şey, aslında tam da dilin seste ele geçiremediği ve tutamadığı 
özelliktir: tekrarlanamaz bir buradalığa tutunması. Sesin tekrarlanamaz var oluşu, kolayca 
tekrarlanabilir hale gelmiştir. Sesi bir desteğe sabitlemek ve onu kopyalanabilir yapmanın so-
nucu olarak, bir dizi başka devrim de gerçekleşmiştir: 1. sesin uzak yerlere dahi iletilebilmesi; 
2. sesin yükseltilebilmesi; 3. biçimlendirilebilmesi ve dönüştürülebilmesi; 4. her yerde mevcut 
akusmatik özelliğinin, yani Pisagor’un perdesinin yerini, marifetli küçük araçların alması; 5. 
kaynağı yalnızca elektronik araçlar olan sentetik seda ve sesler çıkarılabilmesi olanağı.12

11 Tarihte ilk kez Edison 1877’de ‘Mary’nin küçük bir kuzusu var’ şarkısını kaydettiğinden beri (bu kayıt kayıp) ve Eiffel 
kulesini tasarlayan Gustave Eiffel elimizdeki en eski kaydı yaptığından beri (Eiffel kulesinde L’Acacia isimli şiiri okumuş ve 
kendi sesinden tarihin 11 Şubat 1891 olduğunu kaydetmiştir) hemen hemen her şey değişmiştir.
12 Bu devrimlerin daha açık bir fenomenolojisi için bkz. Michel Chion, Le son, Paris: Nathan 1998, sf. 197.
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Tüm bu devrimlerin toplamı, olağanüstü bir devrime işaret eder. Ancak, eğer çoğu şey 
sesi kavramaya dayanıyorsa, önünde sonunda buradalık ve bilinç mefhumlarının ken-
dileri (bkz. Derrida), insan olmayı tanımlayan kavramlar, ses ve kendilik deneyimimiz, 
bu müstesna dönüşüm ile birlikte, çarpıcı bir biçimde değişti diyebilir miyiz? Gerçek-
ten çok başka bir şekilde mi insanız? Verilebilecek ilk temkinli yanıt şu olabilir: tahmin 
edeceğimizden çok daha az. Elbette sınırsız olanaklar sunan ve daha önce görülmemiş 
aletlerin hayatımıza girmesiyle, bu cevap çok sıra dışı görünebilir. 

Bu yanıtı vermemin ilk nedeni, sesin kendi doğası ile ilgili. Daha önce gördüğümüz gibi 
ses, her zaman ‘kendinde’ prostetik bir özellik taşır. Yeni teknolojilerin, yepyeni bir 
ses deneyimi getirdiğini söylemek, pek de doğru olmaz. Daha çok, otantiklik, bireysel-
lik, ifade, biriciklik aurası altına saklanmış da olsa, seste zaten var olan bir şeyi, gizlice 
yükseltmiş ve yaymıştır. Kesin konuşmak gerekirse, sesin hiçbir anlamı yoktur, anlamın 
taşıyıcısı olan belirtendir. Ancak garip bir biçimde tersine çevrilerek, ses hiçbir şey ifade 
etmediği halde, kendisine en yüksek anlam atfedilmiştir (kelimelerin ötesinde biline-
mez bir anlam, ilahiliğe yükselme ya da kendi-buradalığı ve biriciklik taahhüdü olarak). 
Bu yapısal yanılgı, sesin tüm tarihine özgüdür ve bozucu etkisinin üstünü oldukça 
örtmüştür. Dolayısıyla otantik, yani ‘gerçek bir kaynaktan’ çıkan sesi, yapay bir biçimde 
tertip edilen ve teknoloji tarafından kopyalanan sese karşı kışkırtamayız. Sesin ve sesin 
aurasının katışıksızlığını, lekelenmemiş ağırlığını ve tekrarlanamaz bireyselliğini bozan 
şey, teknoloji değil, sesin kendi doğasında bulunan ve sürekli onun bozulmasına işaret 
eden bir şeydir. Bu şeyin varlığı dolayısıyla ses, hiçbir zaman sadece buradalık için bir 
vaat olmamıştır, daha çok imkansız bir buradalığın göstergesidir. En nüfuz etmiş gibi 
göründüğü noktada, aynı zamanda, yabancı bir beden, bir protez, yarı yapay bir bedensel 
uzantıdır. Teknoloji bu yönünü büyütmüş ve ona evrensel, herkesin erişebileceği gibi bir 
özellik kazandırmıştır.13 Ancak aynı zamanda her iki tarafın da boyutlarını büyütmüştür: 
sesin prostetik özelliğini elle tutulur hale getirir ve böylece yapısal yanılgıyı giderirken, 
arada açtığı boşluğu, hiç olmadığı kadar zorlu biçimde ve teknik imkanları empoze eder-
ek örtmeye çalışmıştır. Öyleyse, belki de şaşırtıcı olan, sesin daha önce hiç olmadığı bir 
biçimde deneyimlenmesi değil, bu kadar kolayca toparlanabilmesidir. Yeni teknolojilerin 
başlarda büyük bir dehşet dalgasına sebebiyet verdiği, akusmatik seslerin ani artışına ilk 
başta tekinsiz etkilerin büyük gösterisinin eşlik ettiği ve bunun bilimin getirdiği yeni bir 
tür sihir gibi algılandığı doğrudur.14 Bu sefer, telefonun ilk günlerinden bir başka büyük 
edebi örnek verebilirim: Proust’un müthiş romanı Kayıp Zamanın İzinde’nin üçüncü 
bölümü “Guermentes Tarafı (1920)”. Anlatıcı, kendisini Bir Fransız kasabasında bulur ve 
bir noktada postaneye giderek büyükannesiyle telefonda konuşur. Büyükannenin sesinin 
varlığı öyle gerçektir ki, buradalığın bir hayaleti gibidir. Ama tam da bu nedenle aşırı 
güçlüdür, dolayısıyla hemen büyükannesini görme arzusuyla yanıp tutuşmaya başlar; 
büyükannenin akusmatik sesi, ilk kez kaynağı görünmeden duyulduğunu, içini durdu-
rulamaz bir hasretle doldurur. Bu yüzden ani bir itkiyle acele Paris’e döner; büyükanne-
sine kavuşmak, “kollarında, şimdiye kadar şüphelenmediği[m] ama onun sesiyle bir anda 
vücut bulan hayaletten” kurtulabilmek için… Peki dönüp de büyükannesinin odasına 
girdiğinde ne olur? “İlk kez ve yalnızca bir an, çünkü çok çabuk kayboldu, lambanın 
yanındaki koltukta oturan, kırmızı suratlı, şişman ve kaba, hasta, gündüz düşleri kuran … 
taşıyabileceğinden fazlasını yüklenmiş yaşlı bir kadın gördüm fakat onu tanımıyordum” 
(2001, sf. 426). Yani ses onun içini geri gelme ve sesin çıktığı bedeni kucaklama isteğiyle 
doldurmuştu; ancak çok geç kalmıştı, bulabildiği yalnızca tanımadığı yaşlı bir kadındı. 
Öyleyse akusmatik sesin buradalığı rahatsız ettiğini, yaşayan insanları ele geçirdiğini ve 
sonra rahatsızlığın bir daha hiç iyileşemediğini söyleyebiliriz.
13 Bu konuda yine Beckett bir örnek oluşturabilir: sesin otantikliğine takılmaktan ziyade yeni teknolojileri memnuni-
yetle benimsemiş, kasetçalar kullanmış (en dikkat çekici eseri Krapp’ın Son Teybi), radyo oyunları ve televizyon için 
yazılar yazmış, Film yapmıştır vb. Teknolojiyi kullanışı tamamen ses anlayışıyla paraleldir, bunu kıracak bir şey değil.
14 Burada Friedrich Kittler’in titiz ve kapsamlı çalışmalarını anmak isterim; özellikle de Grammophone, Film, Type-
writer (Stanford UP, 1999) isimli çalışmasını .
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Ancak sarsıcı etkiler kısa sürüyor ve her şey hızla yeni bir ‘normallik’ haline evriliyordu; 
yeni sesler yaşam dünyamızla bütünleşiyordu. Belki de üzücü olan, çoğunun pek de üzücü 
olmamasıydı. 

Yine de, eğer gündelik deneyimimiz, yeni seslerin büyük baskınını görünürde kolaylıkla 
yutmuş gibiyse de – geleneksel standartlar açısından düşünüldüğünde, bu olağanüstü bir 
sihir başarısıdır – yeni olasılıklar (Lacancı psikanalizin ekonomik terimini kullanmamız 
gerekirse), büyük Öteki’nin tarihi kaderini gerçekten etkilemiş ve bu kaderde belirli kay-
malara sebep olmuştur. Farazi olarak denilebilir ki teknoloji, büyük Öteki’nin heybetli 
bir uzantısını teşkil eder. Büyük Öteki kavramı, ilk olarak dilin, sembolik düzenin vb.’nin 
büyük Öteki’si olarak ortaya konmuştur, örneğin ilk büyük sesi akılda tutma, istif yap-
ma ve saklama makinesi gibi. Öteki, dili ayakta tutan otoritedir – ya da daha çok otorite 
varsayımıdır –, dilin yasa ve anlamını garantiler, çünkü bu tür bir garanti varsayımı ol-
madan, bir dil konuşulamaz. Bu ilk anlamıyla ses, bahsedilen korumadan kaçan ve belirtme 
mantığını atlatan bir şey olarak sunulur (yalnızca garip sesleri ve küçük teknik problem-
leri aracılığıyla dolaylı yoldan çağırılabilir). Sesin yeniden üretilmesi teknolojisi, tekrar-
lanamaz olanı (görünürde) tekrarlayarak ve sesin doğal sınırlılığı olan mesafeyi ortadan 
kaldırarak, Öteki’ni ziyadeleştirmiş ve hatta daha da itiraz edilemez hale getirmiştir. Se-
sin var oluşunun tekilliği ve biricikliği, tekrarlama imkanıyla budanmamıştır; daha çok, 
tekrarlama onun egemenliğini güçlendirmiştir: her ses-buradalığı, artan bir biçimde 
yapay, hayal ürünü olmuştur ama büyük Öteki’nin buradalığı, zaten başından beri, her za-
man bir hayal ürünüdür. Hayal ürünü olduğu gözümüze çarptığından dolayı değil, dolaylı 
bir inanç anlamına geldiğinden ve bu yüzden saldırıya daha açık olduğu için daha az 
inanırız. Hatta çok büyük bir hipotez öne sürmeye teşebbüs edebiliriz: Öteki’nin sembolik 
otoritesinin düşüşü (pek çok yönden tarif edilebilir bir şey) Öteki’ni zayıflatmamış, aksine 
daha baskıcı, daha her yerde ve daha ele geçirilemez yapmıştır. İsmin düşüşü – baştaki 
mekanizmamıza dönersek Babanın-adı – sanki tekrarlanabilir, artık isim tarafından 
yönetilmeyen ve çerçevelenmeyen bir takım sesler ve onların yayılması ile dengeleniyor 
gibidir. Sessel Öteki, sembolik Öteki’nin yerine geçmiş gibidir. Öteki, sembolik olandan 
daha sesli bir hal almıştır, artık ‘Babanın-adı’na ve ‘Sahibinin Sesi’ne bağlı değildir. Bir 
köpeğin fonografın silindirini incelerkenki meşhur fotoğrafı, yirminci yüzyılın en simge-
sel ikonlarından biri, yalnızca burada bulunmayan Ustanın bizi kopyalanmış akusmatik 
sesiyle idare ettiğini değil, aynı zamanda Sahip (Usta) figürünün de değiştiğini gösterir. 
Seslerin üremesi hem onun otoritesini çözmüştür, hem de daha yaygın ve baş edilemez 
yapmıştır.15 

Fakat bu hiç de teknolojinin yayılmasına ve ölümcül tehlikelerine karşı (örneğin Heid-
degger tarzı) bir ağıt değil. Her ne kadar sesin yeniden üretimi teknolojisi, büyük Öteki’yi 
kuvvetlendirdi, yaygınlaştırdı ve parçalanmasını zorlaştırdıysa da, aynı zamanda onun 
hakkından gelecek tam teçhizatlı yolları da yarattı. Bulunmanın canlı halinin kaybı için 
yas tutmak gerçekten yersiz, çünkü bulunma, her zaman sesin bozucu doğasını perdeleye-
bilmek için kullanılan geçmişe dönük, bir mittir. Ancak simulakranın artışından, kopya 
ve röprodüksiyonların bitmeyen zincirinden duyulan ‘post-modern’ zevk alma hali adı 
altında sesin (yeniden) üretilmesindeki yeni imkanlara ve yeni seslerin bolluğuna sevin-
mek de eşit derecede yetersizdir. Her iki tavır da, -her ne kadar burada karikatürleştirilse 
de, birbirinden zıt şekillerde sesten vazgeçmektir; biri onun (kayıp) bulunma halindeki 
köklerine tutunur, diğeri prostetik doğasını takdis eder. Burada gerek duyulan şey, en 
zor stratejidir: çerçevesini kişinin yalnızca tahmin edebileceği ve öncesinde hiçbir örneği 
olmayan bir ‘hafıza politikası’, ‘ses politikası’.
15 ‘Sesler duymak’ her zaman psikozun bir göstergesi olarak alınmıştır. Yalnızca deliler kaynağı olmayan sesler du-
yabilirler. Sessel Öteki’ye geçişle psikotik damarın sıradan gündelik yaşamın bir parçası haline geldiği bir koşulun 
ortaya çıktığını iddia edebilir miyiz? Seslerin çokluğunun, hakkını kaybeden ‘Babanın-adı’nın yerini tutan bir şey 
haline geldiğini söyleyebilir miyiz? ‘Babanın-adı’nın, Öteki’nin otoritesinin belirteninin hakkını kaybetmesi, Lacan’ın 
psikoz tanımıdır.
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Anlık sesin uzaması ihtimali, gördüğümüz üzere, hafızanın imkanıdır da. Yeni teknoloji-
lerle ses, gerçekten de bir iz bırakır; teknoloji, genişlemiş bir hafızadır, sözde bir kesinlikle 
her şeyi anar. Üstelik, yalnızca dilin yaptığı gibi belirtme sürecini değil, ‘tınıları’, ahen-
kleri, sesin maddeselliğini, özündeki acayiplikleri ve anlamsızlıkları da… İlk kez olarak 
gerçekten de sesi, isteğe bağlı olarak tekrarlanabilen, kolayca ele alınabilen ve manipüle 
edilebilen bir nesneye dönüştürür. Tekrarlanamaz buradalık, kendisinin eşi olarak onu 
canlı olarak saklayan, yeni bir nesne-ses dolayısıyla gölgede kalır. Bilgisayar teknolojisinin 
icadıyla, hafıza, daha uçsuz bucaksız bir biçimde genişler, her şey kaydedilebilir ve bizim 
tasarrufumuzda istiflenebilir. Ancak, hafızanın her zaman birebir kaydetme ve sakla-
maktan daha fazlası olduğunu biliyorsak, görünürde her şeyi saklayabilecek bir hafızanın 
sınırsız olasılıkları, hafızanın işini her zamankinden daha güç bir hale getirir diyebiliriz. 
Çünkü dil için, ses kaydında sesin dışında her şeyin kaydolduğunu söyleyebildiğimiz gibi, 
bunun için de benzer bir şey söyleyemez miyiz? Yeni ses-nesnelerinin istiflenebilmesi, se-
sin imkansız deneyimini ve özel topolojisini (bu özel topoloji, sesin belirtenden daha faz-
la ‘objektif’ kalıntısıyla örtüşmesini engeller), daha da elle tutulabilir bir hale getirir. Ses 
artık bilinemez, mitik, kayıp bir buradalıkta değil, onun uygun röprodüksiyonu olduğunu 
iddia eden yeni ses-nesnesinde, sabit ‘seda-imajında’ yatar. Peki, erişimimizdeki tüm a-
raçlarla (hem dil, hem de teknolojilerle, hem içlerinde hem dışlarında) çalışacak bir hafıza 
olabileceğini, ancak yine de ne belirten ile ne de kaydedilmiş ses ile örtüşmeyeceğini 
tasavvur edebilir miyiz? Hem belirtenlerin, hem de kaydedilmiş seslerin ‘objektif’ izle-
rinde ısrar eden, onların duyulamaz artığı, ne sadece bulunan ne de sadece bulunmayan, 
ancak onlara da indirgenemeyen bir ses objesi, düşünebilir miyiz? Nasıl olur da ‘objektif’ 
bir iz olarak durmayan, fakat aynı zamanda başka bir alemde mitik ve mistik bir varlık da 
olmayan bir şeye güvenimizi nasıl sürdürebiliriz? Hafızamızı nasıl elimizden kaçırmayız? 
İşitilemez olan nasıl duyulabilir? Bu soruları tereddütte bırakmalıyım.
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Meşhur ve pek çok defa yorumlanmış pasajlardan biriyle başlamak istiyorum, Walter 
Benjamin’in 1940 Nisan’ındaki ölümünden önce tamamladığı son yazı olan ‘Tarih Felse-
fesi Üzerine Tezler’in ilki ile:

“Hep söylenegeldiğine göre, bir otomat varmış ve bu öyle yapılmış ki, bir satranç oyun-
cusunun her hamlesine, kendisine partiyi kesinlikle kazandıracak bir karşı hamleyle 
yanıt verirmiş. Geniş bir masanın üstündeki satranç tahtasının başında, sırtında gele-
neksel Türk giysileri bulunan, nargile içen bir kukla otururmuş. Aynalardan oluşan bir 
sistem aracılığıyla, ne yandan bakılırsa bakılsın, masa saydammış gibi görünürmüş. Ger-
çekte ise, masanın altında satranç ustası olan kambur bir cüce otururmuş ve kuklanın 
ellerini iplerle yönetirmiş. Bu mekanizmanın bir benzerini, felsefe alanı için tasarla-
yabilmek olasıdır. Bu bağlamda, sürekli kazanması öngörülen, ‘tarihsel maddecilik’ diye 
adlandırılan, kukladır. Bu kukla, bilindiği üzere, günümüzde artık küçük ve çirkin olan, 
kendini göstermesine de izin verilmeyen teolojiyi de hizmetine aldığı takdirde, herkesle 
rahatlıkla başa çıkabilir.”1 

Bu adı çıkmış noktayı, bu evrensel biçimde kuşatılmış mabedi tekrar ziyaret etmek, 
neredeyse utanç verici. Slavoj Zizek bu örneği, İdeolojinin Yüce Nesnesi’nden (1989), 
başlığı da Kukla ve Cüce (2003) olan kitabına kadar pek çok defa kullandı. Ben de ses 
kuramına bir giriş olarak kullanmaya çalışacağım, ancak doğrusunu söylemek gerekirse, 
aradaki bağlantının hiç de açık olmadığının farkındayım. 

Benjamin’in bu tuhaf kıssa ya da metaforla (eğer öyle ise), tam olarak ne anlattığı ko-
nusunda çok spekülasyon yapıldı. Tarihsel maddecilik ve teolojiyi, geçici olarak bir ke-
nara bırakırsak, şöyle bir muammayla karşı karşıya kalırız: Bir kukla, onu oynatanın, 
kelimenin tam anlamıyla iplerini çekenin, hizmetlerinden nasıl yararlanabilir? Burada 
kukla kambur tarafından yönetiliyor gibi görünür, ancak ikinci aşamada, kuklanın kendi 
amaçlılığı ortaya çıkar. Artık, efendisinin iplerini idare etmesi gerekir. Metaforun kendisi, 
aynı otomat gibi bir ikiyüzlülükle donanmış gözükmektedir, fakat önce metaforun gerçek 
iki anlamlılığına bir göz atalım. 

Satranç otomatı, 1769’da Wolfgang Von Kempelen adında Avusturyalı bir saray mem-
uru tarafından yapıldı.2 Gerçekten de, bir elinde nargilenin marpucunu tutarken, diğer 
eliyle de hamle yapan Türk kıyafetinde bir kukladan ve makinenin içini saydammış gibi 
gösterirken, içerideki insanın oynarken görünmemesini sağlayan bir aynalar, tuzaklar ve 
tertibatlar sisteminden oluşuyordu. Otomat, büyük bir ün kazandı ve birçok ünlü rakibini 
yendi (bunlar arasında iyi bir satranç oyuncusu olmasıyla bilinen Napolyon da vardı; an-
cak bu oyunda pek varlık gösteremedi – vezirle solo hücumlar ve savunmanın ihmali, bel-
ki de Waterloo’ya doğru gittiğini gösteriyordu). Kempelen’in ölümünden sonra, otomatı 
Mälzel devraldı ve uzun bir Amerika turnesine çıktı; bu turne sırasında makineyi gören 
Edgar Allan Poe, “Maelzel’in Satranç Oyuncusu” (1836) adlı ünlü denemesini yazdı ve 
hepsinin bir sahtekârlıktan, bir numaradan ibaret olduğunu söyledi.

1 Walter Benjamin, Pasajlar, İstanbul: YKY, 2002. (Çeviri Ahmet Cemal)
2 Tom Standage’ın yazdığı Türk isimli kitapta (New York: Berkley Books, 2002) satranç makinesinin geniş ve çok 
keyifli bir hikâyesi bulunabilir. Burada bu tarihten de faydalanıyorum. Ancak ilginç bir biçimde Standage, Benjamin’e 
hiç atıfta bulunmuyor.
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Ancak satranç otomatı, bu icadıyla meşhur olan Kempelen’in ilgisinin gerçek odağı değildi. 
Onun başka, çok daha büyük ve iddialı bir takıntısı vardı: konuşma makinesi, yani ger-
çekten insan sesini ve konuşmasını taklit edebilen bir makine yapmak. Bu, 18. yüzyılda 
büyük merak uyandıran bir problemdi ve aydınlanma rüyalarından biriydi. Yüzyılın en 
büyük matematikçisi Euler, konuyu fizik biliminin en önemli problemi olarak görüyordu: 
insan ağzının akustik üretimini taklit edebilecek bir makine nasıl yapılabilirdi.3 Ağız, dil, 
ses telleri, dişler – nasıl oluyor da, bu basit teçhizat, hiçbir makinenin taklit edemeyeceği 
kadar karmaşık ve ayrışık sedalar üretiyordu? St. Petersburg Kraliyet Akademisi, 1780’de 
ödüllü bir yarışma açtı: sesli harfleri üretebilen ve fiziksel özelliklerini açıklayabilen bir 
makine yapmak. Aralarında (bugün hala Münih Alman Müzesi’nde bulunan) die Sprech 
Maschine’yi (konuşma makinesi) yapan Kempelen’in de bulunduğu pek çok insan, bu 
zorlu ödevi yapmayı denedi. Makine, bir tarafından akciğer görevi yapan bir körüğe, 
diğer tarafından da, ağız görevi yapan kauçuk bir boruya bağlı olan, tahta bir kutudan 
oluşuyordu ve konuşurken elle ayarlanması gerekiyordu. Kutunun içindeyse, diğer elin 
idare ettiği bir vanalar ve kanallar serisi bulunuyordu. Biraz alıştırmayla, hayret verici 
efektler üretmek mümkündü. Bir tanığın 1784’te belirttiğine göre: “Bir insan ağzından 
çıkmayan ilk insan sesini duyduğumuzda ne kadar büyülendiğimize inanamazsın sevgili 
dostum. Sessiz bir dehşet içerisinde birbirimize baktık ve o ilk anın dehşetiyle tüylerimiz 
diken diken oldu”4. Kempelen 1791’de yazdığı, Mechanismus der menschlichen Sprache 
nebst Beschreibung einer sprechenden Maschine (İnsan Konuşması Mekanizmasıyla 
Konuşan Bir Makine Tasviri) adlı kitapta, icadını ayrıntılı olarak anlattı. Kitap, icadın 
teorik prensiplerini ve pratikte gerçekleştirilebilmesi için gerekli bilgileri veriyordu. 
Ama kitapta herkesin inceleyebilmesi için ayrıntılarıyla açıklanmış olsa bile, makine 
ancak Freudyen dağarcığın “tekinsiz” sözcüğüyle tanımlanabilecek etkiler yarattı. Bir 
makinenin, yalnızca mekanik yollarla ses ve konuşma gibi sadece insana özgü bir şeyi 
üretebilmesindeki aralıkta, gerçekten de bir tekinsizlik vardı. Sanki yaratılan efekt, ken-
dini mekanik kökeninden kurtarıp, bir artı değer gibi, tam da makinenin içindeki hay-
alet gibi işlemeye başlıyordu; sanki sebepsiz bir efekt, sebebini aşan bir efekt varmış gibi 
görünüyordu. Ve bu da sesin en etkileyici özelliklerinden biriydi: bir sebepsellik ihlali 
oluşturması, sanki kayıp bağlantının yerine kendi geçecekmişçesine sebepsel bağda bir 
aralık, boşluk yaratması. 

Makinenin taklit yetenekleri oldukça kısıtlıydı. Almanca ‘konuşamıyordu’; anlaşılan 
Fransızca, İtalyanca ve Latince çok daha kolaydı. Elimizde makinenin dağarcığından 
örnekler var: “Siz benim dostumsunuz - Sizi bütün kalbimle seviyorum – Leopoldus Se-
cundus – Romanum Imperator – Semper Augustus – baba, anne, karım, kocam, kral 
– Paris’e gidelim” vb. Eğer bu sözleri bir serbest çağrışımlar listesi olarak okusaydık, 
acaba makinenin bilinçdışı hakkında ne düşünürdük? Şurası kesin ki, konuşmanın iki 
temel işlevi var: sevgi ilanı ve hükümdara övgü. Makinenin, hitap şeklinde ima edilen bir 
duyguyu mekanik olarak üretmesi, her iki fonksiyonu da, daha ilginç kılıyor. Bu mini-
mal dağarcık, bir bağlılık duruşu sergiliyor, makinenin sesi soyut sevgiliye ya da mevcut 
hükümdara bağlılığını, teslim oluşunu ilan ediyor: sanki ses makineyi özneleştirirmiş, 
sanki bütün bunlarda bir ifşa varmış, makinenin o anlaşılamaz, mekanik yapısına in-
dirgenemeyecek bir içsellik sergileniyormuş ve bu özneliğin ilk kullanımı da kendini 
Öteki’nin merhametine bırakarak, insanın en iyi sesle ya da sadece sesiyle yapabileceği 
bir şeymiş gibi. Bu durum sesi, aşk ve politikanın (Badiou’nun genel prosedürlerinden 
iki tanesi) ana noktası haline getiriyor – bir vaat, bir duyuru, armağan, ya da çağrı olarak 
ses, tam da bu noktada, mekanik olarak üretildiği için, bir şaşkınlığa yol açıyor ve ses ile 
öznelik arasındaki yakın ilişkiyi sorguluyor.
3 Euler’in, her bir tuşu konuşma seslerinden birine tekabül edecek bir piano ya da piyano yapma hayali vardı. Böylece 
kişi, piyano çalar gibi tuşlara basarak konuşabilecekti.
4 Alıntı Brigitte Felderer, “Stimm-Maschinen. Zur Konstruktion und Sichtbarmachung menschlicher Sprache im 18. 
Jahrhundert”, içinde: Kittler, Macho & Weigel (ed.), Zwischen Rauschen und Offenbarung. Zur Kultur- und Medi-
engeschichte der Stimme (Berlin: Akademie Verlag, 2002), 269.
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Burada, hikayenin can alıcı yerine geliyoruz. Kempelen, 1780’lerde büyük bir Avrupa 
turnesine çıktı ve seyircilerine bir çifte atraksiyon sundu: bir tarafta konuşma makinesi 
diğer yanda da satranç otomatı. Bu ikisinin sıralaması çok önemliydi: Konuşma makinesi 
diğer mucizeyi tanıtmak için kullanılıyordu ve otomatın benzeri, tamamlayıcısı, ya da ade-
ta aperatifi haline geliyordu. Sanki karşımızda iki parçalı bir aygıt, konuşan ve düşünen 
makinelerin platonik yarılarının oluşturduğu ikili bir yaratık varmış gibiy-di. İkisinin 
arasındaki fark didaktikti: ilk olarak, satranç otomatı mümkün olduğu kadar insana 
benzer şekilde yapılmıştı, derin düşüncelere dalmış gibi yapıyor, gözlerini yuvarlıyordu. 
Konuşma makinesi ise, mümkün olduğu kadar mekanikti, ancak mekanik doğasını sak-
lamaya çalışmıyor, aksine bunun altını açıkça çiziyordu. Cazibesi de burada yatıyordu: 
nasıl oluyordu da bu denli insan-dışı bir şey, insani bir etki yaratıyordu? İnsan-benzeri 
düşünen makine, insan-olmayan konuşan makineyle dengeleniyordu. İkinci olarak Kem-
pelen, satranç makinesinin bir hileye dayandığını itiraf ediyor ama bunun ne olduğunu 
açıklamıyordu (hakikaten de bu sırrını mezara kadar götürdü). Konuşma makinesi ise bir 
sahtekarlık içermiyordu, herkes makineyi incelemekte serbestti; hatta herkesin kendine 
de bir tane yapabilmesi için kitapta makinenin mekanizması dikkatlice açıklanıyordu. 
Türk satranç oyuncusu eşsiz ve esrarengiz olarak kalırken, konuşma makinesinde 
yinelenme, taklit ve evrensel bilimsel prensiplere dayalı olarak seri üretim amaçlanmıştı.5 

Üçüncü olarak, iki makinenin arasındaki bağda bir teleoloji vardı. İlk olarak, zayıf anlam-
da, konuşan makine düşünen makineyi takdim etmek için kullanılıyordu; önceki sonra-
kini mümkün ve kabul edilebilir kılıyor, ona inanılırlık veriyordu. Çünkü konuşan makine 
gerçek olarak, düşünen makine ise bir olasılık olarak sunuluyordu – tabii içerdiği hileyi 
de unutmadan. Ancak burada güçlü anlamda da bir teleoloji vardı, bu da ikinci (düşünen) 
makinenin ilk makinenin vaadini gerçekleştirmesiydi. Düşünen makinenin sadece 
konuşan makinenin bir uzantısı olarak görüldüğü bir perspektif açılmıştı. Buna göre; 
sıralamada ilk olan konuşan makine, nihai amacına (telos) düşünen makinede ulaşacaktı, 
ya da daha da ötesinde, ikisinin arasında yarı-Hegelyen ‘kendinde’ durumundan ‘kendi 
için’ durumuna bir geçiş vardı: Konuşma makinesinde ‘kendinde’ olan şey, düşünme 
makinesinde ‘kendi için’ haline getirilmeliydi. Bu düzenlemenin ana fikri, şöyle okunabil-
ir: konuşma ve ses, gizli düşünce mekanizmaları sunar, konuşmayı mekanik biçimde 
öncelemeleri gerekir, düşünce ise böylece antropomorfik bir maskenin ardına gizlenir. 
Düşünme, gerçek kuklayı, yani konuşan kuklayı saklayan antropomorfik kukla gibidir. 
Nargilesi ve diğer özellikleriyle Türk kılıklı kuklanın sakladığı şey, bağrında barındırdığı 
cüce ya da onu yöneten sözüm ona insan benzeri beyin değil konuşma makinesidir; bu 
gösterilerde otomatı önceler ve herkesin görebileceği şekilde sergiler. Düşünen maki-
nenin iplerini elinde tutan minyatür usta odur. Birinci makine, ikinci makinenin sırrıdır 
ve ikinci makine, yani antropomorfik kukla, kazanmak istiyorsa ilk makinenin hizmetle-
rine başvurmak zorundadır.

Burada bir paradoks var: kuklanın içindeki cücenin de bir kukla olduğu ortaya çıkıyor, 
antropomorfik kuklanın içindeki mekanik kukla… Ve düşünme makinesinin sırrı da; ken-
disi düşünmeyen bir şey olmasına rağmen, insani fiillerin en insanisi olan sesi üreten, 
bir “içsellik” etkisini yaratabilen bir mekanizmaya dayanması. Mesele sadece makinenin 
düşüncenin gerçek sırrı olması değil, çünkü zaten konuşan makinenin kendisinde bir iki-
lik, bir yarılma mevcut: makine bir kaç anlamlı kelime ve kısacık cümlelerle konuşma 
üretmeye uğraşıyor, ama aynı zamanda konuşma ve anlamın ötesinde sesi de üretiyor, 
bir artık olarak sesi. 

5 Böyle de oldu: 1838’de Charles Wheatstone, Kempelen’in öğretilerini izleyerek, konuşma makinesinin bir benzerini 
üretti. Bu makine Alexander Graham Bell üzerinde öyle derin bir etki yarattı ki, bu uğraşını telefonun icadına kadar 
ilerletti. – Burada Charles Babbage’ın 1819’da satranç otomatını gördüğünü ve bu muammayı takip ederek ilk hesap 
makinesini yaptığını da eklemeliyiz. (Standage, 138-45).
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İzleyicilere en cazip gelen nokta da budur: kayıt kalitesi arkaik olduğu için söylenenlerin 
ne olduğunu çıkarmak zordur ama herkesi büyüleyip evrensel bir hayranlık uyandıran 
şey, tam olarak da yarattığı evrensel insanlık izlenimiyle, sesin kendisidir. Ses, kusursuz 
bir mekanik sebepsellik tarafından üretilmez; nedenselliğin kendisinde meydana gelen 
esrarengiz bir sıçramaya, bir ihlale, ses etkisinin kendi sebebinden fazlalığına dayanır 
ve aynı zamanda o ihlalin meydana geldiği alanı işgal eder. “Il n’y de cause que de ce 
qui cloche” “Sadece işlemeyende sebep vardır”. Tam olarak: “sadece aksayanda bir sebep 
vardır”6. Sebep, sadece nedensellikte oluşan bir arıza noktasında ortaya çıkar, bozulmuş 
bir nedenselliğin sonucudur – ve burası Lacan’ın nesneyi yerleştirdiği yerdir. Ancak sahte 
antropomorfik tavır karşısında, bir düşünce kaldıracı da vardır – Agamben’in güzel cüm-
lesiyle: “Dilde sesi aramak: düşünce denilen budur”7. Dil ve anlamı aşanı aramak. 

Buradaki amacımız için, Benjamin’in tezini esnetebilir veya dönüştürebiliriz: Eğer tarihsel 
materyalizm adlı kukla, kazanmak durumundaysa, sesin hizmetlerinden faydalanmalıdır. 
Bu da bir ses teorisi, bir nesne ses, Lacan’ın obje a (objet a) adını verdiği şeyin en önemli 
‘cisimleşmelerinden’ biri olarak, ses ihtiyacına delalet eder. 

I
İnsan sesini (voice), içinde bulunduğu sedalar (sound) ve gürültüler okyanusundan 
ayıran, onu sonsuz akustik olaylar silsilesi içinde özel bir yere koyan şey, anlam ile olan 
içsel ilişkisidir. İnsan sesi, anlama doğru işaret eden bir şeydir, içinde adeta anlam 
bekleyişini yükselten bir ok var gibidir; insan sesi anlama doğru bir açılımdır. Şüphesiz 
ki, her türlü sedaya, bir anlam yüklenebilir, ancak herhangi bir sedanın ‘kendisinde’, 
bir anlam yok gibidir. Oysa, insan sesinin anlamla yakın bir ilişkisi vardır, o kendinde 
‘bir şey söyleme’ amacını barındıran bir sedadır; içsel bir amaçlılığı vardır, gerçekten de 
‘kendini ifade eden’ bir içselliğin varsayımını da beraberinde getirir. Kişi, işaret etme 
amacıyla, bir sürü başka sedalar çıkarabilir ancak bu durumda niyet, salt birer araç gibi 
kullanılan bu sedaların dışında görünür; ya da bir dublör, sesin metaforik ikamesi gibi 
görev yapar. Sadece insan sesi, anlam araçlarına oturan bir öznelliği, aracıyla bir olmuş 
niyeti çağrıştırır.8 İnsan sesi, diğer sedalar karmaşası içinde duyulduğu anda, onları arka 
plana atar, asıl kahramanı ortaya çıkaran bir dekora dönüştürür. 

Anlamla bu olan bu bağ, sesin spontane içsel teleolojisini oluşturur: ses anlamın zirve-
sine doğru çıkışın bir aracıdır, ancak Wittgenstein’ın merdiveni gibi, zirveye çıkar çıkmaz 
atılması gerekir. Ses, sadece bir araç, anlam ise amaçtır. Bu, spontane bir karşıtlık 
doğurur: ses, anlamın maneviliğinin karşısında maddi olarak görev yapar. Bu maddiyat 
idealliğe, maneviliğe giden yolda yok edilmesi gereken bir araçtır. 

Sesin içsel teleolojisi, bütünlüklü bir teoloji vasıtasıyla kullanıma sunulabilir. Benjamin’in 
kıssasını kullanışımızda ses üretimi, teolojik kamburun yerine konulmuştu, ancak ses, 
gerçekten de teolojinin gizli sıçrama tahtası olarak da kullanılabilir. St. Augustine, ünlü 
vaazlarından birinde (no. 288) şu iddiada bulunuyor: Vaftizci Yahya sestir ve İsa da söz, 
logos. Gerçekten de bu, metinsel olarak Aziz Yuhanna’nın İncil’ini izlemektedir: en başta 
söz vardır, ama sözün kendini ortaya koyabilmesi için bir aracıya, Aziz Yuhanna biçimine 
bürünmüş bir haberciye ihtiyaç duyulur. Haberci, kendini çölde ağlayan ses, “vox cla-
mantis in deserto” olarak tanımlarken, İsa, Söz ile bağdaştırılır.

6 Lacan, The Four Fundamental Concepts of Psycho-Analysis (ed. J.-A. Miller, trans. A. Sheridan, Harmondsworth 
etc.: Penguin, 1979), 22. 
7 La fine del pensiero, alıntı J.-L. Nancy, A l’écoute (Paris: Galilée, 2002), 45.
8 Fransızca’daki vouloir dire ifadesi kullanışlı bir kelime oyunudur: ‘söylemek ister’ sesi, yani sese içkin bir vouloir-
dire vardır. Derrida erken dönemdeki en iyi kitaplarından birinde, La voix et le phénomène’de (Paris: P.U.F., 1967), 
kısaca anlatmak gerekirse, sesin olayların ‘vouloir-dire’i olarak işlediğini söyler.
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“Ses, Söz’ü önceler ve onun akıllılığını mümkün kılar. [...] Ses nedir, söz nedir? Sadece 
yankılanan ve bir anlam vermeyen, bağıran fakat konuşmayan birinin ağzından çıkan 
ve bir anlamı olmayan bu sedaya ses diyoruz, söz değil [...] Ama söz, eğer adının hakkını 
verecekse, anlamla yüklenmeli ve kulağa sedayı sunarken, başka bir şeyi de akla sunmalı. 
[...] Şimdi bu cümlenin anlamına dikkatle bakın: ‘O artmalı ben azalmalıyım’ (Yahya 3, 
30) Nasıl, hangi sebeple, ne niyetle, nasıl oluyor da ses, yani Vaftizci Yahya, biraz evvel or-
taya koyduğumuz farka rağmen ‘O artmalı ben azalmalıyım’ diyebiliyor? Neden? Çünkü, 
Söz büyüdükçe sesler siliniyor. Ruh, İsa’ya doğru ilerledikçe ses fonksiyonunu kaybedi-
yor. Böylece İsa’nın artması ve Vaftizci Yahya’nın silinmesi gerekiyor.”9

Yani sesi, bir nesne olarak, kendi başına bir mevcudiyet olarak ayrı bir yere koyacaksak, 
onu, spontane bir ses teolojisi (Söz’ün tecellisi olarak ses) ile el ele giden spontane bir te-
leolojiden de ayırmamız gerekir. Sanki asıl teolojiyi önceleyen ve hazırlayan bir dilbilim-
sel teoloji vardır. Ters tarafa doğru ilerleyerek yolumuzu bulmamız, anlamın zirvesinden 
sadece bir araç olarak görünene inmemiz, sesi anlamın dışında, ya da anlamın kör noktası 
olarak yakalamamız, dildeki sesi, anlam alanındaki bir duraksama olarak aramamız ge-
rekir. 

II
Bu ses fazlasına bakmanın, çeşitli yolları vardır ve bunların ilki de bu fazlayı, estetik bir 
nesneye çevirmektir. Dilin, anlam üretme fonksiyonundan ayırdığı seda etkileri mevcut-
tur ve bunlar da bir ses estetiğinin temellerini oluşturabilir. Bunun en kolay ve muhteşem 
örneği, Roman Jakobson’ın 1942’de savaş sırasında, yapısalcılığın efsanevi doğum yerle-
rinden biri olan New York’ta verdiği konferansın başlığı olabilir. Jakobson’a genel bir 
dilbilim kürsüsü verilmiş ve o da işe, yapısal dilbilimin ve fonolojinin temel taşlarını 
açıklamak üzere, “Ses ve anlam üzerine altı ders” vererek başlamıştır. Hararetle 
konferansı bekleyen izleyiciler arasında, Lévi-Strauss da vardır. Lévi-Strauss, daha 
sonraları Jacobson’ı dinledikten sonra, farklı bir adama dönüştüğünü ve onun fonolojisi-
yle karşılaşmasının kendi projesinin merkezini oluşturduğunu söyler.10 

Altı ders, ancak 1976’da “Six Leçons sur le son et le sens (Paris: Minuit)” adı altında 
yayınlanmış ve beklendiği gibi, önsözünü de Levi Strauss yazmıştır. Bu başlık, yanıltıcı 
basitliğiyle, belki de yapısalcılığın kaderini özetlemektedir. Kitabın “Six Lectures on 
Sound and Meaning (Seda ve Anlam üzerine Altı Ders)” adıyla yayınlanan İngilizce versi-
yonun başlığı (1978 yılında MIT tarafından yayınlandı), tabii ki kesinliğiyle, her şeyi ber-
bat eder. Fransızca başlık doğrudan sorunun kendisine gitmektedir: Sedalarla nasıl an-
lam oluşturulabilir? Sedalar nasıl anlamlı bir hale getirilebilir? Anlam ve seda arasındaki 
bağlantı, dili tanımlar ve fonoloji de bununla uğraşmak, mekanizmasını ve operasyonunu 
açıklayabilmek için, devrimci bir araçtır. Sedalar, diferansiyel bir matriks kalıbına ko-
nularak fonemleri, kendi başlarına herhangi bir anlam taşımayan ayrık üniteleri üretir. 
Fonemler, sadece diferansiyel karşıtlıklardır ve bu yüzden de sesliliğe karşı kayıtsızdırlar. 
Sedalar, işte böyle anlam kazanırlar, ama insan, hala bu açıklamanın zarif sadeliği ve 
ortaya konuşunun güçlüğü karşısında şaşkına döner.  Fonolojinin, beşeri bilimleri, doğa 
bilimlerinin ayrıcalığı olarak görülen sıkılıkla donatacak manivela olduğundan bahse-
derken, Lévi-Strauss’un aklında bulunan tümdengelimci güçlük de budur. 

Ancak tekrar dinleyin – okumayın, gerçekten dinleyin demek istiyorum: Six leçons sur le 
son et le sens. Jakobson, meşhur kariyerinin belki de yarısını, sadece dilbilimin standart 
konularına değil, daha küçük bir ilgi alanına, şiire hasretmişti.
9 Michel Poizat tarafından alıntılanmış, Vox populi, vox Dei (Paris: Métailié, 2001: 130). Vaftizci Yuhanna’nın İsa ile 
olan ilişkisine, ses makinesinin düşünce makinesini öncelemesi ile aynı yapısal işlevi yerine getirir diyecek kadar ileri 
gidebilir miyiz? Yani, Vaftizci Yuhanna’nın İsa’nın gizli teolojik kuklası, Söz’ün ses-cücesi olduğunu söyleyebilir miyiz?
10 “Fonoloji, nükleer fiziğin doğa bilimleri açısından oynadığı yaratıcı rolü, sosyal bilimler açısından oynamaktan 
kaçınamaz.” (Lévi-Strauss, Anthropologie structurale (Paris: Plon, 1958, 39).
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‘Sedalar nasıl anlam kazanır?’ sorusu, onun için bir başka soruyla genişletilebilirdi: ‘Dil 
nasıl şiirsel etkiler bırakabilir?’ Bu nasıl işler? Dil, sadece anlam üretmeye yaramaz, an-
lam üretirken ihtiyaç duyulandan daha fazla anlam yaratır ve dilin sedaları, anlamını 
aşar. Bunun en basit kanıtı, başlıktaki kelimelerin seçimidir: Jakobson söz konusu 
olduğunda, dört kelimenin başında, bir kelimenin ortasında ve bir de başlığın sonunda 
tekrarlanan‘s’ aliterasyonunun, kesinlikle bir tesadüf olduğu söylenemez. Ayrıca İngilizce 
ve Türkçe çevirilerde kaybolan ‘leçons’ ve ‘le son’ cinası da, rastlantısal değildir. Başlık 
(Churchill’in kullandığı başka bir cinastan faydalanırsak), ‘alliteration’s artful aid’ (alit-
erasyonun sanatsal yardımcısı) sayesinde ortaya çıkmıştır. Elbette sedaların bir anlamı 
vardır. Ancak başlık, aynı zamanda sedaların anlamı aştığını, hiçbir anlama gelmeyen 
bir seda-artığı olduğunu bizlere gösterir. Bu, artık orada eğlenceli olsun diye, güzel olsun 
diye, ya da haz versin diye bulundurulur. Peki, aliterasyonun anlamı nedir? Aliterasyona 
bir anlam yüklenebilir mi? Sanki burada başlığın görünür anlamından başka, bir de gizli 
mesajı vardır – ötesinde değil, tam da onunla aynı yerde. Başlık, altı ders olduğunu duy-
urur, ancak başlığın kendisinden çıkarılması gereken, yedinci bir ders daha vardır. Peki, 
bu ders nedir? 

Başlığın kendisinin, iki farklı yöne gittiğinden bahsedilebilir. Bir tarafta, anlam se-
viyesinde, fonolojinin yolunu açar. Yani dilbilimsel sedalara yapılan muamele, ses-
leri fonetiğe dair içeriğinden yoksun bırakır ve onları salt ayrımsal varlıklara indirger. 
Diğer yandan, fonetiğe dair içerik seviyesinde, sedalar indirgenmek için değil, korun-
mak ve üzerine düşünülmek içindir. Seda ekoları yapabilirler; müzikleri duyulabilir, 
yankılanabilir, anlam üreten özelliklerinden farklı olarak seda sanatı için materyal teşkil 
edebilirler. Başlıktaki sedalar, fonolojik anlamda birbirine uygun sedalar değildir, anlam 
açısından uygunsuz birer artıktırlar. Sanki anlamsız bir toplama, dilin birincil işlevine bir 
katkı, ya da daha iyisi, fonemlerin parazitleri gibidirler. 

Burada, duymak (hearing) ile dinlemek (listening) ve meaning (anlam) ile sense (an-
lam)11 arasında geçici bir sınır çizilebilir. Kısaca anlatmak gerekirse, duymak “meaning”i, 
yani dilbilimsel anlamda ortaya çıkarılabilen ifadeyi takip eder; dinlemek ise daha çok 
“sense”i, yani anlamın ötesindeki seste kendisini bildiren şeyi aramaktır. Duymanın 
etrafının anlamak ile sarılı olduğunu söyleyebiliriz (dolayısıyla Fransızca’daki “enten-
dre” ve “entendement”ın ikili anlamlarını, yani duymak, anlamak ve akıl manasındaki 
kullanımlarını görebiliriz). Böylece, duyulanı anlamlı olana (meaningful), işitilebilir olanı 
anlaşılır olana indirger; bunu yaparken de, dinlemek başka bir şeye, üzerine karar verile-
mez, kırılgan, tarifi zor ve sese bağlı kalan bir “sense”e doğru açılımı ifade eder. “Sense” 
Deleuze’ün “The Logic of Sense”teki kullanımıyla eğreti bir bağ kurarsak, kendisinin 
bir başka kullanımına, yani beş duyuya ve “sensual (tensel)” olana da işaret eder [sen-
sitive (hassas) ve sensible (makul) şeklindeki kullanımlarına şimdilik bakmıyoruz bile]. 
“Sense” ve “sense”in, yani anlam ve duyunun (işitme duyusu) eşitlenmesi, zannediyorum 
ki yapısaldır; anlam ve duyu (‘sense and sense’) şeklinde de okunulabilecek olan ‘seda ve 
duyu’(‘sound and sense’) formülünde çoktandır bulunmaktadır.

Dolayısıyla ses, kendi yardımıyla oluşan anlamın dumanında yok olmaz ve buradan, sesin 
en basit geçici tanımı yapılabilir: ses, belirtme işleminde anlama katkısı olmayan taraftır, 
“bir belirtende, ifadenin etkisine razı olmayan her şeydir”.12 Belirten ile ses arasında, bir 
karşıtlık vardır: belirten, anlama katılan sesin bir parçasıdır, ses ise (çok anlamlı olabileceği 
halde) tam da ‘bir anlama gelmeyendir’ – Jakobson’ın başlığındaki ‘s’ aliterasyonu gibi.

11 Ç.N: İngilizce’deki meaning ve sense kelimelerinin her ikisinin de Türkçe karşılığı “anlam”dır. Burada yazarın 
yaptığı ayrıma sadık kalabilmek adına metinde kelimelerin İngilizce asıllarını bırakmayı tercih ettim.
12 Jacques-Alain Miller, “Jacques Lacan et la voix”, içinde, Fonagy et alii, La voix. Actes du colloque d’Ivry (Paris: 
La lysimaque, 1989, 180).
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Jakobson’a göre, anlama katılmayan şey, şiirsel etki yaratabilecek bir materyal olarak ele 
alınabilir. Tekrarların, ritimlerin, uyakların, seda ekolarının, metrik desenlerin ve şiirin 
büyüsünü yaratan tüm karmaşık teçhizatın kaynağı olarak, iş görebilir. Ses, dilin gönder-
me yapma ve bilgi verme işlevlerinden ayrı bir estetik etkinin kaynağıdır. Dilbilimsel 
olandan farklı bir tür kodlama, kurma problemini ortaya atacak olan yan etkisidir. Sade 
anlam ve göndermenin ötesinde, ‘kelimelerle müzik yapmanın’ peşindedir. 

Sadece kısaca şunu söyleyebilirim ki –“Opera’nın İkinci Ölümü”13 isimli kitap, bu yönü 
detaylı olarak inceliyor. Eğer şiir, sesi anlamın tamamlayıcısı yapıyorsa, o zaman şarkı 
söylenirken ses, tek başına ön plana çıktığında, bu mantık en uç noktasına gelir: şarkı, 
sesi anlamın aleyhine olacak şekilde öne çıkarır. Sesin ilgi dağınıklığını, ciddi bir biçimde 
alır ve belirtenin aleyhine değiştirir– sesin ipleri ele almasını, sadece belirten ile ifade edi-
lemeyecek olanın taşıyıcısı olmasını sağlar. Konuşamayacağın şeyleri şarkıyla söyleyebili-
sin. Anlam karşısında ifade, anlamın ötesinde ifade, anlamdan çok ifade –fakat ifa-de an-
cak anlam ile arasında bir gerilim olduğunda işleyebilir, çünkü belirtenin ötesine geçmek 
ve ötesini açığa çıkarabilmek için, yine belirtenin sınır teşkil etmesine ihtiyacı vardır. 

Ancak şarkı söylemek, ses üzerinde fazlasıyla durduğu için, bir fetiş objesine dönüştürerek 
tapınmak ve hürmet etmek istediği sesi, kaybetme riski taşır. Bu, belki de sesin önündeki 
en büyük duvardır. En yakınındaki yakın ilgi ve estetik beğeni, paradoksal olarak, sağır 
olan kulağını sese doğru çevirmenin bir yoludur.14 Sesi arka plandan ön plana getirmek, 
yapısal bir yanılsama gerektirir: ses, gerçek ifadenin odağı gibi görünür, sese derinlik 
bahşeder. Hiçbir şey anlamına gelmezken, aslında yalın kelimelerden fazlası anlamına 
gelmeye başlar; sırrına erişilemez, dil ile kaybedildiği varsayılan kök anlamın taşıyıcısı 
haline dönüşür. Doğa ile, yani kayıp cennet ile, bağını koparmaz. Öte yandan da, dili ters 
yönde aşmaya çalışır: ölümsüzlüğe ulaşma, ampirik, dolayımlı, sınırlı, sıradan olanın 
üstüne çıkma sözü verir. Müziğin, doğa ve ilahilik arasında belirsiz bir bağ olarak yüksek 
kabul gören rolü de, buradan gelir. Sembolik ve arketip şarkıcı Orfeus, şarkı söylediğinde, 
şarkının amacı, vahşi hayvanları evcilleştirmek ve Tanrıları yola getirmektir.

Bu bağlantıyı en açık biçimde, Musevi dini ritüellerinde kullanılan “şofar” gösterebilir. 
Şofar, müziğin en temel şeklini, belirten yasanın temeli ile bağlar; sesin, bu sıfatla anlam-
dan yoksun bir buradalık içinde göründüğü ve otoritenin saf kaynağı olarak işlediği 
bir andır. Bu, Lacan’ın kendisinin de, obje sese giriş olarak seçtiği yoldur.15 Şofar, ruhu 
dayanılmaz derin bir duyguyla doldurmasıyla ünlü en eski üflemeli çalgılardan biridir; 
uzun, sürekli sedalar çıkarır. Melodi değil, yalnızca boğa gürlemesini hatırlatan uzatılmış 
sedalar vardır. Peki, bu muazzam güç nereden gelir? Lacan, Freud’un Totem ve Tabu 
mitinde bunun sırrını gören Theodore Reik’e başvurur: kişinin, şofarın sedasında Baba’nın 
sesini, ilkel göçebe kabilenin ölen başlıca babasının çığlığını, hem onun Yasa’sının temeli-
ni mühürleyecek hem de Yasa’ya musallat olacak artığı tanıması gerekir. İnananlar ce-
maati, onun sesini duyarak kendi akitlerini, Tanrı ile ittifaklarını kurar ve Yasa’ya boyun 
eğdiklerini, uyduklarını gösterirler. Bu sırada en saf haliyle yasa, belirli bir şey emret-
meden önce ses ile somutlaşır; ses kendinde tamamen anlamsız olduğu halde, büsbüt-
ün itaat etmeyi emreder. Yasa metni, ancak vefat etmiş babanın kalıntıları aracılığıyla, 
yani pek de ölmemiş tarafı, ölmemiş kalıntısı aracılığıyla otoritesini kazanabilir: sesiyle. 
Babanın sesi, varlığını kanıtlarken aynı zamanda yokluğunu da kanıtlar, çünkü imkânsız 
bir buradalığın, Yasa’nın imkânsız kökeninin yerine geçer ve böylece kökü olmadığını 
gizler. Şofarın sedası, desteğini İncil’den alır; burada belki de en önemli örnek, Musa’nın 
Sina Dağı’nda yasa tabletlerini aldığı kurucu andır.
13 Slavoj Zizek & Mladen Dolar, New York: Routledge, 2002.
14 Bkz. Miller: “Eğer müzik icra ediyor ve müzik dinliyorsak […] obje a’nın sesi olarak adlandırılmayı hak eden şeyin 
sesini susturmak içindir.” (a.g.e., 184). Ancak buna, hemen bu tavrın her zaman çelişkili olduğunu eklemek gerekir: 
müzik hem sesi uyandırır, hem de onu saklar, fetişleştirir, ama aynı zamanda hiç kapatılamayacak olan boşluğu açar.
15 Lacan, L’angoisse (ed. J-A. Miller, Paris: Seuil, 2004, 281f). Bu 1962/63’teki onuncu seminerdir.
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Şofarın sedası, o an oradaki halka, Tanrı’nın varlığını kanıtlar, çünkü halk, yalnızca bu 
emir veren korkunç sesi duyabilirken, Musa Tanrı ile konuşur ve O’nun söylediklerini an-
layabilir. Dolayısıyla şofar, Yasa’ya bağlı, içeriksiz bir sestir, Yasa’nın metninin temelini 
oluşturur. Bu başlangıç anında ses, belirten ve onun yasası arasında, bir ayrım vardır; 
ancak sesin olmadığı hiçbir yasa yoktur. Metne otoriteyi veren şey sestir, böylece onu 
yalnızca belirten değil, bir fiil yapar. 

Dolayısıyla, şiir ve müzikten sonra burada karşımıza, bir üçüncü kullanım daha çıkar: 
emir veren anlamsız varlık olarak ses, yani sözden izole edilmiş, ancak aynı zamanda 
sözü, logosu, yasayı tam da o ayrımda kuran bir ses. Anlamın anlamsız kurulumu, yine 
teolojik bir araç olarak işler – ses, Yasa’nın teolojik kamburudur, aslında hiç de gizlenmiş 
değildir, tıpkı Kempelen’in ses-makinesi gibi, vitrindedir. Lacan’a göre başlangıçtaki bu 
ayrım, nesneyi tüm belirsizlikleriyle sunar, hem anlamın şartlarını, hem de kırılma, dur-
ma ve kesintilerinin şartlarını oluşturur. Ses hem açılma hem de kapanmadır. 

III
Şimdi, sese tamamen farklı bir açıdan, ses etiği başlığı altında yaklaşalım. Ses ve bilinç 
arasında bağ kuran bir konuşma figürü, ya da bir metafor, vardır. Garip bir biçimde, 
etik her zaman ses ile ilişkilendirilir. Ses, hem popüler fikir yürütme pratikleri, hem de 
büyük felsefi gelenekler çerçevesinde, ahlaki sorular üzerine yürütülen tartışmalarda, 
hep yol gösterici bir metafor olagelmiştir. Ses, yani ahlaki uyarının iç sesi, yalnızca bir 
metafor mudur? Metafor oluşu, belki de şüphelidir ve sorgulanmalıdır. Kişinin gerçekten 
duyduğu, ses midir? İç ses, gerçekten bir ses midir? Ya da asıl ses, kendini hiç ampi-
rik şekilde dışa vurmayan bir ses midir? Kişinin duyabildiği sedalardansa insan sesine mi 
yakındır? Ve neden ses? Ses ve bilinç arasındaki ince ve inatçı bağ nedir? Etik, sesleri duy-
makla mı ilgilidir? 

Bunun kısa tarihini hatırlayalım.16 Her şey, en bilinen ses ile başlar, Sokrates’i her gittiği 
yerde takip eden daimon, yani Sokratik ses ile. Savunma’sının ünlü bir noktasında Sokrates, 
mahkemenin önünde şunları söyler: “… İlahi ya da doğaüstü bir deneyime maruz kalıyorum 
… Çocukluğumun erken dönemlerinde başladı – bana bir tür ses geliyor, geldiğinde yapmayı 
önerdiğim şeylerden beni caydırıyor ve beni hiçbir zaman harekete geçirmiyor.” (31d) Ses, 
bu daimon, Sokrates’ın gölgesi, koruyucu meleği gibidir. Burada, sadece kısaca dört noktaya 
değineceğim: (1) Sesin kökeninin, ilahi ve doğaüstü olduğu varsayılır, bilincin en derinlerin-
dedir ancak bunun da ötesinden kaynaklandığı düşünülür, ‘atopikal’ (o yere ait olmayan) bir 
sestir, hem en mahrem olandır, hem de başka bir yerden gelir. (2) Üstelik, kural koyan bir ses 
değildir, ona ne yapması gerektiğini söylemez, kendi kararlarını, kendisinin vermesi gerekir. 
Bu ses, yalnızca koruyucu ve caydırıcıdır, onu yanlış yapmaktan uzak tutar ama iyiyi nasıl 
yapacağı konusunda da tavsiye vermez. (3) Bu, kişinin tartışabileceği bir ses değildir, yani 
mesele tartışmak değildir. (4) Bu sesin, Sokrates’i aktif siyasete katılımdan vazgeçirdiğini de 
belirtmemiz gerekir: ses, cemaatin müspet yazılı kanunlarına karşı ahlaki kanunlara dairdir; 
ses, ‘yazılı olmayan kanunları’ destekler. Bölünme, ses ve metin arasındaki ayrıma dayanır. 

Ahlaki meselelerde, katı bir rehber olarak vicdan sesi, tüm bir gelenek tarafından sahiplenilir. 
Ses, ahlaki öğütlerin taşıyıcısıdır; dolaysızlığıyla mecbur bırakır ve buyurucudur; kişi sesi sus-
turamaz ve reddedemez, ya da bunlardan herhangi birini yaptığında, sonuçlar felaket olur. 

Söylemsel tartışmaları engelleyen bu ses, söylemin, artılar ve eksilerin, çıkarımlar ve 
doğrulamaların karmaşıklığının ötesindeki ahlaki kararlar için, sağlam bir zemin sunar. Salt 
emir veren otorite, sözüm ona muhakkaktır. Bu mekanizmayı, en saf biçimiyle Rousseau’nun 
“Émile” kitabının “La profession de foi du Vicaire savoyard” (Savoy Papazının İnanç Mesleği) 
isimli bölümünde görebiliriz.
16 Bunun için iyi bir kaynak vardır: Bernard Baas, De la chose à l’objet, Paris: Vrin, 1998.
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Bölüm, Rousseau’ya göre, ahlakın mantıklı, katı ve dirayetli temelini içerir. Rousseau, bu 
bölümde “ölümsüz ve ilahi sesten”, “doğanın gizli sesinden” ve “yanılmaz iç sesten” bahseder 
(Émile IV, sf. 372-8). Diğer sesler, yani önyargının “kulak tırmalayıcı sesi” ve “vücudun sesi”, 
onu bozmaya çalışır (“vicdan ruhun, tutku bedenin sesidir”, sf.372), ancak o kendini zorla 
kabul ettirir, söz sahibi ve yanlış seslerin karşısındaki doğru ses olur. Kişi, ahlak hakkında ne 
kadar çok fikir yürütürse yürütsün, sağlam bir biçimde sese ve sesin taşıdığı dolaysız sezgi ve 
duyguya, sağlam bir biçimde ayaklarını basmadığı takdirde, bu fikirler temelsiz kalır. 

Bu satırları, Kant’ta da bulmak garip, hatta semptomatik olabilir. Garip, çünkü ahlak sorusu-
nda Kant, Rousseau’nun tam tersi bir kampa düşer: sağlam zemin, ancak ahlak kanunlarıyla 
sağlanabilir, evrenselliği ya da evrenselliğinin yasaklanışı, tamamen resmidir. Her ahlaki 
hareket, evrensellik testine tabi tutulmalıdır, ses ya da ahlaki duygulara, hiç yer açılmaz 
(üstelik Kant ahlakı, ahlaki duygular üzerine inşa etmeyi sert bir biçimde eleştirir). Her 
ahlaki hareket, yalnızca akla dayandırılmalıdır, ancak aklın bile ses ile dolduğu bir noktanın 
geldiğini görebiliriz. Kişinin mutluluğunun, en yüksek ahlaki hedef olduğu önermesi Kant’a 
akıl almaz bir fikir gibi görünür. Konuyu tartışırken, “eğer irade ile ilişkili olarak aklın sesi, 
en sıradan insan için bile bu kadar açık, keskin ve fark edilebilir olmasaydı” (“... die Stimme 
der Vernunft in Beziehung auf den Willen (ist) so deutlich, so unüberschreibar, selbst für 
den gemeinsten Menschen so vernehmlich”)17 bu önermenin, ahlakı tamamen yok edeceğini 
söyler. Yanlış ahlak taraftarları, kafası karışık kurgularını, ancak “cennetsel sese” kulaklarını 
tıkadıkları sürece devam ettirebilirler. Dolayısıyla, yalnızca kalbin, ya da doğanın sesi değil, 
aklın da sesi vardır. Aklın sesi, sessiz olduğu halde yine de o kadar yüksektir ki, insan ne 
kadar kuvvetli bağırırsa bağırsın, onun bastıramaz ve susturamaz. (Kant ile garip bir uyum 
içinde “Aklın sesi sessizdir, ancak duyulabilir olana kadar böyle kalmayacaktır” der Freud.)

Ancak Kant’ta ses, daha incelikli bir şekil alır: Sokrates’e göre ses, onun yalnızca yanlış 
yapmaktan imtina etmesini sağlar; Rousseau’ya göre, ilahi ve doğal ses, özneye nasıl 
davranacağını gösteren bir rehber, her durumda ona yol gösteren bir pusula gibidir. Kant’a 
göre ise ses, hiçbir şey yapmayı ya da yapmamayı emretmez; yalnızca isteyen bir sestir, 
iradeyi akla ve ahlaki kanunların resmiliğine, kategorik buyruğa, tabi kılmaya çalışır. Aklın 
sesi, yalnızca akla teslim olmak konusunda bir ihtarda bulunur, başkaca bir içeriği yok-
tur. Resmiliği dayatan, tamamen resmi bir sestir. Aklın kendisi güçsüzdür (“Fakültelerin 
Çatışması”nda Kant, bu fikri gayet detaylı bir biçimde geliştirir), aklın sesi, sessiz de olsa, 
güçsüzün gücüdür, akla uymaya bizi teşvik eden esrarengiz bir kuvvettir.

Son olarak, özelde bir şey söylemeyen, fakat saf uyarı olmakta ısrar eden ses, son ve belki de en 
saf halini Heidegger’de bulur. Çok kısaca: “Varlık ve Zaman”daki “Gewissen” tartışmasında, 
“vicdanın var oluşsal-ontolojik temelleri” (#55-60),  vicdanın çağrısının tüm fenomenolojisi 
bulunabilir (der Ruf – çığlık, yakarış?) 

“Vicdan, alıcısını ne yapmaya çağırır? Kesin konuşmak gerekirse – hiçbir şey. Çağrı hiçbir 
şey söylemez, dünyevi olaylar hakkında bir mesaj iletmez, söyleyecek hiçbir şeyi yoktur. 
Alıcının kendi içinde bir ‘monolog’ başlatması için de çabalamaz. Çağrılan benliğe ‘hiçbir şey’ 
çağrılmaz, ancak benlik kendisine, yani buradalığın en yerinde olasılığına çağrılır. 

Çağrı … benliği bir ‘müzakereye’ değil, kendi olmanın en yerinde kapasitesine davet eder. 
“Dasein”i en yerinde olasılığına teşvik eder. Vicdan, ayrıcalıklı olarak ve inatla sessizlik 
şeklinde konuşur.” (#56, sf. 273, yazarın çevirisi)

Dolayısıyla saf bir çağrı vardır, hiçbir şey emretmez ancak, yalnızca bir davet ve teşviktir; 
kişinin kendi buradalığının kapalılığının dışına çıkabilmesi için, bir buradalığa açılma 
çağrısıdır.
17 Critique of Practical Reason, New York: Macmillan, 1993, p. 36.



68

Ve sorumluluk kavramı – etik, ahlaki sorumluluk – tam da bu çağrıya bir yanıttır. Çağrıya 
yanıt vermemek mümkün değildir, kişi her zaman çağrılır. Sorumluluk kavramının 
çekirdeğinde ses vardır; bu sese bir yanıttır. 

Hem ses nereden gelir? Buradalığımızın en temelinden, ama aynı zamanda bizi de aşar, 
bizde bizden fazlasıdır, en mahrem olanın ötesidir. (“Der Ruf kommt aus mir und doch 
über mich.” “’Es’ ruft, wider erwarten und gar wider Willen.” # 57, sf. 275) Mahremiy-
etten gelen çağrı sürekli “unheimlich”, tekinsiz, olarak tarif edilir. Çağrı, çığlık, ses, yal-
varma – bunların tümünün uygun yeri, Freud’un kelimeye yüklediği tüm karmaşıklıkla 
söylemek gerekirse, tekinsizdedir: aynı anda hem en mahrem hem de dışsal olanda, içteki 
dışsallıkta, istimlâk edilmiş mahremiyette (intimacy), yani extimacy’de – (“das Unheim-
liche” kelimesinin İngilizce’ye “uncanny”den daha iyi bir çevirisi). Yani çağrı, göster-
meye davettir; tam da kendine dönen bir monologa karşı duran “Buradalığa” açılıştır. 
İnsanın, kendi içinde olan, fakat kendine mal edemediği şeye tutunur. Ses, saf farklılıktır 
ve özdüşünümselliği engeller.18 

Tüm bu çabalar aracılığıyla, bir taraftaki ses, sesin saf ihtarı ve buyurucu tınısı ile diğer 
taraftaki söylemsellik, tartışma ve bazı tavsiye, yasak ve ahlaki yargılar arasında, bir 
karşıtlık ortaya çıkıyor. Tuhaf bir biçimde, burada yine (nesne olarak) ses ile belirten 
arasında, başta yaptığımız ayrımı buluyoruz. Şunu diyebiliriz ki, ahlakın bu biçimde ele 
alınışında, belirtme zinciri kendisi aracılığıyla ve kendinde devam ettirilemez, bir tutun-
ma/dayanak noktasına, belirten olmayan bir şeydeki köke ihtiyaç duyar. Ama nesne, yani 
bir şey söylemeyen ses, bunun aracılığıyla sesini yükseltir, kaçamayan mutlak bir davet, 
susturulamayan bir sessizlik olur. Peki, ne tür bir temel? Bu ilahi bir güç, ilahi olduğu için 
de yanılmaz olarak düşünülebilir, dolayısıyla sağlam bir garantidir. Ancak, özneyi sorum-
luluktan kurtaracak ve onu emirleri yerine getiren biri haline dönüştürecek olan da, bu 
açık olumlu ses olacaktır. Bu tuzaktan korunmak için, sesi hiçbir şey emretmeyen ve hiç 
garanti sunmayan saf bir davet olarak görmek gerekir. 

Bunu anlamanın mümkün olacağı yollardan biri de, bunu etik alanında ifade içermeyen 
telaffuz olarak ele alınan ‘saf telaffuz olarak ses’ ile ilişkilendirmektir.19 Bu noktada, asıl 
önemli noktanın, ahlakın mihenk taşının bulunduğu söylenebilir: ifadeyi kişinin ken-
disi sağlamalıdır. Ahlak kanunları ertelenmiş cümle gibidir, şüphede kalmış bir cümle, 
özne tarafından, onun ahlaki kararları ve hareketi ile tamamlanacak bir cümle. Telaffuz 
oradadır, ancak özne ifade etmeli ve böylece telaffuzu üstlenmeli, ona cevap vermeli ve 
onu sırtlamalıdır. 

Dolayısıyla, ses etiği ile ilgili olarak, sesin yine asıl rolü oynadığını ve var oluşu, itibarıyla 
belirsiz bir pozisyona yerleştirildiğini görebiliriz. Ahlaki kanunu destekleyen ses, 
Sokrates ile Rousseau arasındaki zaman zarfında görülebilen gelenek içinde ve hatta 
Kant’ta, açıkça ilahi olarak tanımlanmıştır. Bu ilahi transandantal kanun, aynı zamanda 
öznenin en mahrem çekirdeğine de yerleştirilir. Heidegger ile birlikte, sesin ilahiliğinin, 
radikal başkalaşıma, bir girişe dönüştürüldüğünü görürüz, kendine mal etmenin (kendini 
kavramanın, kendini düşünmenin) ötesinde bir öteliğe. 

Eğer ilahilik ve başkalık, geçici olarak büyük Öteki başlığı altına konabiliyorsa, o zaman 
ses, Öteki ile bağı, içindeki Öteki dolayısıyla tekinsizdir. Yine de, ne özneye, ne Öteki’ne 
aittir, öznenin gerektiği biçimde yönetebileceği sesi değildir ama sadece ilahi bir buyruk 
da değildir; ses Öteki’nden gelir ama Öteki’ne ait değildir, onun bir parçası da değildir. 
Bir boşluğu, Öteki’ndeki bir boşluğu, herhangi bir pozitiflik olmaksızın sınırlar. 

18 “Varolmanın sesi” sorusunu burada bir kenara bırakıyorum.
19 Bu mutlu formül Zupancic’’den (sf.164)alınmıştır, Baas’ta da bulunabilir (sf. 196)
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Yine sesin ‘ikisi arasındaki’ statüsü, özne ile Öteki arasındaki ilginç kesişime, biri ya da 
diğerine ait olmadan yerleştirilmiş belirsiz bir ontoloji – ya da topoloji – bulduğumuzu 
görüyoruz.20 

IV
Şimdi, başka bir düşünce tarzını takip edelim. Alain Badiou, “Loqiues des mondes”a ‘de-
mokratik maddecilik’ olarak tanımladığı şeyin temel ilkelerini örneklendiren bir ifadeyle 
başlar: yalnızca bedenler ve diller vardır. Bu aslında, tam da ünlü seleflerinin (örneğin 
Descartes’ın “res extensa” ve “res cogitans” ayrımında olduğu gibi) modern – post mod-
ern – bir avatarı olarak görebileceğimiz düşüncedir; her iki parça da bir değişime girer 
(kıyafet ve şapka giymiş Kartezyen makinelerden bu yana, beden oldukça değişti, sanal bir 
bedene, çoklu haz bedenine, çok cinsiyetli bedene, siber bedene, organsız bedene, yaşama 
itkisi ve üretim olarak bedene, bedevi bedene vb. dönüştü; düşünce ise ruh ve fikirden, 
işaret ve dillerin çokluğuna evrildi, semiyotiğin maddeselliğine indirgendi; beden ve ruh 
yerine çoklu hazlar ve semiyotik geldi) ancak her ikisi de, ‘olanın’ kuvvetli bir kanıtı, ikili 
maddesidir. Ancak, bu ikili dünyada, Badiou’nun tüm meselesi şudur: Beden, dil ya da bu 
ikisinin karışımı olmayan gerçekler de vardır, bunlar başka bir yerde, örneğin bir takım 
özel Platoncu noktalarda da değillerdir. Bunlar “cisimsiz bedenler, anlamı olmayan diller, 
soysal sonsuzluklar, koşulsuz tamamlayıcılardır. ‘Hiçbir şey ile katışıksız olay’ arasında 
olagelir ve askıya alınırlar.”21 Böylece, olayların sonucu olarak ortaya çıkan gerçekler, var 
olanların dünyasında, yani beden ve dillerin sürekliliğinde bir kırılmaya yol açar. 

Bir nesne olarak ses de, yani peşinde olduğumuz paradoksal yaratık da, bir kırılmadır 
– bu konuda ısrarcıyım. Elbette varlıkla, yani olanla, arasında varlık kavramını destekle-
me noktasına varana kadar özünde bir ilişki vardır, ancak aynı zamanda, varlıkta bir 
kırılmaya işaret eder. Basit bir biçimde, var olan şeyler arasında sayılamaz; topolojisi 
onu, varlıkla ilişkili olarak yerinden eder. Burada, her ne kadar ikisi de sesi temel nokta 
olarak alsalar da, Derrida’nın ve Lacan’ın yaklaşımları arasındaki fark görülebilir. Kısaca, 
eğer Derrida’ya göre ses, öz buradalığın, öz şeffaflığın ve öz sahipliğin ve dolayısıyla 
da metafiziğin ses ve konuşma merkezciliğinin anahtarıysa, Lacan’da ses, bozma, 
mülksüzleşme, deyim yerindeyse öz-buradalığı rahatsız eden ve bir kırılmaya neden olan 
şeydir. Bu bağlamda en önemlisi ise şudur: bedenleri ve dilleri bir arada tutan, tam da 
sestir. Dil, bedene ses ile iliştirilir, sanki yeni Kartezyen madde ayrımında ses, beyin epi-
fizinin işlevini yerine getirir. 

Maddesellik, belirten için uygun değilse de, ses için uygundur: fonemler sessizken, ses-
lerin bir sedası olduğu gerçeği bir tarafa, belirtenin (her ne kadar tamamen mantığa ve 
farklara dayansa da), bedende bir çıkış ve yayılma noktasına sahip olması gerekliliği su 
götürmez. Ancak bunu destekleyecek ve buna sahip çıkacak bir bedene ihtiyaç vardır. Be-
densiz ağı, bir bedene tutturulmalıdır. Her ne kadar aradaki bağlantı, hayal edilebilenler-
in en yüzeyseli olsa da, üretildiği anda yok olan basit bir hava salınımının, dokunulamaz 
ve ‘süblime’ şeklini alır. 

Maddesellik, bu noktada, en dokunulamaz ve dolayısıyla en kuvvetli halindedir. Yine de, 
neredeyse bedensizleşmiş olan bu beden, hantal ve utanç verici olmak için yeterlidir, be-
dene pek de uymaz. Dolayısıyla burada, Michel Chion’un (Pierre Schaeffer’i izleyerek) 
akusmatik (acousmatic) ses22 olarak adlandırdığı şey ile ilgili tüm dertleri görürüz.

20 Bu açıdan bakıldığında, psikozda sesin yerini ele alabiliriz, ancak burada bu soru ile uğraşmıyorum. Eğer ger-
çekten ses, Öteki’nin yerine geçiyor ve hemen ‘kanunu yapıyorsa’, o zaman psikozda şahit olunabilecek dramatik 
sonuçlar gerektirebilir. Lacan psikozu “baba ismine olan hakkın düşmesi’ başlığı altında inceler – düşen ‘babanın 
ismine’ yönelik hak ise, Gerçek’e ses olarak geri döner.
21 Alain Badiou, Logiques des mondes, Paris: Seuil, 2006, sf. 12
22 Bkz. La voix au cinéma (Paris: Cahiers du cinéma, 1982).
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Akusmatik sesin kaynağı belirsizdir, bedenini bulduğunda ise bedene bağlanamadığı 
anlaşılır, yani bedene hiç de uymayan bir urdur. En kapsamlı örnek, ‘Annenin sesi nereden 
gelir? Hangi bedene tahsis edilmelidir?’ soruları etrafında şekillenen Hitchcock’un 
“Psycho”sudur. Bu vaka, hiç kuşkusuz bir örnektir, çünkü ‘tüm akusmatik seslerin an-
nesi’ tam olarak annenin sesidir, tanım itibarıyla akusmatik sesin en iyi örneğidir, 
bebeğin kaynağını göremediği bir sestir – bebeğin dünyayla bağı, göbek kordonu, yuvası, 
mağarası, zindanı ve ışığıdır. Bu ses hangi bedenden çıkar? Psycho’da bir yanıt bula-
biliriz. Bunun popüler kültürdeki daha az kaygılı bir örneği için, aktarım (transference) 
üzerine oldukça Freudyen bir hikayeye, “Oz Büyücüsü”ne bakalım.23 Efendi, ancak geldiği 
kaynak gizli olan bir ses olduğu sürece efendi olabilir. Tüm büyücülük, akusmatik ses-
ten oluşur ve bir kez örtü kaldırıldığında, ister istemez efendi gülünç ve güçsüz bir yaşlı 
adama dönüşür. Artık kaçış umudu onda değildir, zira kendisi de büyük oranda yardıma 
muhtaçtır. – Akusmatik ses, kaynağı tespit edilemediği sürece insana sürekli musallat 
olan bir sestir. Her yerde bulunduğu ve gücünün her şeye yettiği hissini verir. Pek çok 
dinde, ilahların tam da akusmatik ses şeklinde ortaya çıkması, bu sebepledir. Akusmatik 
sesle ilgili asıl problem şudur: gerçekten kaynağı saptanabilir mi? Bu, Chion’un dezakus-
matizasyon dediği süreçtir: ses, beden ile ilişkilendiğinde, her şeye kadir olma özelliğini 
yitirir, sıradanlaşır ve Oz Büyücüsü’nde olduğu gibi aktarım çöker. Ses gücünü yitirir; fo-
nik fallusunu ancak beden ile ilişkisi görünmez olduğunda kullanabilen taşıyıcısı üzeri-
nde, iğdiş edici bir etki bırakır. Chion, dezakusmatizasyon’u striptiz ile karşılaştırır: pek 
çok aşamalı bir süreç olabilir, kişi sesin taşıyıcısını önce uzaktan ya da arkadan, ya da 
birçok belirsiz durumda görür (Psycho’da olduğu gibi). Son aşamaya, kişi gerçekten için-
den ses gelen deliği, bedendeki açıklığı, yani ağzı gördüğünde geçilir. Yani boşluğu, yarığı, 
deliği, kovuğu, fallusun yokluğunu gördüğünde kişi, Freud’un ünlü senaryosunda olduğu 
gibi24, son aşamadan bir aşama önce, tam boşluk belli olmadan önce, durabilir ve bu 
sondan bir önceki aşamayı fetişe dönüştürebilir, iğdiş edilmenin önüne bir set, boşluğun 
önüne bir siper çekebilir. Ses fetişizmi, kişi imkansız çatlak ile, yani sesin kaynağı olduğu 
ileri sürülen yarık ile karşılaşmadan ve onun tarafından çevrilmeden hemen önce nesneyi 
sabitlemesine dayanır.25

Ancak sonuçta, dezakusmatizasyon diye bir şey yoktur, sesin kaynağı hiçbir zaman 
görülemez. Ağzı görebiliriz, ancak ses açığa çıkmayan ve yapısal olarak gizlenmiş bir 
iç mekandan gelir, büyük ihtimalle de kişinin görebildiğiyle örtüşmez. Sıradan günlük 
deneyimde bile bir insanın görünümü ile sesi arasındaki ilişkide, biz bu ilişkiye alışmadan 
önce, uyumsuz bir şeyler vardır. Bu çok anlamsız, bu ses bu bedenden çıkıyor olamaz, bu 
kişinin sesi bu olamaz, ya da bu kişi sesine benzemiyor gibi şeyler düşünürüz. Her ses 
yayımı, özünde vantrilokluktur. Zizek’in bununla ilgili çok iyi bir cümlesi var:

“Bedeni, ‘kendi’ sesinden ayıran aşılması imkansız bir ayrım vardır. Ses, hayalet kabilin-
den bir otonomluk sergiler, gördüğümüz bedene pek de ait değildir. 

Dolayısıyla, yaşamakta olan bir insan bile konuşuyor olsa, orada minimum da olsa, 
her zaman bir vantrilokluk mevcuttur: konuşmacının kendi sesi, sanki onun çukurunu 
kazıyor gibidir ve bir anlamda ‘kendi kendine’ konuşur, onun içinden konuşur.”26

23 Freud gibi Lyman Frank Baum da Mayıs 1856’da doğmuştur. Freud’un “Düşlerin Yorumu” adlı kitabı gibi, 
Baum’un “Oz Büyücüsü” isimli eseri de 1900’de basılmıştır. Bunlara bakarak, ‘Freud ve Baum’ adlı bir hikaye hala 
yazılmayı bekliyor diyebiliriz.
24 The Pelican Freud Library 7, 353f.
25 Modernliğin en sembolik imajlarından biri Munch’un “Çığlık” isimli resmidir. Adorno’dan Jameson ve Zizek’e, 
pek çok düşünür tarafından bu resmin analizi yapılmıştır. Benim bu özel bağlamda ekleyebileceğim, yalnızca bir 
dipnot var: kişi boşluğu, ağzı, derinliği görür, ancak koruyacak ya da tutunacak bir fetişi olmadan. Çığlık boğaza 
takılmıştır, kişi ağızdaki siyah deliğe mıhlandığı ölçüde sesin tınısı artar. (Bunlardan da öte, antropomorfik, garip, 
çığlık atan yaratığın kulakları yoktur – sadece kimseye çığlığıyla ulaşamıyor değildir, üstelik ona da ulaşılamaz.) Bu 
sembolü tüm bir modernlik programı izler: fetişten başka bir obje olması gerektiği önermesine dayanır.
26 Slavoj Žižek, On Belief (London/New York: Routledge, 2001), 58.
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Dolayısıyla, bir nesne olarak ses, tam da desakusmatizasyonun imkansızlığı ile ortaya 
çıkar. Yalnızca kaynağını tespit etmesi imkansız, musallat olan ses değildir. Daha çok, 
çıktığı varsayılan kaynak ile arasındaki uyumsuzlukta belirir, ancak muhakkak geri 
çekilir. 

Mesele şöyle özetlenebilir: ses, belirteni bedene bağlar, ancak her ikisine de ait değildir. 
Dilbilimin bir parçası değildir; tam olarak dilin, dilbilimin imkanlarıyla baş edilemeyecek 
artığıdır. Bedenin de bir parçası değildir – kendini bedenden ayrıştırır, bedene uymaz, 
kaynağından ayrılmış bir füzedir, bedenin ötesindeki hayalet beden gibidir – dürtünün 
nesneleri gibi (‘Ses ve Tortuları’ diye bir başlık bile önerebiliriz). Dolayısıyla, paradoksal 
ve belirsiz bir noktada durur, hiçbirine ait değildir ama ortaklaştıkları noktayı meydana 
getirir. Ses, bedenden çıkar, ancak ona ait olmaz. Dili de, dile ait olmadan destekler, an-
cak bu paradoksal topolojide, bu örtüşebilecekleri tek nokta olur. İşte burada, Lacan’ın iki 
çemberin kesişme noktasını gösteren gözde şemasını kullanabiliriz: beden çemberi ile dil 
çemberi, seste kesişirler ama ses, her ikisine de “extimate27”tır. 

Ses, bu rol için en bariz adaydır, çünkü gerçekten de, belirteni bedene bağlar. Ancak, 
güdünün diğer nesneleri için de aynı topolojik yapı geçerlidir. ‘Bedensiz organlar’, be-
denin hayaletimsi uzantıları, bedene değil, içerisi/dışarısı ya da içerme/çıkarma için kri-
tik önemdeki bir alana (göğüs, dışkı) aittirler. Ancak aynı zamanda, Öteki’nin içerisinde/
dışarısındadırlar; her ne kadar Öteki’nin beden üzerindeki etkisinin sonucu olarak ortaya 
çıksalar da (belirten kesiğin sonucu), sembolik sistemin parçaları değillerdir. 

V
Eğer ses, ne bedene, ne de dile aitse, eğer ikisini ilişkilendirmenin kaidesiyse (örneğin 
ayrımlarının), içeri ve dışarı ayrımında da önemli bir rol üstlenir. Ses sorusunu ele 
almanın bir şekli de, konuya teşhir başlığı altında bakmaktır, ya da aşırı teşhir. Kim ya 
da ne teşhir edilir, kime ya da neye teşhir edilir? Bir yandan kişi, niteliği gereği, din-
leyiciyi itaat etme pozisyonuna yerleştiren sese maruz kalır. Dinlemek, zaten itaatin 
başlangıç aşamasıdır (pek çok dilde etimolojik bir bağ vardır – obey, obéïr, obaudire, 
gehorchen, vb.); Sahibi-nin Sesi başlığında, somut örneğini bulan parça da budur. Din-
lemek, tabi olmanın minyatürüdür. Ses, duyulduğu an, otoritenin kaynağı olarak belirir. 
Kendini empoze eden, büyüleyen, hipnotize eden, baştan çıkaran ve esir eden bir şeydir. 
Bu özelliğin en muazzam biçimde canlanışı, ses ile ilahi olan arasındaki ilişkide ortaya 
çıkar. İlahi olan, pek çok dinde, emir veren sesin kaynağıdır, çoğu zaman akusmatiktir 
ve yine çoğu zaman, anlamla ilişkisi yoktur. Şofarda da görülebileceği gibi, emir veren, 
zorlayıcı bir buradalıktır. Kralın sesini, ilahi olanın yeryüzünde ortaya çıkışı olarak gören 
kült de buradan gelir.28 Ayrıca faşizmde belirgin olduğu üzere, sesin ‘totaliter’ kullanılışı, 
yarı-arkaik olanın modernliğin kalbine dönüşü; bir otorite kaynağı olarak sesin, kanunu 
gayrimeşru hale getirebilmesi ve dolayısıyla acil durum kadar yaygınlaşabilmesi de 
bundandır. Komutayı elinde tutan ses, yasayı askıya alabilir, ya da yasanın yerine geçe-
bilir. Ses, yasanın kurucu istisnasıdır.29

Sesin gücü, onu uzakta tutmanın güçlüğünden gelir. Bizi içeriden bulur, doğrudan içimize 
akar, hiçbir korumaya takılmaz. Kulakların kapağı yoktur. 

27 Ç.N: Lacan’ın “intimacy (mahrem)” kelimesine “ex-(dış)” ön ekini getirerek oluşturduğu bir kavram.
28 Bkz. Philippe-Joseph Salazar, Le culte de la voix au XVIIe siècle (Paris: Éditions Champion, 1995).
29 ‘Führerworte haben Gesetzkraft’, dedi Eichmann Kudüs’te. Führer’in söyledikleri yasanın gücüne sahiptir. Bkz. 
Agamben, Homo sacer (Paris: Seuil, 1997).
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1. Yeni bir Çığır
Eleştirmenler, milenyuma girildiği dönemlerde, dans ve teknolojinin birlikteliğinin, din-
leyicilerini şaşırtan ve dikkatleri şimdi dijital performans olarak adlandırabileceğimiz 
türe çeken birkaç önemli çalışma doğurduğunu fark etmişlerdir.  Günümüzün sanat 
dünyalarında ve teknolojik kültürlerinde bilgisayar tabanlı sanat olgusunun yükselişi ka-
bul edilmiş bir olgu olduğu halde, “dijital performans” türü halen oldukça yenidir ve an-
cak tanımlanabilmiştir. Dolayısıyla bu türün, tarihsel ve kavramsal olarak desteklenmesi 
gereklidir.  Ekranda daha uzun süreli dans silsilesi ve ekran görüntülerinin gösterimini 
birleştiren çok ortamlı performanslar canlı dans ile hareketli görüntü, veya hareketin 
poliritmik parçaları ile görüntü ve sesin dijital hareketi arasındaki uyumluluğu anlay-
abilmek için bir zemin hazırlar.  Ancak, dijital performans ekrana dayalı bir araç değildir.  
Daha ziyade, dijital performans bir arayüz yapısıyla karakterize edilmiştir ve bilişimsel 
süreçlerin kompozisyon ve içerikler, estetik teknikler, interaktif konfigürasyonlar ve tes-
lim şekilleriyle ayrılmaz olduğu bütün performans çalışmalarını kapsadığı söylenebilir. 
İnsan ve makine arayüzlerinin bu entegrasyonu, çoğu kez interaktif sistemlerin ve gerçek 
zamanlı çok ortamlı dönüşümlerin dizaynı anlamına gelir.

Tanınmış koreograflar Merce Cunningham ve Bill T. Jones, hareket yakalama teknoloji-
sinin sanatsal potansiyelini keşfederek bir dizi dans çalışması ve kurulumu -- Hand-drawn 
Spaces (1998), Biped (1999), Ghostcatching (1999), Loops (2001-04) --   gerçekleştirmek 
üzere dijital sanatçılar ve bilgisayar uzmanları ile (Paul Kaiser, Shelley Eshkar, Michael 
Girard, Marc Downie) işbirliği yaptığında, Time dergisindeki eleştiriler, en fiziksel sanat 
olan dansı dijital çağa taşıyan “hipnotize edici çığır açan performanslardan” bahsetmiştir.  
Ancak hareket yakalamaya dayalı dijital grafikler Hollywood ve Hong-Kong dövüş 
sanatları filmlerinde daha önceden yaygın olarak kullanılmaktaydı ve dijital animasyon 
televizyon reklamcılığının, MTV’nin ve club-house türü VJ’liğin temel ürünüdür. Yeni bir 
sanat türünden veya dans ve interaktif görüntülerin başarılı bir birlikteliğinden bahsede-
bilmek için, dans ve teknolojinin birleşmesinde neyin çığır açacak nitelikte olduğunun 
dikkatli olarak incelenmesi gerekmektedir.  Fiziksel bedenin rolünün ve fiziksel varlığın 
sınırlarının genellikle teknolojik cisimleşme tartışmalarının önemli kuramsal konuları 
olduğu varsayılır.   Yeni tekniklerin geliştirilmesi de sanatsal bir kaygı olmalıdır; ve bu 
çalışmada koreografi/kompozisyon/doğaçlamanın yeni bir anlayışının yazılım/tasarım/
interaktif sistem mimarisi ile entegrasyonu üzerinde durmanın alan için önemli olduğunu 
öne sürerim.

Kameraya yönelik koreografi hazırlamak pek yeni bir sorun değildir ve analog atalardan 
dijital haleflere geçmiş olan video-dans artık klasik bir türdür. Nottingham’da düzenle-
nen 2005 Dijital Kültürler Festivalinde, video-dans çalışmalarının bir programı (“Mo-
tion at the Edge”), şiirselden belgesel benzerlerine, etnografikten özet-deneysele, video, 
dans ve performans sanatlarının çeşitli çapraz geçişlerini içeren çağdaş koreograf-film 
yapımcılarının üzerinde çalıştığı estetik türleri güzel bir şekilde yansıtmıştır. Programın 
kapsamında Vanishing Point (Rosemary Butcher/Martin Otter), Infected (Gina Czar-
necki),  Ascendance (Chris Dugrenier), Birds (David Hinton), Arrested Development 
(Grace Ndiritu) ve Romanz (Katharina Mayer) yer almıştır.

johannes birringer
akbank sanat konferans salonu
10 kasım 2007

trperformans ve teknoloji
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Bu programda yer alan bütün videolar, tiyatroya dayalı performanslarda ender olarak 
mümkün olan bakış açılarının derin bir samimiyetini ve ortamın bir uzaklığını sağlayan, 
çok dikkatli bir şekilde koreograflanmış kamera çalışmaları ile oluşturulmuş görüntüler 
içermektedir.  Czarnecki, Ndiritu, Dugrenier ve Mayer’in videolarında vücut hareketleri 
alışılmamış staccato heyecanlarına, ritüelleştirmelere, havai görüşlere ve büyülenmenin 
minimalist hallerinin tekrarlayan sabitlemelerine göre düzenlenmiştir.  Butcher’in dansı 
halüsinasyonel benzerliklerle dolu bir çölü geçen bir figür, bir tür ağır çekim fata morgana 
içermektedir. Hinton, video-dansını insan figürünü kullanmaktan tamamen kaçınarak, 
yabani kuş hareketlerinin arşivsel film silsilesini bir araya getirerek yaratmıştır.

Ekrana dayalı aracın ötesinde, kamera görüntüsü, sensör veya yapay zekalı gerçek 
zamanlı bir etkileşim (eş-koreografi) sistem yaratımına ve alan ve dijitalin alan ve duyum-
sal tecrübesi ile ilgili daha büyük hususlara dikkat edilmesini gerektirir. Eğer dans veya 
harekete dayalı performans bir medyum olarak değerlendirilirse ve eğer etkileşimli kore-
ografinin ortaya çıkışıyla meydana gelen sanatsal olarak zorlayıcı bir dans içeriği ararsak, 
medyuma has bir analiz koreografinin, mekansal dizaynın, dans edişin, teknolojilerin ve 
dans teknolojilerinin kendi belirli etkileşimli, dijital gösterimlerinin incelenmesini ger-
ekli kılar.  Aynı zamanda, dijital artık daha açık bir şekilde bizim çağdaş fenomenolo-
jik boyutumuz veya “karışık realite” ile teknik olarak ortamlanmış arayüzümüz olarak 
algılanmaktadır(1).

Deneysel performansın tarihinde canlı sanatçılar genellikle eski ve yeni medyayı, özellikle 
de canlı sanat uygulamaları çoğunlukla görsel sanat içerikleriyle ortaya çıktığı ve video 
ve kurulum sanatıyla kaynaştığı için karıştırmıştırlar.  Video, webcam ve ağ bağlantılı 
doğaçlama canlı kreasyonun şiir tekniği Corpos Informáticos’un (www.corpos.org) 
çalışmalarını karakterize eder; grubun kurulumları genellikle galeriler ve müzelerde yer 
almakla birlikte daima ortaklaşa eyleme uzaklardan katılan online katılımcıları içerir.   

Benzer şekilde, Sher Dorruf’un Eski ve Yeni Medya için Waag Derneği (Amsterdam) çoklu 
oyunculu online işbirlikleri ve (webcam ve interaktif yazılımlarla) uzak siteleri birbirine 
bağlayan bir performans ekolojisi içermekte ve belirli yapılar ve sınırsız potansiyeller 
arasındaki gerilimle oynamaktadır. Rafael Lozano-Hemmer’in “bağıntısal mimarileri”, 
örneğin ars electronica’da yoğun ilgi toplayan (2002) büyük ölçekli açık hava Body Mov-
ies kurulumu, önceden kaydedilmiş portrelerin geniş bir veri tabanı ve gerçek zamanlı bir 
kamera izleme sistemiyle basit gölge dökümünü birlikte kullanır.

Dijital görüntüler sadece önünden geçen kişiler yansıtılan ışığın önünü kestiğinde ve 
katılımcılar aynı zamanda kendi gölgelerini dijital hayaletlerin üstüne bindirdiğinde 
görünür olur. Doruff’un ve Lozano-Hemmer’in uygulaması, psiko-coğrafik tecrü-
beler ve günlük kent hayatındaki politik ve duygusal durumlarla, Durumsal kaygıyı 
tekrarlamaktadır(2). 

Kültürlerimizde bilgisayarın günlük varlığı, İnternette yaşayan veya uzak siteleri 
bağlayan interaktif sanal performanslar geliştirmek için bilgi ve iletişimi kullanan yeni 
sanat şekilleri ortaya çıkarmıştır. Telebulunma veya ağ bağlantılı performans artık mo-
bil dijital hizmetleri dağıtan bir ağ-sanat uygulamasının daha geniş bir spektrumunun 
parçasıdır.  Geleneksel olmayan dans (lokatif medya) ve teknolojinin belirli ilişkisi yeni 
performans konseptlerinin değişen içeriklerini aydınlatmaktadır.  Bunlar, dijital olarak 
arttırılmış insan hareketinin yaratılması için yeni araçlardan veya yenilikçi bilimsel ve 
bilim-sanat çerçevesinden türetilebilir. Aynı zamanda tarihsel emsalleri de bir bütün 
olarak ele almalıyız. 
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Ticari film endüstrisinde olduğu kadar, bilgisayar bilimi, biyomekanik ve daima yakal-
amaya “konu” olacak sanatçılar arayan grafik sanat bölümlerinde yaratılmış olan günü-
müzün hareket yakalamaya dayalı animasyonları kökü 19. yüzyılın sonlarında,  krono-
fotografideki ve ilk sinemalardaki hareket çalışmalarına dayanmaktadır (Muybridge, 
Marey, Méliès)(3)ç 

Dansın anlatımcı film ve film müzikallerinin tarihindeki mütevazı rolü detaylı olarak 
belgelenmiştir; ekran dansının görünürlüğü sahne koreografilerinin filmlere uyarlanması/
çevrilmesiyle, özellikle kamu televizyonundaki dans programlarında kameranın 
gösterilmesiyle yapılan özel koreografilerin (1970’lerden beri) prodüksiyonuyla, ve 
1980’lerden buyana büyümekte olan uluslararası video-dans festivalleri ağıyla birlikte 
artmıştır(4). Film yapımcıları ve koreografların belirli işbirlikçi vizyonlarına olduğu ka-
dar filmsel ve doğrusal olmayan dijital biçimlendirme tekniklerine de çok şey borçlu olan 
video-dans tele-görsel ve sinematik stillerin dans eden vücutlara göre hareket ettiği kar-
ma bir alandır.  Ancak, daha az detaylı belgelenmiş işitsel-görsel kompozisyonun yörün-
gesi ilk başlardaki soyut animasyon (Oskar Fischinger), görsel müzik, yapısalcı film ve 
bilgisayar grafik animasyon soyut türlerine işaret ederken, video-dans yönetmenleri aynı 
zamanda postmodern sahne dansı stratejilerinden ve tele-görsel kodu ve teknolojik işlevi 
altüst eden video sanat tekniklerinden yararlanmaktadırlar. 

Ses sanatlarındaki son gelişmeler, programla gücü ve esnek programlama araçlarındaki 
(örneğin Max/MSP, Jitter) artışla, yazılım sanatçıları deneysel film uygulamasının gele-
neklerine benzer şekillerde film ve videoyu daha esnek bir şekilde keşfedebilmektedirler.  
Gerçek zamanlı sentez ve hareket grafiklerinden türetilen yeni bir kinestetik hassasiy-
et, iki şekil arasındaki yapısal estetik benzerliklere dayanan, ki bu benzerlikler deney-
sel avangard film ve çağdaş elektronik müzik uygulamalarının anlaşılmasında temeldir, 
yeni bir sanatın ortaya çıkmasına katkıda bulunabilir.  Dahası, bilişsellik ve sinirbilimi 
alanlarından gelen destekleyici kanıtlar (ki bunlara duyu-motor algılama, biyolojik gö-
zlemleme, hareket dinamikleri ve hızı üzerine bir dizi güncel çalışma da dahildir; örneğin 
Scott deLahunta tarafından başlatılan “Koreografi ve Bilişsellik”) sanatsal uygulamaya 
olan yapısal yaklaşımlara yenilenmiş ilgi oluşturmaktadır(5). 

En sonunda dansçılar, araştırmacılar ve öğretmenler film veya videoyu, icra eden 
vücutlardan diğer icra eden vücutlara geçirilmiş mevcut koreografileri belgeleme ve 
analiz etmede önemli bir araç olarak kullanmıştır. Bilgisayarı yeni hareket imkânlarını 
keşfetmekte ve görselleştirmekte kullanmak isteyen koreografların (örneğin Merce 
Cunningham, Pablo Ventura, Ivani Santana) yanı sıra, bazı bilim adamları ve yazılım 
programcıları (Laban Writer, LifeForms) dans notasyonu ve korunumu alanına ilgi çeken 
araçlar yayınlamışlardır. 

Performans Sistemleri ve Düşünen Görüntüler
Yeni yüzyılda film, elektronik müzik, dijital sanat, bilim ve teknoloji, dizayn, mühendislik, 
robotbilim ve telekomünikasyon gibi birbiriyle ilgili alanlardaki örtüşen çıkarlar, bilişim, 
yapay zeka, biyoloji ve yapay hayat, giysi bilgisayar ve telekomünikasyondan türetilmiş 
kavramsal modeller üreterek disiplinler arası yoğun araştırmalara önayak olan bütün-
leyici düşünme süreçlerini anlayışımızı geliştirmiştir. Daha öncesinden müziğin yapmış 
olduğu gibi, dansın “enstrümanları” (kameralar, video-yansıtıcılar, mikrofonlar, sensör-
ler, mikrokontrolörler) ve yazılım araçlarını birleştirmesi her türlü performansın çeşitli 
birleşenlerini (örneğin ses, video, 3 boyutlu animasyon ve hareket grafikleri, biyo-geri-
bildirim, ışık) yapılandırma ve kontrol etmeyi mümkün kılmıştır. 
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Benim burada “performans sistemi” olarak tanımlamak istediğim şey, koreografi ve 
sistem tasarımının programlama dilleri, elektronik müzik ve film montajı ile interaktif 
ve gerçek-zamanlı işlenmesiyle bir noktada birleşmesidir. İcra eden kişileri interaktif bir 
yazılım sisteminden veya programlama ortamından ayrı bir arayüzde görmediğimizi öne 
sürüyorum. Aslına bakarsak, yazılım programları aynı zamanda koreografinin icracıları 
olabilir(7).

İnteraktif dans tiyatrosunun ilk jenerasyonunda icra eden ve tepkisel çevre için arayüz 
dizaynında “eşleme” (hareketten sese, hareketten video ürününe) keşfedilirken, geribildir-
im kontrollünün sibernetik imgesinden ve insan aktör üzerinde makinenin modellemesin-
den ilham alınarak böyle bir “sistem” anlayışı ortaya çıkmıştır. Direkt arayüzler (bükülme 
sensörleri, mikro siviçler, basın levhaları, akıllı kumaşlar, vs...) bazen koreografların, 
dansçının bir canlı video editörü veya bir müzik enstrümanı olarak hareket ettiğini ileri 
sürmelerine sebep olan bir takım belirli tekniklerin kullanımını gerektirir. Ancak “tetikl-
eme” işlemlerinde sınırlayıcı olmakla eleştirilen, gelişmekte olan tekniklerle ilgili estetik 
ve kavramsal kaygılar en nihayetinde alternatif arayüzlerin aranmasına sebep olmuştur. 
Bazı uygulayıcılar tarafından arayüzün somut kalması gerektiği ve böylece performanssal 
girdinin (hareket girdisi) ve çıktının (video/ses ile ilgili) kolayca gösterilebileceğini öne 
sürmüş olsalar da, direkt, hareketsel arayüzler içeren dans-teknoloji veya müzik-teknolo-
ji işbirlikleri azalmıştır. 

Belirli sanatçı-enstrüman kombinasyonlarının bir analizi, koreografi ve doğaçlamayı 
birleştiren lokalize teknik gelişimini öne sürer ve ayrıca kişi alışılagelmiş bir yazılım 
teknikleri grubunu (örneğin granüler sentez) ve dijital video/sessel çıktıda algılanan fil-
treleme parametrelerini tanımlayabilir.  Özellikle sahnede veya interaktif kurulumlarda 
gerçekleştirilen dijital dans/müzik uyumu ve müzik teknolojisinin analog/dijital ses 
üretimi ve dönüşümü ile ilgili kaygıları bakımından hareketsel ve yazılımsal ölçülebilirlik 
tekniklerine eşit derecede tanımak gereklidir. Eğer analiz edilecek çalışmalar daha geniş 
bir yelpazede olsaydı (tepkisel ortama dönüştürülebilen) sensör veri değerlerini özel este-
tik performans değerlerinden, veya özel bir çıktı için kullanılan koreografi/doğaçlamanın 
stili aracılığıyla, ayırt etmek daha kolay olacaktır.

Sonuç sayfalarında üç adet örneği ele alacağım. Bunlardan ilki her yaz Göttelborn 
Almanya’da kullanılmayan bir Kömür Madeninde düzenlenen bir medya laboratuarı olan 
uluslararası Interkationslabor’dur. 2003 Yılı Temmuz ayında madenin devasa Makine 
Dairesi, nefes alan organizmaları veya dansçı ve peyzajın ilişkisini dramatize eden in-
teraktif bir sensör-dansın gösterimi için halkı ağırlamakta kullanılmıştır. Bir merdivene 
açılan kapıdan içeri girdikten sonra izleyiciler dokuz ila on iki metre arasında bir yük-
seklikten aşağıya, on biner beygirgüçlük iki maden çıkarma makinesinden bir tanesinin 
durduğu, diğer makinenin yerinde açık bir delik olan, bir rezonans gövdesi ve film ekranı 
olarak batı duvarının kullanıldığı alana bakmıştırlar.  Lukkas/Mark Henrickson (Minne-
apolis)/Paul Verity Smith(Bristol)/Marija Stamenkovic Herranz (Barcelona) ve Kelli Dip-
ple (Melbourne) arasındaki işbirliği, duyumsal, ritmik, görsel ve içorgansal faktörlerin 
arasındaki “boşluklara” dikkat çekerek sensör-arayüzünün çarpıcı bir takım olanaklarını 
ortaya çıkarmıştır.
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Bu arayüz ortamında vücudun hareketleri (mikrofonlar aracılığıyla) sadece ses olarak 
değil, ama aynı zamanda biyomekaniğin en incelikli varyasyonları olarak ölçülmüştür: 
nabız, nefes ve vücudun içindeki kalp ritminin ta kendisi (elektrotlarla bağlanan bir 
Biyoradyo aracılığıyla). Elektriksel olarak ölçülebilen sinyaller bilgisayara kablosuz 
şekilde veri olarak aktarılmış, burada sadece ses proseslerine gerçek zamanlı etkide 
bulunmamış ama aynı bilgisayardaki film sekanslarının yansıtılan görüntü hareketinin 
ritmini etkilemiştir (Macromedia Director ve MAX/MSP). Nefes dansını Marija Stamen-
kovic icra etmiş, ilk başlarda seyircilerin arasından merdivenle aşağı inerken uzatılmış 
vokal teknikleriyle hafif doğaçlamalarda bulunmuş, daha sonra makine dairesinin düz 
zeminine doğru ilerlerken sadece ağır olarak amfilenmiş nefes alıp vermiş ve sonunda 
da bütün vücudu ve staccato sesi ile kendisini serbest ve coşkulu hareketler içinde trans 
benzeri bir hale sokmuştur. Devasa odada Stamenkovic’in muhteşem rezonanslı sesi 
gözeneklerimizden ve midemizden içimize işledi; ve izlerken nefesinin görüntü hareketi-
ni nasıl kontrol ettiğini ve böylece hikayenin dramaturjisinin farkına vardık. Stamenkovic 
nefesini tuttuğunda filmin hareketi donuyordu. Nefes aldığındaysa onu (filmde) Mad-
enin atık yığınının üzerinde yürüdüğünü ve derin bir patikaya alçaldığını gördük. Lukkas, 
Stamenkovic’in dış görüntülerini her bölümde farklı kaydetti; üçüncü bölümde hiperaktif 
bir zoom kullandı. Stamenkovic’in iyice hızlanmış nefesiyle birlikte bu son bölüm, bütün 
alanı-hacmi sürekli olarak eksiksiz ama aynı zamanda şehvetli yoğunluklardan oluşan 
düzensiz nabızlı bir tür vücut-makineye çevirerek saf hiperkinetik heyecana cisimleşti.

Şekil 1: Titled On, Stamenkovic/Lukkas/Henrickson/Smith/Dipple, 2003. 
Fotoğraf: J.Birringer
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Bunun gibi bir performansı tarif etmek gerçekten zor; görüntü dışarıda sahnelediği 
hatırlanan hareketlerden bir geribesleme döngüsüne girdiğinde bile, sanki saf hissiyatın  
(filmdeki) kendi görüntüsünün devamlılığını ve istikrarını kırdığı genişletilmiş üç 
boyutlu bir uzay yaratıldı. Bina içersinde ilave sesler de yükselmeye ve dolayısıyla me-
kansal görüntülerin duyum algılarını daha da öteye dönüştürmeye, veya izleyicilere 
kendi heyecanlarının sanal görüntüleri nasıl çerçevelediğini veya titrettiğini fark ettirm-
eye başladı. Peyzaj ve figürün görüntü-hareketi, ses öbekleri ve çakılları, nefes ve vücut 
yankılandı ve tekrarlanan eşleşmelerle birbirine dönüştü. 

Ancak, birisi böyle bir performansın belgesel fotoğraflarına bakacak olursa hayal 
kırıklığına uğrayacaktır. Genel olarak bir fotoğrafta görülecek olan bir dansçı ve bir ekran 
yansıtmasıdır, ki bu durumda bu neredeyse anlamsızdır zira bütün diğer duyumsama-
lar ve alanın kendisinin hacmi fotoğraflarda kayıptır.  İnteraktiflik ve gerçek zamanın 
duyumsal eşleşmesi de bir “çalışma” kavramının ortadan kaldırma eğilimi göstermek-
tedir. Bu performans bir nesne veya bir koreografi veya bir sistem olarak kalmaz. Olayın 
yapısı dijital performansın tamamen somut duruma ve kendisini gerçek zamanda bir iz-
leyici kitlesi karşısında ortaya çıkaran birbirine geçmiş süreçlere dayandığını işaret eder. 

Vereceğim ikinci örnek alana has veya doğaçlamasal olmamakla birlikte sistemin çeşitli 
hallerinde performanssal bir süreç olarak tekrarlanabilen interaktif bir koreografinin 
yaratılmasıdır. İnteraktif sistemlerin ikinci neslini tanıtırken tekrarlanabilir bir koreo-
grafiden bahsetmek çelişkili olabilir zira bilgisayarlı işleme dans hareketleri ile birlikte 
gelişmekte ve koreografiye yeniden adapte edilebilen kendi yaratıcı hareketlerini üret-
mektedir.  İlk interaktiflik insan-bilgisayar etkileşimini uyarıcı bir karşılık veya bir ey-
lem-tepki modelinde anlarken, ikinci interaktiflik insan performansının ve bilgisayar 
süreçlerinin her birinin kendi özerkliklerinin olduğu ve kendilerini sürekli dinamik bir 
ilişki içersinde organize edebilecekleri bir dereceye kadar duyumsal diyalogun üstünde 
durur.

Dansçının ve sanal ortamın eşleşmesinin birbirileriyle nedensel olmayan bir bağlılaşıma 
dönüşmesiyle, ikinci nesil interaktiflik insanın cisimleşmesinin tecrübesini ve duyumsal 
tecrübeyi arttırır. İdeal olarak hem performansı sergileyen hem de performans sistemi 
birbirlerinin canlandırmalarına, kendi içlerinde olan belirgin işlevsel kurallara (yeni bir 
tür “post-koreografi”) dayanan öz-değişimleri gerçekleştirerek karşılık verirler.   Ancak, 
direkt olmayan arayüzlere doğru hareket ederek (optik, manyetik ve ultrasonik sensör-
ler veya makine görüşleri) bu tür performansların yaratıcıları sıklıkla yazılım tekniklerin 
geliştirilmesini fiziksel tekniklere tercih ederler. Bu türün sayısız performans deneyimler-
inde kişi dansı vasat veya az gelişmiş görür. Bu gibi durumlarda sistemin dönüştürümsel 
kabiliyetlerini geliştirmek veya vücut ve vücudun dışavurumsal metabolizmasını yeniden 
organize etmek yerine üstünkörü uygulanan fiziksel teknikler arayüzü yamalamak için 
kullanılır. Bana göre bu durum hazırlıksız izleyici kitlesini hareket etmeye ve “yardımcı 
yazar” olmaya davet eden interaktif kurulumlarda daha kötüye gitmeye meyillidir. 

Dolaylı bir arayüzde, performas sahipleri (veya katılımcılar) hareketsel, duygusal, per-
spektif ve propriyoseptif hareketlerini yeniden düzenlemeye zorlanırlar. Bu durumda 
ulaşılmak istenen estetik amaç direkt dans dönüşümlerinin gerçek zamanda öngörül-
mesi olacaktır. Başka bir ifadeyle, arayüzün arkasındaki teknolojiler karmaşıklaştıkça 
dönüşümsel tekniklere ve sinestetik süreçlere daha fazla dikkat, yaratıcılık ve orijinallik 
uygulanmasını gerektirir.  

Bu zorluğa verilen ilk karşılık günümüzde el kol hareketlerinin ustalığına ve nüanslarına 
verilen önemde gözlenebilir. New York merkezli dans grubu Troika Ranch, geçtiğimiz 
günlerde yeni eserleri 16 (R)evolutions’ın turnesine çıktı.
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Bu performans neredeyse el hareketleri kontrolünün evrimsel bir alegorisi ve yarattıkları 
programlama ortamı içersinde hareket izlemenin bir geliştirmesidir. Trisha Brown’ın 
“how long does the subject linger on the edge of the volume… (2005)” eserinde kullanılan 
son teknoloji, çok kameralı, gerçek zaman grafik animasyonları için hareket yakalama 
sistemi yerine, Troika Ranch kolayca taşınabilen, çok pahalı olmayan ve küçük bir 
sistem tasarlamıştır. Bu sistem İsadora’yı, Cenova InfoMus laboratuarında İtalyan bil-
im insanlarının geliştirdiği hareket yakalama yazılımı olan Eyesweb ile birleştirmiştir.  
Eyesweb boşluktaki noktaların, çizgilerin, hareket enerjisinin veya yönünün animasyon 
grafiklere dönüştürülmesi için kullanılan belirli bir hareket analizine olanak sağlar. 
Neredeyse bu süreci gerçek zamanlı tercüme olarak adlandırmak yöneltir insanı. Sahne-
deki dansçılar hareket eder ve sistem hareketi analiz ederek dijital ekran projeksiyonunda 
grafiksel şekiller oluşturur.  Bu bilişimsel ortamda hareket-eylem ve hareket grafikleri 
birlikte gelişirler. Boşluktaki noktalar, Marey’in veya Muybridge’nin yüz yıl önceki 
kronofotoğrafındaki gibi saniye saniye tanınmakta, ve burada anında gerçek zamana 
dönüştürülmektedir. Birbirini izleyen hareketlerin bir dizisini, bir Geştalt oluşturan akıcı 
bir devamlılıkla üretirler.

Gerçek zamanlı hareket takibinin bu birleşme noktasında, interaktiflik artık hareke-
tin doğrudan eşlemesi üzerinde değil ama insan hareketlerinin kaligrafisinin görüntü 
akışına tercüme edilmesinin veya karmaşık “eylem resimlerinin” yaratılması üzeri-
nde yoğunlaşmaktadır. Arayüz saydamsızdır. Matematiksel olarak prosedür tamamen 
aynıdır:  İsadora hareketi takip eder ve bedeni verileri analiz eder. Yazılım bir tür ölçüm 
veya gözlem aracı olarak işler.

Şekil 2: 16 (R)evolutions, Troika Ranch, 2005. Fotoğraf: Richard Termine.
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Verilere tahsis edilen değerler, filtreler ve değiştiricilere bağlı olarak, program hareket 
kımıldamalarındaki hafif değişiklikleri analiz eder ve “canlı hali” veya bu hareketlerin 
özelliklerini (dört kategori içerisinde: düz, eğimli, yanal, karmaşık) gözlemler. Bu kat-
egoriler içersinde hareketlerin yön değiştirmelerini, hızını, dinamiklerini ve süratini 
algılayarak program grafik çıktıyı gerçek zamanlı olarak canlandırır ve böylece biz de 
üç boyutlu dansı ve yansıtılan üç boyutlu renkler ve şekiller dünyalarını algılayabiliriz.  
İzleyici yazılım programının müzikal bir analoji kullanarak dansçının hareketlerinin 
“tonsal” niteliklerini gözlemlediğini ileri sürebilir.

Bu durumda eleştirisel analizlerin başka bir seviyesi de sanatçı-tasarımcıların verinin 
görüntülenmesi için yaptıkları belirli seçimlere uygulanmalıdır.  Zorlu bilimlerle uğraşan 
birçok araştırmacı, ki bunlara hücresel dinamikler ve kimyasal dönüşümler üzerinde 
çalışan moleküler biyologlar da dahildir, bugünlerde görselleştirme teknolojileriyle 
meşguldürler ve hareketlerin anlamı ve etkisi ile ilgili estetik ve politik sorular hücre 
biyologların kaygılarından başka konulara odaklanıyor olsa da, burada alanlar arası bir 
bilgi değişiminin varlığı aşikardır. Zira hem sanatçılar ve hem de hücre biyologları şablon 
tanınması ve mikro-davranışsal değişiklerle ilgilenmektedirler. Gözlem için kategoriler 
oluşturduğumuz bu gibi prosedürlerin üzerinde durmaya değerdir. Örneğin bilgisayar 
hareketi bir izleyicinin belirli bir hareket tavrının ve ifadenin hareket kalitesinin ağırlığını 
veya önemini duyumsadığı gibi “hissedemez”. Coniglio bir hareketin nerede başladığını 
ve bittiğini, nerede “bölündüğünü” kendi başına bilemeyeceğini kabul eder. Yazılım 
hareketin özelliklerine göre tepki gösterir ve sürekli olarak yansıtıldığını gördüğümüz 
görüntünün Geştalt’ını modifiye etmeye ayarlanmıştır (renk değişiklikleri, ebattaki 
değişiklikler, görüntülerin daha üç boyutlu ve karmakarışık hissedilmesi için döner dü-
zlemler).  Görüntüler kendi içerinde çizimin ve resmin (güçlü) “hareketselliği” veya geo-
metrinin daha mimari bakışıyla, çok köşeli şekillerle (sabit) bağlantılı olarak çeşitli elle 
tutulur karakteristiklere sahip olabilirler.  16 (R)evolutions’ın bir sahnesinde, nabız gibi 
atan ve sürekli olarak hareket eden, büyüyen, azalan, dönen ve gelişen (yatay ve dikey) 
bir çizgiler örgüsü bütün zemin ve arka yansıtma üzerinde görünür. Başka bir sahnede 
ise daha yoğun çapraz çizgilerden oluşan bir ağ örgüsü ve mimari Geştaltlar harekette ve 
dönüşlerde Öklid’in ilkelerine başkaldıran polifonik bir karmaşıklık yaratır. 

Koreograf Dawn Stoppiello günümüzde hareket izleme ve görselleştirmenin bu gibi 
keşiflerinin, yeni dinamik sistemler veya felsefi ve bilimsel düşünce modellerinin biyoloji, 
yapay hayat, bilgisayar bilimi ve bilişsel bilimlerden türemiş olan yarı-kaotik sistem-
lerle ilişkili olan görsel ve işitsel kalitelerin son derece incelikli manipülasyonları üzeri-
nde durduğunu öne sürer (Maturana/Varela, Prigogine/Stengers, Kauffman, Iberall, ve 
diğerleri).  Artık notasal sistemlere (Laban Gösterimine) dayanmayan ve temelleri bilişsel 
analizlere ve matematik üzerine atılmış olan “hareketin tasviri” görüntü-hareketi olarak 
sunulmakta, ancak sistemin kaotik halindeki bulanık mantık dijital bir estetikten bahset-
menin ne kadar zor olduğunu bize hatırlatmaktadır. Zira dijital ortamın kendisi hareket 
şiir tekniğine veya eser sahipliğine duyarsızdır.  

Başka bir ifadeyle artık dans ve etkileşim dizayncıları, dijital olarak arttırılmış insan/
makinesel hareketler arasında akıcı geçişlere olanak sağlayan “aykırı arayüzlerdeki” spon-
tane, sezgisel, öngörülemez veya ritüelize davranışın psikolojisi olarak adlandırılabilecek 
şeyin üzerinde durmaktadırlar.  Sosyal antropologlar (Turner, Goffman) tarafından rol 
davranışının evvelki çalışmalarından farkı, günümüzde performansın daima, genellikle 
performans sahibini ve arayüzü fiziksel olarak aykırı yansıtılmış görüntüye veya çevreley-
en ortama iliştiren sistem-dizayn ilişkisinin içersinde anlaşılmakta olduğu gerçeğinde 
yatmaktadır.  İşin içine robotlar ve avatarlar dahil edildiğinde, nesne manipülasyo-
nunun dili (aküatörler) de sahneye girer ve performans ve aracılık ile ilgili antropomorfik 
varsayımlarımızın büyüleyici ve karmaşık bir yeniden oryantasyonunu yaratır.
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Trisha Brown’un 2006 Monako Dans Forumu için baştan yaratılan sahne eseri how long 
does the subject linger on the edge of the volume…, kinematik veriye tepki vererek  belirli 
davranışlar üreten, sanatçı tarafından dizayn edilmiş bir yapay zeka yazılımıyla işleyen 
gerçek zamanlı hareket yakalama ile arayüzlenmiştir. Marc Downie bu gibi genişletilmiş 
aracı-vücutları “koreografiye tabi tutmaktan” bahseder ancak dikkatli bir şekilde insanın 
hareket davranışı ile fiziksel zekayı birbirinden ayırır. Yazılım performans esnasında 
kendi dans diyagramlarını canlı olarak çizer ve grafik aracılar sahnenin önündeki say-
dam bir ekrana yansıtılır. Burada aracılar, yapay zekalarına göre hareket eden yazılım 
yaratıklarıdır. Bunlar otonomdur; görüntüleri, sahnede gerçek zamanda gördüklerini 
anlamlandırmaya çalışarak durumu kendileri değerlendirirken ortaya çıkar. 

Örneğin, how long sahnenin sağ tarafından sol tarafına hareket etmek niyetinde olan üç-
gen bir yaratıkla açılır. Üçgen, bu niyetini hareketleri yakalanan dansçıların vücutlarına 
bir nevi otostop çekerek, hangilerinin doğru tarafa hareket edeceğini tahmin ederek 
gerçekleştirir. Olası bir noktaya bir doğru uzatır ve eğer doğru tahmin ettiyse o tarafa 
doğru çekilir. Bazen de önsezisi yanlış çıkar; bu durumda o noktadaki tutunmasını 
bırakarak bir sonraki fırsatı bekler. Bu durumda uzattığı doğru bir iz bırakır ve böylece 
performans devam ederken ortaya çıkan görüntü daha önceki denemelerinin bir geçmişi 
halini alır. Başka bir ifadeyle bu sanal “koreografinin” hafızası vardır. 

Biz Trisha Brown’ın dansçılarının fiziksel zekalarının Downie ve Kaiser’in “düşünen 
görüntülerinin” yapay zekalarıyla etkileşimini izlerken Monako Dans Festivali perfor-
mans ve teknolojideki böylesine şaşırtıcı gelişmelere şahitlik etti. Bir atölye söyleşisinde, 
Downie bilgisayarın kendi ortamıyla köklü bir şekilde eşleştiği bir şekillendirilmiş aracı 
olduğunun altını çizmiştir. Bilgisayarın ortamıyla eşleşmesi o derecedir ki, sanal olarak 
canlandırılmış bir vücudun fiziksel kısıtlamalarıyla aracılanmış ortamında eylemleri 
dikkatli bir şekilde üretilmeli ve kendi ortamına yönelik, kısıtlı duyumsal aygıtlarla 
aracılandırılmış algısı dikkatli bir şekilde sürdürülmelidir. Makine danstan öğrenmektedir 
ve bunu yapması için eğitilebilir. Tabi ki bu yaratıkların bedenleri ve fiziksel görüntüleri 
tamamen hayal ürünüdür ve şunu bilmekte fayda vardır ki yazılım sanatçıları soyutluk ve 
şekillenme arasında gelip giden, kesin olmayan görüntüleri tercih ederler.  

Şekil 3: how long does the subject linger on the edge of the volume...,  Paul Kaiser, Marc 
Downie, Shelley Eshkar ve Curtis Bahn’ın eşliğinde Trisha Brown Dans Grubu, 2006. 
Fotoğraf Monako Dans Forumunun müsaadesi ile çekilmiştir.
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how long’un yanısıra Bill T. Jones’un yeni solosu 22’de gösterime sunulmuştur. 22 
daha baskın bir anlatımsal içeriğe sahiptir ve 22 belirli duruş ve bunların varyasyonları 
sunulurken “yaratıklar” Jones’un anlatmakta olduğu hikaye ile yapay bir diyalog 
kurmuşlardır.  Bu konser için hareket analiz ve gerçek zaman oluşturma sisteminin 
bakımı için muazzam bir teknik efor sarf edilmiştir ve bunun Trisha Brown’un veya Bill T. 
Jones’un yoğun tur programlarında tekrarlanması pek de beklenmemektedir. Bu büyük 
çalışmalar aynı zamanda sayısız sanatçı ve bilim insanının dâhil edildiği ve yıllar süren 
kapsamlı araştırmalar üzerine kurulmuştur. Böylesi bir sanatsal araştırma ve geliştirme, 
dans gruplarının genelde sahip olamadığı laboratuar koşulların gerekli kılmaktadır. Yine 
de bu laboratuarlar tüm dünyadaki üniversiteler ve sanat stüdyolarında yavaş yavaş kurul-
maya başlanmıştır. Genç mühendisler kendi işbirlikçi ağlarını inşa etmek için yollar bu-
lacak ve performansta medyadan faydalanabilmek için gelenekselin dışında yaklaşımlar 
kullanacaklardır (tersine mühendislik, oyun motorlarının veya mobil cihazların adap-
tasyonu, vs…). İnteraktif olasılıkların çeşitliliğinin farkında olmak önemli olduğu gibi 
dansçıların ve tasarımcıların, öğretilebilecek yeni performans tekniklerini keşfetmeleri ve 
geliştirmeleri için yeterli zamanı ayırmaları da hayatidir. Böylelikle, düzenlenen her dans 
veya medya festivali, yeni uygulama metotlarını ortaya koymak ve değerlendirmek adına 
daha güçlü iskeletler inşa etmek için, aynı zamanda öncülerle yeni gelenler ve sanatçılarla 
izleyiciler arasındaki önemli diyalogu güçlendirmeye de bir vesile olur(8).

* Metinde geçen referanslar için lütfen ingilizce versiyonuna bakınız (Sayfa: 475).

Şekil 4: SwanQuake (bölüm 1-Ev): Sanal Ortam – Çevresel ses düzeni ile Bilgisayar Kuru-
lumu, boyutlar değişen. (c) igloo 2007
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1982 yılında resim alanında yaşadığım tıkanıklığın üstesinden gelmeye çalışırken 
Batı Berlin’de uzun yürüyüşler yapmaya başladım: bir gün yolum hoparlörle indirimli 
satışların yapıldığı (kot pantolondu sanırım) bir süpermarkete düştü. Aklıma bunun ben-
im sorunumun çözümü olabileceği geldi: hoparlörlerle kamusal alanlarda sanat – ren-
kleri “boyamak” yerine, onları “konuşmak”. Çok geçmeden fark ettim ki hoparlör sistem-
leri şehrin her yerinde bulunabiliyordu – kongre merkezleri bunlarla donatılmıştı, tren 
istasyonları ve stadyumlar da. Otobüslerin ve uçakların bile içinde bulunabiliyorlardı, ya 
da önemli bulvarlarda ya da kent meydanlarının üzerindeki sokak lambalarında. Aslına 
bakılırsa nerede büyük bir grup insan bulunuyorsa, orada bu kamusal ses sistemlerin-
den de bulunuyordu. Bu zaten varolan hoparlör sistemlerini “ses performansları”nda 
kullanmak üzere izin almaya çalışarak devam ettim  İlk başlarda başarılı da oldum: zi-
yaretçi gününde Berlin’deki Uluslararası Kongre Merkezi’nin önünde bir performans 
gerçekleştirdim. “Sarı ve Mavi Yeşil Eder” cümlesini ana hoparlörlerden tekrar ettim ve 
sesimi teknisyenlere ses modülatörleri aracılığıyla proses ettirdim. Ancak, özellikle hop-
erlör sistemlerinden sorumlu olan kişilerin kamusal alanlarda gezen kişilerden şikayet 
gelebileceği endişesi yüzünden başka bir teklif almadım – bu sorun benim son Hoparlör 
Köşesi heykellerim ve projelerim için hala devam eden bir sorun. (Şekil: 1)

benoit maubrey
akbank sanat konferans salonu
10 kasım 2007

trelektroakustik giysilerin tarihi

Şekil: 1
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Bu sebeple hoparlörleri stüdyomda bulunan ikinci el ceketlere ve giysilere monte et-
meye başladım ve böylece onları mobil hoparlör sistemlerine dönüştürdüm. (Şekil: 2) 
Arkadaşlarımın ve komşularımın gardroplarını dönüştürerek bütün bir Audio Giysiler 
serisini yaratmış oldum. Kıyafeti giyen insanların, kıyafetleri giydikleri sırada kaset çalar-
larla kayıt yapmalarını ve bu kayıtları daha sonra dinlemelerini sağladım. Sonunda bir 
öğleden sonra oturup evimdeki tencere tavayı kullanarak kendim kayıtlar yaptım – Audio 
ceketler için “Heavy Metal” kompozisyonlar yarattım. (Şekil: 3)

Audio giysileri 1983’de Paris Performans Festivali’nde Galeri Donguy’de, 1984’te Sta-
atliche Kunsthalle Berlin, Sanat ve Medya Festivali’nde sergilemek için teklif aldım. 
Performanslarımıza katılanlar istedikleri her yöne haraket etmekte serbesttiler – diğer 
bir değişle performanslar oldukça serbest ve bireyseldi. Ancak yine de, performansların 
bir çerçeveye ve yönlendirmeye ihtiyacı olduğunu hissettim çünkü koreografi yoktu ve 
elektroakustik giysilerin kalitesi istenilen seviyede değildi. 

Büyük Kırılma
1985’te Berlin Federal Bahçe Şovu (Bundesgartenschau) 
için yapılan bir kamusal sanat yarışması bana hem 
elektronik, hem de ses açısından tam bir “Audio Üni-
forma” tasarlama olanağını verdi. Die Audio Gruppe 
(ses: Hans Peter Kuhn, elektronik: Wulf Köthe, organi-
zasyon: Claudia Traeger)’yi kurdum ve The Audio Herd 
için fon elde etmeyi başardım. Bu eletroakustik ünifor-
ma, park peyzajındaki ambulatuvar (gezici) performan-
slara uygun yedi adet özel yapılmış Audio Kostüm’den 
oluşuyordu. Bu kostümler kürk görünümünde sentetik 
malzemeden yapılmış, erkekler için klasik kesim ceket 
ve pantolon, kadınlar için ise etek ve ceketti. Bunun 
arkasındaki fikir, giysilerin doğa içinde bukalemun gibi 
uyum sağlamasını başarmaktı. Katılımcılar bahçenin 
farklı yerleri için tasarlanmış çeşitli hayvan sesi (may-
munlar, kuşlar, insanlar) kayıtları çaldılar ve koreo-
grafiyi buna göre yaptılar (tropik alanda maymunlar, 
çalılarda kuşlar, açıklıklarda insanlar). Performans ya-
panlar, 40cm çapında üzerlerine otom obil hoparlörü 
yerleştirilmiş deri “audio korseler” giydiler. Bu korseler 
ceketlerin içine giyilmiş, ve performansı yapanların 
sırtına yapıştırılmıştı. Dışarıdan görünen tek elektronik 
parça, ceketin arkasına yerleştirilen 30 vat gücünde bir 
amplifikatördü. (Şekil: 4) Kasetler 12 voltluk pillerle 
çalışan walkman’lerle çalındı.

Şekil: 2Şekil: 3

Şekil: 4
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Audio Giysilerin Ses Efektleri
mobil ve multi-akustik bir performans.
Sesin tek bir büyük hoparlör sistemiyle amplifiye edildiği açık hava konserlerinin aksine, 
Audio Üniforma konseri her katılımcının kendi sesini çaldığı bir performanstan oluşur. 
Bu müzik insanın üstüne 30.000 vatlık tek bir ses kaynağından hücum etmez, volü-
mün dinleyicinin her bir performansçıdan uzaklığına bağlı olarak değiştiği 30 vatlık güç 
kaynaklarından gelir. Üniforma giyenler sahaya yayılmış olduklarından dinleyicinin her 
ses kaynağını aynı anda görmesi veya duyması mümkün değildir (hatırladığım kadarıyla 
Audio Herd performansının “maymun” bölümünde Herd’in büyük kısmı çalıların 
arkasına gizlenmişti). Kasetler birbirirlerinin aynısı olmasına ve aynı anda çalınmalarına 
rağmen (walkman’lerin taşınabilir mekaniğinden dolayı) sesin tam bir senkronizasyonu 
sağlanamamaktadır. Bu nedenle, Audio-Herd’ün ses efektlerini tanımlamak için “multi-
akustik” kavramını kullanıyorum.

Bu zaten mobil ses heykellerinin hedeflerinden biri değildir: ses, Audio Üniformayı giyen 
kişi arkasını döndüğünde ya da farklı bir yöne ilerlediğinde değişir. Aynı ses boşluktaki 
bir dizi uygun yer aracılığıyla havada ilerler ve böylece ses, dinleyicinin kulağına aşamalı 
veya yankılı gelir.  Bu nedenle bu kıyafetlerin çalındığı yerler çok önemlidir – alanın 
topografisi ve mimarisi konserin önemli elemanlarındandır. Buna ek olarak, hoparlör-
leri taşıyanlar, karşılaştıkları durumlar karşısında spontane olarak davranmaktadırlar 
(ör: merdiven çıkmak, kırmızı ışıkta beklemek, veya kapıdan çıkmak gibi), böylece bu ses 
etkinliklerine konser salonlarının, galeri ya da müzelerin korunaklı ortamlarında normal 
enstrümanlarla kopyası çıkarılamayacak yepyeni faktörler eklemektedirler. 

Performanslarımızda şans faktörü önemli bir rol oynamaktadır. Seyirci için bizim 
gösterimiz genellikle beklenmediktir (dış mekanlarda çalışırken insan seyircisini seçe-
mez). Bundesgartenschau ‘85’teki ilk Audio Herd performansı kısa süreliğine üstleri-
yle durumu netleştirmeye çalışan bir park polisi ekibi tarafından beklenmedik şekilde 
kesilmişti. 

Daha Fazla Audio Giysi
1986’da Linz, Avusturya’daki Ars Electronica festivaline davet edildik. Bu festival için 
Audio Çelik İşçilerini yarattık. Hazırlık sürecinde şehrin Orta Avrupa’nın en büyük çelik 
fabrikası olan Voest Alpine’ye ev sahipliği yaptığını öğrenmiştim. Bu iş için üzerlerine 
amplifikatör ve hoparlörler yerleştirdiğim 10 adet yangın geçirmez iş tulumu ödünç aldık. 
HP Kuhn çelik fabrikalarında canlı olarak kaydettiği seslerden bir kaset yaptı. Bir haftalık 
festival süresince, şehrin çeşitli yerlerinde ve çevresine 10 yürüyüş performansı yaptık.

Audio Metro Kontrolörleri (1987) Berlin’deki Die Anweisung 
Festivali için tasarlandı. Berlin metrosunda her istasyonda 
hoparlör sistemini kullanarak yolculara (ruh haline göre 
değişen vurgularla) trenlere ne zaman binmeleri ve bin-
memeleri gerektiğini (“Herkes binsin lütfen!”, “Lütfen geri 
çekilin!” şeklinde) söyleyen görevliler vardır. Ben bir metro 
güzergahı üzerinde bütün görevlilerin seslerini sistema-
tik olarak kaydettim ve Hans Peter’in bunları iki ayrı kasette 
toplamasını sağladım. Bir kasette yaklaşık 30 farklı “Herkez 
binsin lütfen!” ve diğerinde ise 30 farklı “Lütfen geri çekilin!” 
sesi vardı. Bu resmi bir festival projesi olduğu için, metro 
yönetimi bana -altına audio korseleri yerleştirebileceğim- yedi 
orijinal metro görevlisi kostümü ödünç verdi. Kostümlerin am-
plifikatörleri, pilleri ve kasetçalarları koyabileceğimiz çok geniş 
iç cepleri olmasından dolayı Audio Üniformalarımız zaten 
hazırdı. (Şekil: 5)

Şekil: 5
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Performans sırasında metroda “devriye gezerken” yine orada kaydedilmiş seslerin kolajı 
çalınıyordu. Söylemeye gerek yok, metro seslerinin orijinal kıyafetlerden gelmesi hem 
metro çalışanlarında, hem de yolcularında bir miktar afallamaya sebep oldu. 

1988 yılında, Rennes’deki Arts Electronique Festivali için Audio Bisikletçiler’i yarattık. 
Fransa’nın Bretagne bölgesinde yer alan bu şehirdeki insanların bisiklet sporuna 
olan düşkünlüğü bu projenin temasını belirledi. Bu proje için 10 adet “audio forma” 
(bisikletçilerin giydiği tipik naylon yarışçı bluzlarından) aldım, hoparlörleri bu bluzların 
arka alt kısımlarına, yarışçıların genelde sularını ya da yiyeceklerini koyduları yere dik-
tim ve deriyle güçlendirdim. Ayrıca beş kez Tour de France şampiyonu olmuş Bernard 
Hinault’un da Rennes civarında yaşadığını öğrendik. Hinault bizimle röportaj yapmayı 
kabul etti ve kendisi de bir bisikletçi olan ve aramıza ses çalışanı olarak katılan Ralf Bu-
ron bu röportajdan tekno-rap havasında bir ses kolajı yaptı: “J’ai gagné” Audio bisikletçi 
kasetinin nakaratını oluşturuyordu. Yerel spor merkezi bu iş için 10 amatör yarışçıyı 
kiraladı ve Rennes sokaklarında, kazananı resmi törenin ve bir Audio Bisikletçi kupasının 
beklediği bir yarış organize etti. Yarış sırasında hoparlör formalardan metronom sesi ver-
ilen zamana karşı yarışılan tek kişilik yarışlar bile yapıldı. 

The Guitar Monkeys, bir dizi punk ve avangart rock konserlerinden oluşan Berlin Atonal 
Festivali (1986) için tasarlandı. Gitar çalmayı bilmeyen ya da az bilen kullanıcılara alt 
arka kısmının üzerinde hoparlör, içlerinde amplifikatör olan ve elektro gitar ya da mikro-
fon bağlanabilen siyah deri ceketler giydirildi. Bazı durumlarda, fazladan ses için ceketleri 
çıkartıp, kullanıcıların sırtlarına  sırt çantası gibi büyük hoparlörleri bağladık. (Şekil: 6)

Guitar Monkeys, önceki üniformalar sadece ön kaydı yapılmış kasetlerin çalınmasına im-
kan tanırken kullanıcıların kendi seslerinden sorumlu olması açısından, Audio Giysiler’in 
gelişiminde önemli bir adım. Ayrıca, Guitar Monkeys’in 1989 Avrupa turunda, benden 
Kuzey Fransa sahillerinde gerçekleşecek Les Art au Soleil festivali için yeni bir üniforma 
tasarlamamı isteyen Lille’deki L’Aeronef’in direktörü ile tanıştım. Böylece, Audio Balerin-
ler ortaya çıktı. (Şekil: 7)

Bu rock grubunun her üyesi, sahneye 
çıkması gerekmeden kendi enstrümanının 
sesini ayarlayabiliyordu. Çoğu zaman sey-
ircinin arasında ya da merdiven aralığında, 
koridorlarda, ya da mekanlara ait diğer 
nişlerde (kadın ve erkek tuvaletlerinin özel 
akustik karakterleri vardır) çalıyorduk. The 
Guitar Monkeys bir noise and feedback 
(gürültü ve geribildirim) grubuydu ve hem 
de en sağlamından: aynı anda yalnızca bir 
değil, on adet hoparlörden geri bildirim 
aldığınızı düşünün (aşağıdan, yukarıdan ve 
yanlardan). Gitarları Berlin’deki yerel bir 
bit pazarından enstrüman başına 10 dolar 
limitli bir bütçeyle aldık. Her zamanki kon-
takt mikrofonların dışında, pick-up olarak 
Piezo seramik hoparlörler kullandık. Aton-
al festivalden sonra bile Guitar Monkeys, 
yerel underground barlarda çalmaya de-
vam etti ve tura çıktı (bir eleştirmen bizi 
“Jimi Hendrix’in torunları” olarak tanıttı 
ve müziği “post-endütriyel punk” olarak 
tarif etti.) 

Şekil: 6
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Bu yüzeyin üstüne güneş pillerini ve elektronik malzemeyi yerleştirdik. Prototipi gören 
dansçı bir arkadaşım, Kuğu Gölü gibi klasik eserlerde giyilen “tütü” adında etek benzeri 
bir kıyafet yarattığımızı söyledi. Böylece Audio Tütü’ler ortaya çıktı. Bu arada, sert ama 
esnek tütülerin bir disk jokey masasına benzer şekilde hoparlörleri, mikrofon jaklarını 
ve amplifikatörleri yerleştirmek için de ideal olduğunu keşfettik. Yeni baş mühendis-
imiz Manfred Thiem’in yönlendirici etkisi altında seslerin samplingini yapmak için bir 
dijital çip (256K), elektronik bir metronom, fotovoltaik bir rezistör (ışık sensörü olarak) 
ve hatta minyatür bir alıcı gibi yeni ekipmanlar denemeye başladık. Sonunda, spontane 
olarak sesleri toplayabilen, dijital olarak kaydedebilen, kaydettiğini çalabilen, amplifiye 
edebilen, elektronik bir loop cihazıyla onları tekrar edebilen ve bir ses perdesi (pitch) 
mekanizmasıyla seslerin seviyelerini değiştirebilen pleksiglas bir elbisemiz oldu. Mesela 
tütüler yakında çalan bir çan kulesinin sesini beş saniyeliğine kaydedebiliyor ve anında 
geri çalabiliyordu. Eklenen elektronik özellikler, kıyafeti giyenlerin loop’un hızını ve ses 
perdesinin tenorunu (basit bir sampler’daki gibi) ağır bir gonga ya da tam tersi yönde 
çınlayan zil sesine dönüşecek şekilde değiştirmesine imkan tanıyordu. Dijital Hafıza 
denen bu parça, Audio Balerinler performansının merkezinde yer alır. Grubun perfor-
mans gerçekleştirdiği her yerde ilk işi, o bölgeye özgü yerel bir ses bulmak ve bu par-
çada kullanmaktır. Bunun birkaç örneği; St. Petersburg’daki Lenin Müzesi’nde bulunan 
Lenin’in piyanosu, ya da Münih’te tanınmış bir jodler, Avustralya’da didgereedo çalan 
bir yerli, ve son olarak Tokyo’da bir çeşit banjo çalan Japon müzisyen. Bir grup balerin 
(bir oda, bahçe ya da parkta) geniş bir alana dağılmışken, bu sesleri kaydeder, tekrarlar 
ve bireysel olarak çalar, böylece tek bir orijinal sesten, multi-akustik ve mobil bir konser 
ortaya çıkar.

Bu yeni eklemeler sayesinde Walkman stereolardan ve önceden kaydettiğimiz kasetleri 
kullanmaktan vazgeçtik. Audio Balerinler aynı zamanda, Guitar Monkeys’dekine benzer 
kontakt mikrofonu ve Piezo kullanma opsiyonuna sahipti, ancak bunları eski gitarlara 
monte etmek yerine, bu aletleri şemsiye, dev fonograf iğneleri gibi yerde sürüklenen ve 
tütülerin üzerindeki elektronik ve güneş pilleri aracılığıyla amplifiye edilen basit metal 
çubuklar gibi başka enstrümanlara monte ettiler. Dolayısıyla şarkının adı “The Earth as a 
Record Player (Bir Pikap olarak Yeryüzü)” oldu. Akustik olarak konuşmak gerekirse, bu 
parça bir grup temizlik işçisinin boş çöp kutularını sokakta sürüklemesine benzer. Foto-
voltaik sensörleriyle Audio Balerinler, bir Geiger sayacının radyoaktif maddelere tepki 
vermesi gibi ışığa reaksiyon gösterir. Sesin perdesi ışığın yoğunluğuna göre değişir (rady-
an enerji). Bu, dans sırasındaki hareketler sonucunda dansçıların ya da etraftaki nesnelerin 
(ağaçlar, bulutlar) gölgesinin direkt ışığı engellemesi sonucu oluşur. Böylelikle dansçılar vücut 
hareetlerini sese çevirebilirler. Alıcılarıyla tütüler, havadaki ses dalgalarını duyulabilir kılarlar. 
Bu seslerin içinde benim favorim, radyo istasyonları arasındaki “beyaz gürültü”dür.  

Audio Balerinler
Bir süredir audio üniformalar için 
enerji kaynağı olarak güneş pilleri-
yle deneyler yapıyordum (genel-
likle 12 voltluk şarj edilebilen pill-
erle çalışıyorduk) ve pillerin güneş 
ışınlarını mümkün olan en üst sevi-
yede yakalayabilmesi için yatay bir 
yüzeye yerleştirilmeleri gerektiği 
sonucuna vardım. Sanatçı Susken 
Rosenthal pleksiglastan transparan, 
disk şeklinde, bir kemerle belden 
aşağı gevşekçe asılacak bir etek yap-
mama yardım etti.

Şekil: 7
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1989’da Les Art Au Soleil festivalinde Kuzey Fransa kıyılarında 10 güneş pilli kıyafetle 
başlayan şey tam bir kumpanyaya dönüştü. Elektroakustik tütülerle Berlin’e döndüğümde 
bir grup yerel dansçı tuttum, onları tütülerin kullanımı konusunda eğittim ve yeniden 
birleşmiş Berlin’de bir dizi performans organize ettim. Küçük bir proje olarak başlayan 
şey çok geçmeden bir performans grubuna dönüştü: Audio Balerinler artık bir proje 
değil, çekirdek bir grup dansçıdan, bir koreograf, iki mühendis ve yönetici/menajer ve 
performans sanatçısı olarak benden oluşan bir gerçek bir gruptu. Gruptaki bazı dansçılar 
basitleştirilmiş sokak koreografilerini (Şekil: 8 ve daha önce de bahsi geçen Dijital Hafıza, 
Şekil: 9) kullanarak solo ve bireysel koreografili sahne gösterileri gerçekleştirdiler. 
(Şekil: 10)

Şekil: 8

Şekil: 9 Şekil: 10
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Yine de en temel performanslarımız kamusal mekanlarda ve sokakta olanlardı: elek-
troakustik giysilerimizin mobil ve spesifik mekanlara adapte edilebilir oluşu neredeyse 
her dış mekana uyabilmemizi sağlıyordu. Diğer taraftan, 1994’te Berlinli alternatif bir 
tiyatro olan Theater zum Westlichen Stadthirschen ile işbirliği yapmayı hevesle kabul et-
tim ve rejisör Elizabeth Zundel’le birlikte Audio Drama’yı sahneye koyduk. Bu çalışmada 
aktörlerin tamamı elektroakustik kıyafetler giydiler ve hareketleri sonucu oluşan sesleri-
ni “giydiklerini” göstermek için seyircinin arasında dolaştılar. Bu çalışmayı, iç mekanda 
sergilediğimiz mevcut repertuarımız (Audio Balerinler ve Elektronik Adamlar) için solo-
lar yaratmak, geliştirmek ve rafine etmek için kullandık. Özellikle, Seguirya ve Feedback 
Fred gibi parçalar orjinalinde bu çalışmaya dahildiler.

Feedback Fred (Şekil: 11) aslında Guitar Mon-
keys zamanında ortaya çıkmıştı. Solo tipteki 
performanslar için kullanmayı sevdiğim ifade 
şekliyle bu “Audio Karakter”, temel olarak 
korse tipi bir kuşakla sırta eklemlenmiş, 
30 wattlık bir amplifikatör ve siyah bir yüz 
maskesiyle ağza doğru gerili duran bir mi-
krofonla desteklenen büyük bir hoparlör 
giyer. Bu karakter kelimenin tam anlamıyla 
geribildirim (feedback) çalmaktadır. Odanın 
içinde gezerek ve mikrofondan monologlar 
söyleyerek geri bildirim yoluyla çeşitli ses 
efektleri elde eder. Çeşitli yarı-akrobatik 
hareketler yaptığı ve perendeler attığı için 
ayrıca dizlik ve dirseklik de takmıştır. Dra-
matik olarak bu karakter Notre Dame’ın 
Kamburu ve Hamlet arasındadır: kendisini 
hitabetle ifade eder ama hareketleri ve ken-
di yarattığı feedback’le biteviye mücadelesi 
yüzünden sözleri sınırlanır. Hem melodra-
matik bir karakter, hem de bir palyaçodur. 

Şekil: 11

Seyuirya, Elizabeth Brodin’in (grubun baş dansçılarından biri) ışık sensörleri kullanarak 
oluşturduğu bir parça. Milimetrik olarak hesaplanmış bu gösteride dansçının tam kafasının 
üstünde bir spot ışığı yer alıyor. Esasen audio tütü için tasarlanan bu parça, sanatçının 
hareket özgürlüğünü arttıran ve sırta tutturulan küçük bir hoparlör kutusunun eklenme-
siyle gelişmiştir. Sanatçı elinde bir ışık sensörü ve bir de infra-red sensörü tutar. Ses, ışık 
halkaları altında sanatçının el ve vücut hareketlerinin oyunundan oluşur.  

Ancak, Audio Balerinlerin uluslararası başarısı, bizi 
yeni Audio Üniformalar yapmaktan alıkoymadı. Au-
dio Guards 1983’te Oslo (Şekil: 12) şehri için sarayın 
önünde duran Norveç Kraliyet Korumaları’nınkine 
(Buckingham sarayındakilerden farksız) benzer üni-
formalardan yaratıldı. Ancak, biz korumalarımıza 
onların ayakkabılarını ve şemsiyelerini(tüfek yer-
ine) amplifiye etmek için kullanılan audio yelekler 
giydirdik ve gerçek korumalarla tıpatıp aynı ko-
reografiyi (koreograf: Sygun Schenk) kullanarak 
kasıtlı olarak hareketlerini ve adımlarını elektroni-
klerimizle amplifiye ettik. Bizim “nöbet değişimi” 
performansımız onlarınki ile aynı anda, ancak Mod-
ern Sanatlar Müzesi önünde gerçekleşti.

Şekil: 12
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Bu arada 1986 yılında Berlin şehrinden ufak bir sanatçı hibesi aldığımından da bahset-
meyi unutmayayım. Hibenin karşılığında sanatçıların şehri bir sanat eseriyle (genellikle 
resim) temsil etmeleri isteniyordu. Bunun için Belediye Başkanı için bir Audio Frak 
(Frak, kuyruklu zarif, gece giyilen bir cekettir) tasarladım. Ses için Berlin’in çeşitli yerler-
inde dolaşarak insanların, o dönemki turist sloganı olan “Berlin seni iyi yapar” deyişlerini 
kaydettim. Bu şekilde yaklaşık elli farklı sesi birleştirerek, bir audio kaset şeklinde 
başkanın ofisine, iki yılda bir düzenlenen Uluslararası Elektronik Fuarının açılışında 
giymesi için tasarladığımı belirterek sundum. (Şekil: 13) O da kibar bir mektupla, eğer 
kıyafeti giyerse basın danışmanının işine son vermesi gerekeceğini belirtti. 

Bir diğer benzersiz durum ise 1990’da Berlin sanat sergisi sırasında Riga’dan aldığımız 
davetti. Bunun için yerel bir elektronik fabrikasını ziyaret ettik ve yöneticisine bize en 
son model (model: “Riga 2000”) bir kaset çalar sağlaması için rüşvet (bunun başka bir 
yolu yoktu) verdik. Daha sonra, kaset çaları otele götürdük ve geceyi, bilerek yanımızda 
getirdiğimiz pleksiglas tütüye yerleştirebilmek için cihazı parçalara ayırarak geçirdik. Bir 
sonraki gün yerel bir dansçı tren istasyonunda bu tütüyle bir performans gerçekleştirdi, 
tütüye bir radyo alıcısı bağladı ve yürürken Radio Free Riga radyo istasyonunu amplifiye 
etti. Performansı politik bir gösteriyle karıştıran bir grup oluştu ve bizi otele kadar takip 
ettiler, ama otel korumaları onları içeri almayı reddetti. (Şekil: 14)

Audio Geyşalar
1997’de İnter-komünikasyon merkezinde (ICC-NTT) bir Auido Balerina serisi hazırlamak 
üzere Tokyo’ya davet edildim. Yerel alışveriş merkezlerini gezerken farklı elbiseler giymiş 
ve ilginç görünümlü gitarlar ve küçük davullar çalan bebeklere rastladım. Bana bunların 
kimono giyen Geisha bebekleri olduğu söylendi. Audio Geisha fikri bu şekilde doğdu. Bu 
(“solar” fikrinden ortaya çıkan) Audio Balerinler’den daha mantıklı bir fikirdi çünkü bu 
dançılar müzik yapabiliyorlardı: elektroakustik kimonolar giymeleri çok mantıklıydı. 
Fikir beni çok heyecanlandırmıştı. Süreçteki ikinci adım, elbise için elektronikleri 
bulmaktı. Dürüst olmak gerekirse, bütün parçaları üretim fazlası elektronik parçalar 
kataloglarından bulduk: dijital bellekler sanırım seri sonu Kore ya da Çin malı konuşan 
bebek veya telesekreterlerden artakalanlardı.  Aslında elektroakustik kıyafetleri tasarla-
mak için modern çöp kullandık diyebiliriz: kullandığımız elektronik malzemenin çoğu on 
yaşında bir çocuğun odasını dolduran oyuncaklarda da bulunabilir. Ne zaman yeni biri 
sanat işi tasarlamaya karar versem, önce yerel elektronik dükkanlarının indirim sepetler-
ine bakarım. 

Şekil: 14Şekil: 13



90

Tokyo’da yalnızca böyle ürünlerin satıldığı 
bir kent alanı (Akihabara City = Elektronik 
Şehir) var. Yerel bir elektronik uzmanının 
eşliğinde aradığım şey olan bir Casio 
Voiceman’i bulana kadar dar sokakları 
ve dükkanları dolaştık. Bu eşsiz enstrü-
man, canlı sesleri örneklemeye ve tuşlarla 
ses perdesini değiştirmeye yarayan küçük 
klavyeli bir sampler’dı. Berlin’de Manfred 
Thiem ile birlikte entrümanları parçalamayı 
ve klavyeyi, kimononun üstüne yayılmış bir 
ışık sensörüyle değiştirmeyi planlamıştık. 
Böylelikle dışarıdan gelen ışık sesi te-
tikleyecekti: etrafta yürüdükçe Audio Gei-
sha ses verecekti. 

Ayrıca giysinin kemer kısmına yerleştirilmek 
üzere küçük, taşınabilir bir gitar ampli-
fikatörü de aldım. Giysilere diğer audio 
işlevleri gerçekleştirebilmeleri için akus-
tik mikrofonlar, infra-red sensörler, radyo 
alıcıları ve gitar jakları da yerleştirdik. Au-
dio Geisha’ların prömiyeri 1997 Mayısında 
Inter-komünikasyon merkezinde, ve onu 
takiben Akihabara Şehri sokaklarında 
(Şekil: 15) devam eden bir gösteriyle 
gerçekleşti. Geyşalar mikrofonları ve am-
plifikatörleri kullanarak geribildirimler 
üretti, bunlar Voiceman’ler tarafından 
kaydedildi ve perdeleri ışık sensörleri üzer-
inden değiştirildi. İlginç bir şekilde üretilen 
ses oldukça Japonya’ya özgüydü. 

Şekil: 15
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Algoritmik yolla ya da matematiksel süreçlerle üretilmiş, derlenmiş ya da kurgulanmış 
sanata işlemsel sanat diyoruz. Bilgisayarlarla yapılabildiği gibi yazılı komutlara uyarak 
otomatik olmayan yollardan da yapılabilir. İşlemsel sanat bir akım veya ideoloji değil, 
sisteme dayalı sanatsal bir yöntemdir. Sanatçının yaptığı iş, sistemin çalışması için temel 
kuralları, formülleri oluşturmak, şablonları hazırlamaktır. Bundan sonra sistem kendi 
kendine işlemeye bırakılır.

Bu sunum işlemsel sanatın dayandığı tarihsel referanslardan başlar, yeni medyanın 
yarattığı temsil vs. gerçeklik ikilemini tartışır, ve “ağda eylem” ile tamamlanır.

işlemsel sanatlar tr

burak arıkan, ali miharbi
akbank sanat konferans salonu

10 kasım 2007
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what’s in a voice? en

mladen dolar
akbank sanat conference hall

10 november 2007

Juliet, standing on the balcony and talking into the night, says: “What’s in a name? ... 
It is nor hand, nor foot, / Nor arm, nor face, nor any other part / Belonging to a man.”1 
Juliet doesn’t see Romeo, hidden in the darkness of the garden, not yet, she speaks into 
the dark, and Romeo listens to ‘his Mistress’s voice’ addressing the night. This is first of 
all a scene of voices, voices heard in the dark, and at the same time, emblematically, a 
scene of names: precisely the drama of the disparity between voices and names. She will 
recognize Romeo, a moment later, by his voice, and they will commune with their voices 
in the dark, not quite seeing each other, they will swear their love in this scene of voices, 
the canonical scene which has defined so much of what the western culture understands 
under the name of love. What is love? It is what happens in the balcony scene. The scene 
can be taken as a cue for the understanding of the voice, for the rather dramatic under-
standing of the discrepancy, the opposition between the voice and the name, that is, on a 
more abstract level, between the voice and the signifier. 

In this scene, at the simplest, the name is the enemy and the voice is the ally, the friend. 
“’Tis but thy name that is my enemy,” says Juliet. Both the name and the voice point to 
individuality, they pinpoint our uniqueness, our singularity, but in very different ways: 
the name points to the inscription of our individuality into the social, into the network 
of social divisions, hierarchies and obligations, the name ascribes us a social place. The 
voice, on the other hand, seems to escape the social network and its vicissitudes, it speaks 
from heart to heart, it is of such stuff that love is made of. Each voice is unique, it has the 
fingerprint quality.2 It is far more unique and singular than the name, since the name is 
shared, it obeys social and family codes and it is always generic – one is always a Mon-
tague or a Capulet. Names can be replicated, they can be cloned, each name is ‘always al-
ready’ a clone, but the voices can’t – not until the troubling technological inventions more 
than a century ago which inaugurated the new fate of the voice in the age of mechanical 
reproduction, and we’ll come back to that. By the name, one always impersonates some-
one else, one is always a representative of a class of people bearing certain names, a fam-
ily, a nation, a tradition, but with the voice one always impersonates only oneself, as it 
were. ‘Impersonating oneself’ may seem an oxymoron, but it is actually an apt description 
of the use of one’s own voice. The person, persona, according to a popular (albeit dubious) 
etymology,3 comes from per-sonare, to sound through, namely to sound through a mask, 
through a mouthpiece – the person meant also a mask, so the uniqueness of a voice had to 
sound through a mask to invoke the person. Also in Greek prosopon astonishingly meant 
both the face and the mask.

1 “’Tis but thy name that is my enemy; / – Thou art thyself though, not a Montague. / What’s Montague? … O, be some 
other name! / What’s in a name? That which we call a rose, / By any other name would smell as sweet; / So Romeo 
would, were he not Romeo call’d, / Retain that dear perfection in which he owes / Without that title: – Romeo, doff 
thy name; / And for that name, which is no part of thee, / Take all myself.” “O Romeo, Romeo! Wherefore art thou 
Romeo? / Deny thy father and refuse thy name; / Or, if thou wilt not, be but sworn my love; / And I’ll no longer be 
a Capulet.”
2 The comparison has some sinister undertones nowadays, since one can imagine the voice easily serving as a bio-
pointer, just as the retina that is checked on crossing certain borders. One can easily imagine an American immigra-
tion officer saying: “Stand in front of the desk, sir, and speak into the microphone.” And one can propose the sample 
recording one would have to repeat, e. g. “All men are born free and equal.”
3 This etymology was traditionally taken for granted, it is based on illustrious sources (Aulu-Gelle, Boetius), but 
which were prey to homonymy. The word is probably of Etruscan origin.
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One could say that the mask is generic, it highlights the characteristic features, the type, 
it is like the name, it constitutes a class, while the voice is unique, yet only by sounding 
through a mask, so that the person is the troubled unity of the two, the generic and the 
individual: this already gives us an inkling that one can assume one’s voice only by, liter-
ally, impersonation. But for the Veronese lovers, it is a matter of life and death to undo 
this unity. The uniqueness that the voice evokes and testifies to, is the uniqueness which 
is at stake in love, love aims precisely at the exclusive trait that cannot be quite spelled 
out or pinned down. Voice is its harbinger, voice is the pledge, and the two lovers in the 
night have no problems communing in their voices – everything would be all right, or so 
it seems, if only they could be confined to the voice, it is the name that is the source of 
all trouble. “In what vile part of this anatomy / Doth my name lodge?” asks Romeo later 
in the play (III/3). “Tell me that I may sack / The hateful mansion.” And he draws his 
sword, as the stage directions indicate, prepared to cut off that vile bodily part, to cut off 
his name with the sword, castrate himself of his name, the name of the Father,4 but to no 
avail. To cut off the name and to retain the voice – the name seems to be expendable, one 
could do without it, the voice is not: “Deny thy father and refuse thy name” – in order to 
fully assume the voice?

So what’s in a voice, to extend Juliet’s question? What does the voice bear witness to? 
And which part of the anatomy does it inhabit? It is also ‘nor hand nor foot nor arm nor 
face nor any other part belonging to a man’. And how does ‘what’s in a voice’ differ from 
‘what’s in a name’? There is a dichotomy, an antinomy of the voice and the signifier – this 
can serve as a general thesis, a starting point, something that this scene dramatizes most 
spectacularly, by pitting the voice against the master signifier, indeed that of the name of 
the father. But what is brought here to a dramatic peak, happens on a more modest and 
elementary level all the time: there is a drama, a miniature drama carried out in virtually 
every sentence we may utter. For what is signifier? One could propose its simple defini-
tion: it is that in language which can be replicated – its replication, repetition, iterativity 
enables speech. It is that in language which can be linguistically classified, pinned down 
and dissected into a web of differences; it upholds a logic which functions well enough, 
despite its pitfalls and flaws with which we must make do. But the voice which sustains 
the speech, the voice which is the vehicle and the means whereby we can speak, cannot 
itself be linguistically described, although it stands at the very core of speaking. What can 
be pinned down, classified and analyzed, is the phoneme, a particular discrete sound, i.e. 
the voice molded by the signifier, shaped by it, cut down to size so that it can produce 
meaning. For it is only with signifiers that one can make sense, signifiers are there, as 
their name indicates, in order to signify. The voice is another matter: it is that in language 
which doesn’t contribute to signification; it is what doesn’t help making sense. And this 
could serve as its provisional definition – it is what cannot be said, although it enables 
saying. It is the means in the ascent towards meaning, to be eventually discarded, like 
Wittgenstein’s ladder, once we have climbed to the peak of meaning. The voice is unique, 
unrepeatable, singular, and therefore not subject to linguistic description, it is what can-
not be universalized. Hence it can serve as the pledge of one’s ineffable being in the midst 
of iterativity and replication, the pledge of love – this is where the linguistic drama inter-
sects the drama of lovers, linguistics meets love. But in its unrepeatable singularity, and 
for that very reason, it is also immediately vanishing, evanescent, disappearing the mo-
ment it appears, and hence bringing up the question of memory and retention.

A chapter can be opened here under the heading ‘poetry and the unconscious’.

4 What part of the body might he purport to cut off when he draws his sword? Does he tacitly assume that ‘the phallic 
signifier’ resides in his phallus? Is this the spontaneous assumption that the audience inevitably makes? This is like 
an almost caricature Lacanian Urszene, bringing together the Name of the Father, the phallic signifier, castration, 
and the nature of love.
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If the voice is the remainder of the universal, that what cannot be universalized, then 
this remainder works within the universal and contaminates it. It is not simply that the 
signifier excludes the voice and bans it out of its boundaries, it also contains it within its 
own nature – this is where a signifier is never simply a signifier, a creature of difference 
and replication, but possesses itself an erratic and unpredictable nature, stained by the 
voice, as it were. It is always also a sound object, not merely the bearer of signification. 
This is where the effort of poetry lies: to capture the voice with the signifier; to seize what 
cannot be replicated with what can be; to work with what is singular in the signifier, 
not with what can be cloned; with the contingent within the necessary. The signifier has 
a double nature: apart from its differential, signifying, sense-making properties it also 
produces erratic sound echoes, reverberations, sound contagions, similarities, the stuff 
that can be put to use in repetitions, rhythms and rhymes, the stuff that can unexpectedly 
produce another meaning, inside of what makes sense, signification beyond signification, 
although both are inextricably tied together. This is where signification redoubles itself, 
contingently, precisely where it stumbles upon the voice, the voice as the erratic appen-
dix of the signifying logic. Following the signifier, i.e. what can be replicated, enables 
everyone to be a speaker, speech is a universal function, but following the sound echoes 
and unpredictable patterns is elusive, it cannot be universalized, so poets are very rare 
creatures. 

Yet, there is a way in which everyone is a poet, unwittingly, a poet against one’s will, inso-
far as one is endowed with the unconscious. The unconscious, such as Freud understands 
it, depends upon taking the contingent nature of language, the voice, the echo, the sound 
contamination, as a ubiquitous function. The Freudian slip, one says, but what does one 
slip on? Well, the meaning slips precisely on the excess of the voice, where words are 
not treated as signifiers, but as sound objects, and it is this excess of the voice, the sound 
echoes, similarities and contaminations, which make the meaning slip. ‘Familiär’ hap-
pens to have an echo in ‘Millionär’, so it can produce the famous joke of ‘famillionär’ (‘I sat 
beside Salomon Rothschild and he treated me as his equal – quite famillionairly’ – PFL 
6, p. 47).5 ‘Geist’, spirit, happens to sound like ‘Geiz’, avarice (PFL 5, p. 106), so it offers 
itself to the slip of the tongue – and a whole history can be encapsulated between those 
two words, the close similarity of sounds matching the maximum distance of meaning. 
There is a beautiful dream of Freud’s which turns around the word hearsing, which ap-
pears as the name of a station on a travel. “‘Hearsing’ was a compound. One part of it was 
derived from the names of places on the suburban railway near Vienna, which so often 
end in ‘ing’: Hietzing, Liesing, Mödling … The other part was derived from the English 
word ‘hearsay’.” (PFL 3, p. 406) Hearsing, as opposed to hearsay, hearsing along with 
hearsay, inserted into the hearsay – what an economical description of the way the sig-
nifier works in the unconscious! The element of singing in saying, that which doesn’t 
contribute to signification, is the ‘stuff that dreams are made of’, it enables the flash of the 
appearance of the unconscious. And if the hearsay evidence is not admitted in court, then 
the point of the analysis is to lend it an ear, to give hearsing a hearing, to give a hearing 
to the point where the left-over of signification invades the very process of signification. 
But what is at stake now, is not the aesthetic effect – ‘let’s listen how the unconscious 
sings and enjoy it’ – but the question of knowledge, the unconscious knowledge and un-
conscious desire, the unconscious thought – that was Freud’s outrageous idea. There is a 
beautiful sentence in Agamben: “The search for voice in language, this is what one calls 
thought.”6Thought dependant not on the signifier, the meaning, but precisely on what is 
recalcitrant to signifier, what escapes meaning. So the problem is to focus the question 
of knowledge, precisely around the element of the voice which redoubles signification. 

5 The Freud quotes are from The Pelican Freud Library (PFL), 15 vols. Harmondsworth: Penguin, 1973-86.
6 Quoted in Jean-Luc Nancy, A l’écoute, Paris: Galilée 2002, p. 45.
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They hinge on the excess of the voice against the meaning: they are always interruptions of 
meaning, its slips, and the point is not to unearth the hidden meaning in that excess, but 
rather to maintain the very excess and pursue its logic. For the unconscious, as Freud points 
out, doesn’t reside in the latent thoughts disclosed by interpretation, it is not another mean-
ing (deeper, hidden etc.), it resides in the form, in the excess of distortion, Entstellung, 
which sticks precisely to ‘the voice in the signifier’, its excrescence. The unconscious is not 
a hidden meaning, a deeper meaning to be unearthed, it resides only in the distorted form. 
One could say: it seems that the unconscious is telling us something in a roundabout way, 
so it seems that our task, the task of analytic interpretation, would be to say this directly, 
plainly, without the by-pass of distortion. But this is the lure, the error: the unconscious 
is telling us something only in the roundabout way, it resides only in the distortion, in the 
surplus of form, and the form sticks precisely to the element of the recalcitrant voice. This 
is where the analytic interpretation is a misnomer, it runs against the grain of the common 
notion of interpretation, it is not the meaning it is after, but rather the vacillating object 
epitomized by the voice.

So what’s in a voice? For one part, the lovers of Verona no doubt amply rely on the voice in 
this first sense, on the poetic voice which sustains their love in the dark, and this conjunc-
tion of their singularity and the poetic effects makes this scene so memorable. But there is 
more in a voice and other things. If it is ‘nor hand, nor foot, nor arm, nor face, nor any other 
part belonging to a man,’ where does it come from? The voice, in its most elementary mani-
festation, appears as something that can convey the uniqueness, it ‘expresses’ the interiority 
which it brings out, it testifies to an unfathomable interior, it exposes the hidden treasure of 
individuality – but, to put it bluntly, this is another lure. There is a powerful notion of one’s 
presence in one’s voice, a presence in a way more real than the usual presence, a presence 
beyond presence, although the voice is but a mere undulation of the air, fleeting, passing 
the moment it is emitted, and therefore evoking presence at its most elusive, yet so tena-
cious in being tenuous. Perhaps the very notion of presence cannot be conceived without 
a voice – this is where Derrida’s notion of phonocentrism takes its hold, we need a voice 
to think presence, we need a voice not merely to think, but to experience one’s presence to 
oneself, the self-presence, consciousness, based on auto-affection, where one is the emitter 
and the receiver of one’s voice in the illusion of pure self-affection, and this is perhaps what 
we call consciousness.7 There is a strong metaphoricity connecting the voice with the spirit, 
the breath, something more real than any positive presence. But this makes the very notion 
of presence, depend upon something eerie, spectral and virtual. 

For where does the voice come from? Already the simple question of its emission, involves 
a paradox: we can see the mouth, the bodily opening from which it is supposed to emanate, 
yet the voice comes, from an invisible interior, it indicates an unfathomable interiority, we 
can never see its source. It divides the body into an inside and an outside and is actually the 
major operator of this division, the most dramatic division there is. Standing at this divid-
ing line that it helps to produce (standing? there is no way the voice could stand), it is at the 
same time the intersection of the body and the language, it is what they have in common, it 
pins the language to a point of bodily emission, it ties language to the body. The signifier is a 
creature without a body, a creature of logic, but with the voice, it acquires an embodiment, 
an incarnation, for it can function only if someone assumes it with his or her own voice. But 
this connection is paradoxical, for the voice doesn’t simply belong to either the body or the 
language – it cannot be seized by linguistics, it inhabits language without being its part, and 
it is not a positive part of the body, it is a missile which departs from it, it is not simply inside 
nor outside, but consists in the very transition. It is the great operator of the division into 
inside and outside, a borderline paradox, as it were, which requires a new kind of ontology 
or a new kind of topology.
7 Cf. Jacques Derrida, Of Grammatology, Baltimore: Johns Hopkins UP, 1976, p. 20.
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Let me give another literary example – I started with Shakespeare at the dawn of moder-
nity, so let me take an example from the opposite end, from one of the highpoints of mod-
ernism, Samuel Beckett’s The Unnamable. The scene from Romeo and Juliet, forcefully 
staged the opposition between the voice and the name, the ensuing drama of the two, while 
Beckett’s text brings this to an extreme: what is at stake here is precisely a voice without a 
name, a nameless voice, an unnamable voice, for we literally don’t know, throughout the 
novel, who is emitting this voice, where does it come from. The voice without a known ori-
gin or location, is the whole point of the novel, the novel is driven just by a voice to whom 
no name can be assigned. (Let me just remind that The Unnamable is the third part of a 
Trilogy, which comprises “Molloy and Malone dies” as the first two parts, where with each 
consecutive part more things disappear, so that in the final part there are no more charac-
ters, heroes, plots etc., what remains is a mere voice.) One quote must suffice: “… I’ll have 
said it, without a mouth I’ll have said it, I’ll have said it inside me, then in the same breath 
outside me, perhaps that’s what I feel, an outside and an inside and me in the middle, per-
haps that’s what I am, the thing that divides the world in two, on the one side the outside, 
on the other the inside, that can be as thin as foil, I’m neither one side nor the other, I’m in 
the middle, I’m the partition, I’ve two surfaces and no thickness, perhaps that’s what I feel, 
myself vibrating, I’m the tympanum, on the one hand the mind, on the other the world, I 
don’t belong to either …”8

One couldn’t be more precise: the voice is the very principle of division, itself not on either 
side and yet on both sides at once, at the intersection of the inner and the outer, yet unplace-
able in that division, the thinnest of foils which connects and separates the two. There is a 
standard way to describe certain procedure of modern literature under the heading ‘the 
stream of consciousness’, when a writer supposedly follows the inner rambling and faith-
fully records it as a scribe, putting down its meanderings in a raw form as they appear to 
consciousness before being made presentable and coherent. As far as Beckett is concerned, 
the term is highly misleading and inappropriate. For the stream of consciousness, presup-
poses consciousness as a realm neatly separate from the outside world, but the whole point 
with Beckett, is that this inner voice maintains itself as unplaceable, at the very edge of the 
mind and the world, the speech and the body, cutting into both and being cut by both. Its 
inner split, immediately translates into an outer split and vice versa. It is not that the con-
sciousness is incoherent; rather the very line that separates consciousness and constitutes 
it as such, is constantly blurred and indistinct. 

We can mark in passing the distance that separates the two quotes: on the one hand the 
exemplary drama of the voice and the name, the name of the Father, at the other end the 
nameless voice, the voice without a foothold, with no name of the Father to stick to or to op-
pose and with no individuality to express, with no social obligations to fulfill or to fall back 
on, merely the persistence of the voice, but which obliges by its strange ethics of persever-
ance. It is as if the name (of the father) has lost its power and authority to name, to define 
the social, to prescribe, to allot a social place – it has become missing. This voice is a new 
voice, an invention of modernity, as it were, something modernity has brought forward, and 
Beckett’s The Unnamable can be read as an exemplary counterpart to Romeo and Juliet.

The voice which literally embodies the dividing line is, something that one can never quite 
claim as one’s own, one can ultimately never speak in one’s own voice: it may seem to be 
the most intimately mine, my own innermost possession, but it is also something which 
disrupts our self-presence, the very notion of the self, and refers it to virtuality. Stemming 
from the interior, it brings out more, and other things, than one catered for. 

8 The Beckett Trilogy, London: Picador, 1979, p. 352.
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Beckett, is here an excellent point in the case: there are now many schools of creative writ-
ing which endeavour to teach people how to find their own authors’ voices, this is their 
guiding metaphor: to find your own voice in writing, what is specifically and originally 
yours, proper to you only. Beckett’s problem was exactly the opposite: how to lose one’s 
own voice, how to write neutrally, anonymously, how to get rid of style, how not to be an 
author (hence writing in a foreign language, to deprive oneself of the delusive shelter of 
one’s mother tongue). Foucault, in the famous lecture ‘What is an author?’ took his cue 
from Beckett, from his line ‘What matter who’s speaking’, ‘Qu’importe qui parle’ – how 
not to fall into the trap of one’s own voice as an ineffable inner treasure and into the twin 
trap of authorship. For him, the voice is precisely not something intimate or proper, but 
something that disrupts the illusion of one’s self-presence in the voice, something that 
disturbs the interiority of consciousness. It is more appropriate to say that the voice is like 
an intruder, a foreign body, a prosthesis, a bodily extension, an artificial limb – it is never 
‘authentic’, it is never just an expression. The voice has like a spectral autonomy, it never 
quite belongs to the body we see, the voice never sounds like the person emitting it, there 
is always a gap, a Verfremdung, a mismatch. There always seems that there is ventrilo-
quism at work, as if ventriloquism was the standard use of the voice that we overlook by 
mere habit (and overhear when the habit drops its guard a bit). The voice as an intruder 
is endowed with a spectral nature, with something both intimate and external – Lacan 
invented an excellent word for this, the extimate.

Let me give two examples. In 2001 – The Space Odyssey, the mythical film by Stanley Ku-
brick, there is a computer Hal 2000 which is running the space-ship and which at a cer-
tain point runs amok and has to be disconnected. So the hero (Keir Dullea) disconnects its 
brain cells, slowly, one by one, the computers were of huge sizes in those days, while we 
hear the computer speaking with ‘his’ completely mechanical voice, pleading for his life, 
pleading for mercy, regressing to his supposed childhood, singing a children’s song – the 
computer dies a most human death, it is tragically human, as it were,9 just by its mechani-
cal voice, its humanity appearing precisely in its opposite, in the contrived voice, in this 
artificial extension, in its discrepancy. There is a contemporary ‘real-life’ counterpart to 
this, the voice of Stephen Hawking. There is this mastermind, this living supercomputer, 
the scientific icon of our times, the most astute mind there is in modern science, but re-
duced to the bare minimum of the body, the completely disabled body, the body shrunk 
to the outmost, and his humanity is epitomized by the completely mechanical voice, the 
most gripping and at the same time the most uncanny voice, the extracorporeal voice of 
the mind, gripping in its impersonality. 

This spectral autonomy of the voice, this zone of indeterminacy, can perhaps be best felt 
with what has become known as the acousmatic voice. The term was introduced by Pierre 
Schaeffer, the famous French composer of concrete music, and by his follower Michel 
Chion,10 and it means simply the voice whose origin one cannot see or locate. We don’t 
know where it is coming from and to what body it could be assigned. This voice can pro-
duce uncanny effects, the impossibility to locate it, endows it with a special force, a sort of 
omnipotence and omnipresence. 

The most striking example, is Hitchcock’s Psycho – it entirely revolves around the simple 
question “where does the mother’s voice come from”, from which body it emanates.

9 In contrast, the hibernating astronauts in the movie die the most impersonal and mechanical death.
10 Cf. Pierre Schaeffer, Traité des objets musicaux, Paris: Seuil, 1966; Michel Chion, La voix au cinéma, Paris: Cahiers 
du cinéma, 1982.
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We have the voice and we don’t see the body producing it, not until the very end. And 
the mother’s voice, we may add, is not just any voice, it is the beginning of the vocal 
experience, the first voice one hears, the case is paradigmatic the mother’s voice which 
determines so much of the infant’s fate in its first and decisive stages, is precisely an 
acousmatic voice, whose origin the baby initially and structurally cannot locate, so the 
acousmatic voice is actually the originary experience of the voice as the voice of the other. 
This is where Psycho acquires the force of a parable. 

There is an inherent link between the acousmatic voice and philosophy. Where does this 
word ‘acousmatic’ come from? The first person who called himself a philosopher and who 
founded the first philosophical school, was Pythagoras. The acousmatics were his follow-
ers, his pupils, who had to listen to their teacher, their master, to his lectures, in such a 
way that the teacher was hidden behind a screen – and this for five years. We have the 
report of Diogenes Laertius (VIII, 10) for this. So if anybody wanted to be Pythagoras’ 
disciple, he had to undergo a period of apprenticeship when for five years he was merely 
listening to the master’s teaching proffered behind a curtain, not being able to see the 
master. This is the acousmatic dispositive, which stands at the very origin of philosophy. 
The teacher behind the screen, lecturing, an invisible creature of the voice – a stroke 
of genius which maybe inaugurates philosophy. This is a philosophical theatre, with the 
curtain and all, but a curtain which is not raised for five years, so that initially philoso-
phy appears as an art of the actor behind the curtain. The aim of this mechanism, was 
to separate the teaching, entrusted to mere voice, from any visual distractions, from all 
the imaginary, from any image and appearance, from the behaviour and the very body 
of the teacher – from everything that could divert from the concentration on the ideas 
being proffered. The teaching, the ideas, the doctrine, all this was assigned only to His 
Master’s Voice as their proper medium, the medium of the spirit, and the aim was pre-
cisely to separate the spirit from the body. In this division, the spirit is in the voice and 
the body pertains to the visual. But it is not only that the disciples could concentrate bet-
ter on the ideas in this way, it is also that the teaching acquired an exceptional authority, 
by being entrusted to the acousmatic voice, it acquired an additional surplus meaning, 
an aura which would be dissipated if one could see its banal location. The beauty of this 
mechanism, is in its simplicity and in the manner in which it can function automatically, 
formally – one could even say that someone quasi-automatically becomes a teacher, a 
master, by lecturing behind a screen. There is a surplus authority, by which the teacher is 
not merely a teacher, but also the master, and this surplus stems from the invisible voice, 
not from the content of the proposed ideas. The body, seems to be an embarrassment for 
the spirit, but there is a lure in this, an illusion, since the voice itself is a kind of body, in a 
reversal it is more body than the visible body, a spectral body more forceful and intrusive 
than any other body can be. The disembodied body compels and the teaching is more 
persuasive if it is supported by the acousmatic voice. The spirit obtains a new body in the 
voice, an aura, and this is the source of its efficacy. Diogenes Laertius, also tells us that 
Pythagoras was an object of cult when still alive and achieved a status of divinity, and 
this is perhaps not unrelated to this mechanism – it is perhaps a mechanism to produce 
‘divine’ effects. (Indeed, in the Bible and in a number of religions God regularly appears as 
an acousmatic voice.) And we can only surmise, what happened with the hapless disciples 
once the curtain was lifted after all these years and they could see with their own eyes this 
wonder, this source of the voice, this pitiful and banal old man – for everyone would ap-
pear trivial in such circumstances, there is no way that one’s appearance could measure 
up to this voice and its authority. One can pity the poor teacher when the curtain is lifted, 
and one can surmise that the thing could only turn into a black comedy, even worse, a 
comedy that no one could publicly admit.
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If we have this acousmatic dispositive at the beginning of philosophy, then we find one 
also at its end, namely the figure of psychoanalyst. The analyst, is also someone one can-
not see – following Freud’s guidelines, he is supposed to sit behind the couch, outside 
of the field of vision of the patient, and here, too, the intention is to be rid of all visual 
distractions, in particular to prevent the possibility of patient’s reading the analyst’s re-
actions in his behaviour and to take a cue from there. The analyst is thus a pure spirit, a 
ghost, an invisible creature, a spirit deprived of its body. But the situation, is now exactly 
the reverse: according to Freud’s dispositive it is now the patient, the subject, who has to 
do all the talking – this is indeed ‘the talking cure’, as it was called by the first psychoana-
lytic patient, Anna O., and the one who talks, is the one to be cured. On the other side, 
the analyst can do his job, in the limit at least, by keeping silent. He can occasionally say 
something, but in the limit the cure, the process of analysis, could be carried out by him 
not saying anything. So the situation is directly reversed: the subject talks, not in order to 
proffer a teaching, dispense the ideas, he speaks about anything that happens to fall into 
his mind, in the maximal distance to philosophy, this is mere babbling, free associations, 
anything goes. But the point is that, he speaks to the Other, to the teacher, the master, the 
doctor, the one who is supposed to know – this is Lacan’s notorious formula of transfer-
ence (and the vocal tie is essential to transference). The one who is supposed to know, is 
the one not to be seen, he is structurally behind the curtain and hence appears as omni-
present and omnipotent. So the analyst, in this Pythagorean embodiment in reverse, is 
not a creature of the acousmatic voice, the voice of authority, but of the voice reduced to 
silence, inaudible voice, which is perhaps the voice in its pure form, the voice brought to 
its concept. Not an acousmatic voice, but an acousmatic silence, a silence whose source 
one cannot see and locate. The subject, learns and transforms himself not by listening to a 
voice and a teaching, but by speaking himself into the silence – to learn from the silence of 
the Other, which receives his own voice and transfigures it. The Other is not the possessor 
of a doctrine, it is the subject which has to make his way to a teaching through his own 
babbling, a babbling turning into a teaching through the loop of the silence of the Other.

The voice, vanishes the moment it is emitted. It appears as an instantaneous flash and 
evaporates, like a brief lightening illuminating the night and it’s gone. When it is pro-
longed and sustained, it can only hold sway as long as it sounds, it has the power to 
entirely occupy the space, the outer and the inner, to hold us in awe, but only for the dura-
tion. It has no power to endure, no claim to permanence, it is intrinsically evanescent and 
transitory. It has an intimate relation to time – it epitomizes its passing, the impossibility 
to hold on to the passing moment. Hence, it has an intimate relation to memory, to the 
very possibility of retention. How can one remedy its passing? Can one retain the voice, 
preserve it? 

There are two ways, one ancient as humanity itself, one fairly recent. The first one, is obvi-
ously the language, the signifier, the name. Language, can be seen as a huge machinery 
for replicating voices, for retaining and preserving that in the voice that can be retained 
and preserved. One could say: it retains and preserves everything except the voice itself. 
Or more precisely: it is an imperfect machinery, which can retain and preserve something 
of the voice due to its imperfection. It captures the echoes and reflections of the voice, 
precisely through the quirks and the glitches of the machine, the whims, the peculiari-
ties, the oddities, the anomalies that both the poetry and the unconscious get hold of, the 
only places where they can get their foothold, as we have seen. Its quirks and glitches, 
are the spots where it seems that there is a ghost in this machine, the ghost of a voice, or 
where this machine seems to produce spirit. Still, the language machine is incapable of 
capturing the other aspect of the voice, its seemingly ineffable nature, its uniqueness and 
individuality, its intimate relation to interiority and presence.
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But here, we have another kind of machinery which has come to our rescue more than a cen-
tury ago, the technology of voice recording and reproduction, the technology getting ever 
more gigantic and sophisticated, giving rise to a hugely expanding industry, to the point of 
overwhelming all the recesses of our lives.11 Gramophones, radios, tape recorders, CDs, tele-
phones, loudspeakers, microphones, cinema, TVs, mobile phones have come to rule our being 
and one of the most salient and significant features of the history of the past century, is that it 
has brought a new and unprecedented experience of the voice, a ubiquitous experience which 
has irretrievably changed the very meaning of the word “voice”. Every experience of the voice, 
from the earliest stages on, is an inextricable mixture, in varying proportions, of voices from 
‘live sources’ and voices produced by technical devices, i. e. voices whose ‘live sources’ are ab-
sent and merely reproduced. The proportions of this revolution are staggering, its effects are 
omnipresent and overpowering. For the first time in history, capturing the uniqueness of the 
voice, has become not only possible, but common and at everyone’s fingertips; replicating the 
singular presence and interiority has become trivial, or so it seems.

What is reproduced by technology, is precisely that aspect of the voice, that the language 
couldn’t seize and retain: the footing in the unrepeatable presence. The unrepeatable pres-
ence of the sounding voice, has become easily repeatable. Along with fixing the voice on a sup-
port and making it replicable, a number of concomitant revolutions have taken place: 1. the 
possibility of transmitting the voice across distances; 2. the possibility of its amplification; 3. 
the possibility of its modeling and transformation; 4. the ubiquitous acousmatic quality – the 
Pythagorean curtain has been replaced by gadgets; 5. the possibility of generating synthetic 
sounds and voices, whose only source is the electronic medium itself.12 All this taken together, 
amounts to a most spectacular revolution. Yet, if so much depends on apprehending the voice, 
ultimately the very notions of presence and consciousness (cf. Derrida), that what defines our 
being human – has our experience of the voice and the self dramatically changed with this 
stunning transformation? Are we human in a strikingly different way? The first cautious an-
swer could be: far less than one would surmise. Given the massive introduction of unprec-
edented devices with limitless possibilities, this certainly sounds most extraordinary. 

The first reason for this, lies in the nature of the voice itself, which, as we have seen, was al-
ways ‘in itself’ endowed with a prosthetic quality. It is not quite accurate to say that the new 
technologies introduced an unprecedented experience of the voice, rather they magnified and 
extended something that was already in the voice, although in a concealed way, covered by the 
aura of authenticity, individuality, expression, uniqueness. The voice, strictly speaking, doesn’t 
mean anything – it is the signifier that is the bearer of meaning – but in a strange reversal it 
was precisely by not meaning anything that it was ascribed the highest meaning, the ineffable 
meaning beyond words, be it as an elevation to divinity or as the pledge of self-presence and 
uniqueness. This structural illusion, pertained to the whole history of the voice and largely cov-
ered its disruptive nature. So one can’t pit the authentic voice, stemming from a ‘live source’, 
against the voice artificially contrived and replicated by technology. It is not the technology 
which disrupted the unalloyed presence of the voice and its aura, its untarnished sway and 
unrepeatable individuality, there is rather something in the nature of the voice itself, which 
always pointed to this disruption, something by which the voice was never just a pledge of pres-
ence, but rather an indicator of an impossible presence. Where it seemed the most pervasive, 
it referred at the same time the presence to a void. Where it seemed the most authentic, it was 
at the same time a foreign body, a prosthesis, a quasi-artificial bodily extension. Technology 
magnified this part and brought it to a universal function, commonly available.13 
11 Everything has changed since that recording, the first time in history, of ‘Mary had a little lamb’ by Edison in 1877 – the 
recording which is lost now – and since Gustave Eiffel, of the Eiffel Tower, made the oldest existing recording, on the Tower 
itself, of a poem called L’Acacia and which he dated, in his own voice, stating ‘11 Fecruary 1891’.
12 For a lucid phenomenology of these revolutions cf. Michel Chion, Le son, Paris: Nathan 1998, pp. 197 ff.
13 Again, Beckett could be taken as a case in the matter: far from sticking to the authenticity of the voice, he gladly espoused 
new technologies, he used the tape-recorder (in his most remarkable Krapp’s Last Tape), wrote radio plays and for TV, made 
a Film etc. The use of technology was completely in line with his understanding of the voice, not a break with it.
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But it magnified both sides at the same time: it made the prosthetic nature of the voice 
palpable, but thereby not dissipating the structural illusion, it rather kept covering the 
gap that it opened with ever more formidable and imposing technical possibilities. So the 
astounding thing, is perhaps not so much the unprecedented experience of the voice, but 
how easily it could be recuperated. It is true that the introduction of new technologies 
initially provoked a great deal of consternation, the sudden proliferation of acousmatic 
voices was initially accompanied by a vast panoply of uncanny effects, it seemed like a 
new kind of magic endorsed by science.14 I can briefly give another grand literary example 
from the early days of the telephone. This is from Proust, from The Guermantes Way 
(1920), the third volume of his great novel In Search of Lost Time. The narrator finds 
himself in a French provincial town and at some point, speaks to his grandmother over 
the telephone at the post-office. The presence of her voice is so real, it is a phanthom of a 
presence, but precisely because of this it is overpowering, so he is immediately seized by a 
great desire to see his beloved granny, her acousmatic voice, heard for the first time with-
out the support of its source, instilled him with an unstoppable yearning. So he rushes 
back to Paris, on an impulse, to rejoin her, he sants to free himself “in her arms, from the 
phantom, hitherto unsuspected and suddenly called into being by her voice.” And when 
he returns and enters her room, what happens? “For the first time and for a moment only, 
since she vanished very quickly, I saw, sitting on the sofa beneath the lamp, red-faced, 
heavy and vulgar, sick, day-dreaming … an overburdened old woman whom I did not 
know.” (2001, p. 426) So the voice, filled him with longing to come back and embrace the 
body from which it emanated, but too late, all he could find was a woman he didn’t know. 
So the acousmatic voice disrupts the presence, it invades the living persons, and the dis-
ruption can no longer be healed. – But the unsettling effects were short-lived and things 
quickly achieved a new state of ‘normality’, where the new voices were integrated in our 
life-world. Perhaps the upsetting thing, is that not so much was upset. 

Still, if our daily experience swallowed the massive assault of new voices with a seeming 
ease – something that by traditional standards looked like a miraculous feat of magic – 
the new possibilities did affect the historical fate of the big Other (to use the economical 
term of the Lacanian psychoanalysis) and intervened in a particular shift in this fate. 
One could tentatively say that technology presents a redoubtable extension of the big 
Other, the notion which was initially conceived as the big Other of language, of the sym-
bolic order, i. e. the big Other of the first great machinery of retention, of stacking and 
preserving the voice. The Other, is the authority – or rather the supposition of authority 
– which upholds language, which guarantees its laws and its meaning, and one cannot 
speak a language without the supposition of such a guarantee. In this first sense, the 
voice presented the object which escaped this preservation and eluded the signifying logic 
(where it could only be obliquely invoked by its quirks and glitches). The technology of 
voice-reproduction, by (seemingly) repeating the unrepeatable and by annulling the dis-
tance which was the natural limitation of the voice, enhanced the Other and made it even 
more unassailable. The presence of the voice, didn’t become truncated by the possibility 
of replication of its singularity and uniqueness, but replication rather enhanced its sway: 
every voice-presence became increasingly artificial, a make-believe, but then again, the 
presence of the big Other, was always a make-believe. We don’t believe less because of the 
conspicuous make-believe, it entails a belief which is mediated, and hence in a way less 
assailable. One could venture a rather massive hypothesis: the decline of the symbolic 
authority of the Other (something that can be described in a variety of ways) hasn’t weak-
ened the Other, but rather made it more oppressive, omnipresent and impregnable. The 
decline of the name – the name of the Father, to take up our initial dispositive – was as 
if counterbalanced by a host of replicable voices and their vast dispersion, voices not any

14 Here I must refer to the meticulous and magisterial work by Friedrich Kittler, in particular Grammophone, Film, 
Typewriter, Stanford UP, 1999.
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longer governed and framed by the name. The vocal Other, has as if succeeded the sym-
bolic Other. The Other, has become far more vocal than symbolic, no more based on ‘the 
name of the father’, but also not in ‘his Master’s voice’. The notorious image of the dog 
inspecting the cylinder of a phonograph, one of the emblematic icons of the 20th century, 
doesn’t display simply that the absent Master holds us in sway, by his replicated acous-
matic voice, but also the fact that the very figure of the Master has changed. The prolifera-
tion of voices, has both disintegrated his authority and made it more pervasive and more 
difficult to cope with.15

But this is not at all a lament at the pervasiveness of technology and its fatal dangers (in 
the vein of, say, Heidegger). If technology of voice-reproduction, enhanced and extended 
the big Other, it made the job of its dismantling more difficult, but also provided a vast 
panoply of means that can tackle it. The mourning for the lost live presence, is utterly 
misplaced, since that presence was always a retroactive myth that tried to cover up the 
disruptive nature of the voice. But perhaps equally insufficient, is the rejoicing over the 
new possibilities of voice (re)production and the profusion of new voices, say in the guise 
of ‘postmodern’ stance of delight at the proliferation of simulacra, the endless string of 
copies and replicas (the happy anything goes). Both attitudes, albeit here simplified into 
caricatures, are ways of giving up on the voice, although in opposite ways, once by hold-
ing on to its rooting in the (lost) presence, once by extolling its prosthetic nature as a 
blessing. What would be required, is a most difficult strategy, a ‘politics of memory’, as it 
were, ‘a politics of the voice’, whose contours one can only surmise and for which there 
is no blueprint.

The possibility of retention of the evanescent voice, as we have seen, is the very possibility 
of memory. With new technologies, the voice quite literally leaves a trace; technology is 
an extended memory, it can memorialize everything with seeming accuracy, not just the 
process of signification as the language did, but the ‘timbres’, the cadences, the material-
ity of the voice, its inherent quirks, the meaningless. It turned the voice, for the first time, 
quite literally into an object, repeatable at will, easily handled and manipulated. The un-
repeatable presence, was supplanted by a new object-voice which kept it alive as its own 
double. With the advent of computer technology, memory became even more infinitely 
expanded, everything can be recorded and stacked at our disposal, but the infinite pos-
sibilities of seemingly total memory, make the task of memory more difficult than ever, 
insofar as memory always meant something else than faithful recording and stacking. For 
couldn’t one say, as we did with language, that everything is retained and preserved, in 
voice-recording, except the voice? The stacking of new voice-objects, renders even more 
palpable the impossible experience of the voice and its special topology which makes that 
the voice can’t coincide any more with its ‘objective’ trace than it did with the signifier. 
The voice, no more resides in the mythical ineffable lost presence than it does in the new 
voice-object which claims to be its adequate reproduction, its fixed ‘sound-image’. So can 
one conceive of a memory that would of course work with all the means at our disposal, 
language and technologies alike, within and inside them, but which nevertheless wouldn’t 
simply coincide with either the signifier or the recorded voice? Can one conceive of an ob-
ject voice, which insists in the ‘objective’ traces of both signifiers and recorded voices, as 
their inaudible surplus, neither simply present nor absent, but which cannot be reduced 
to them? How can one maintain faithfulness to something which has no standing as an 
‘objective’ trace, but is also not some mythical or mystical being in a realm apart? How 
can one retain its memory? How can one hear the inaudible? I must leave the question 
in suspense.
15 ‘Hearing voices’ was always a sign of psychosis. Only mad people heard voices without origin. Could one say that 
the shift to the vocal Other has produced a condition where a psychotic streak massively invaded the most common 
everyday life? Could it be, that the multitude of voices became a stand-in for the foreclosed ‘name of the Father’? 
The foreclosure of the name of the Father, of the signifier of authority of the Other, is Lacan’s definition of psychosis.
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Let me start by one of the most notorious and widely commented passages, the first of 
Benjamin’s “Theses on the Philosophy of History”, the last text he completed before his 
death, in April 1940.

“The story is told of an automaton constructed in such a way that it could play a winning 
game of chess, answering each move of an opponent with a winning countermove. A pup-
pet in Turkish attire and with a hookah in its mouth, sat before a chessboard placed on a 
large table. A system of mirrors created the illusion that this table was transparent from 
all sides. Actually, a little hunchback who was an expert chess player sat inside and guided 
the puppet’s hand by means of strings. One can imagine a philosophical counterpart to 
this device. The puppet called ‘historical materialism’ is to win all the time. It can easily 
be a match for anyone if it enlists the service of theology, which today, as we know, is 
wizened and has to keep out of sight.”1

One is almost embarrassed to revisit this notorious spot, this universally beleaguered 
shrine. Slavoj Žižek has used it recurrently, from The Sublime Object (1989) to The Pup-
pet and the Dwarf (2003), where it provided the very title. Let me try to use it as a prole-
gomena to a theory of the voice. Admittedly, the connection is all but evident.

There have been many speculations about what Benjamin exactly meant with that strange 
parable or metaphor (if this is one). Leaving provisionally aside the historical material-
ism and theology, there is the following mystery: how can a puppet enlist the services of 
the one who is operating it, who is literally pulling its strings? The puppet appears to be 
controlled by the hunchback, but then in the second stage, it is endowed with its own 
intentionality, it should itself pull the strings of its master. The metaphor itself, like the 
automaton, seems to be endowed with duplicity, but let us first look at its very literal 
doubling. 

The chess automaton was constructed in 1769 by Wolfgang von Kempelen, an Austrian 
court official.2 It indeed consisted of a Turkish puppet, with a hookah in one hand and 
making the moves with the other, and of a box containing a complicated system of mir-
rors, entrapments and contraptions which permitted the human player to move around 
and remain invisible while the inside of the machine was displayed to the audience.  The 
automaton achieved great notoriety, it has beaten many famous opponents (among whom 
there was Napoleon, in a famous game which was recorded – Napoleon had the reputa-
tion of a very strong chess player, but this game doesn’t do him credit: solo escapades with 
the queen, neglect of the defense – no wonder that he was heading for Waterloo). After 
Kempelen’s death, the automaton was taken over by Mälzel, who eventually took it for the 
long American tour, where Poe has seen it and written the famous piece, “Maelzel’s Chess 
Player” (1836), arguing that the whole thing was a fraud, a hoax. But for Kempelen, the 
constructor made famous by his invention, the chess automaton was not at the center of 
his interest.

1 Walter Benjamin, Illuminations (New York: Schocken Books, 1987), 253.
2 One can find an extensive and most entertaining history of this chess-playing machine in the remarkable book The 
Turk, by Tom Standage (New York: Berkley Books, 2002), from which I draw some information here. With all the 
vast amount of references Standage curiously never mentions Benjamin.
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He had another big obsession, a far more ambitious one: to construct a speaking ma-
chine; literally: a machine which could imitate human voice and human speech. That was 
a problem which caused some vivid curiosity in the eighteenth century, it was one of the 
dreams of the Enlightenment. Euler, the greatest mathematician of the century, saw it 
as the serious problem in physics: how to construct the machine which could imitate the 
acoustic productions of the human mouth.3 The mouth, the tongue, the vocal  chords, the 
teeth – how is it that this simple panoply can produce the wide variety of specific sounds 
of such complexity and distinctiveness that no acoustic machine can imitate them? The 
Royal Academy of sciences in St. Petersburg, issued a prize assignment in 1780: to con-
struct a machine which could reproduce the vowels and to explain their physical proper-
ties. Many people tried their hand at this strenuous task, among them Kempelen who 
constructed die Sprech-Maschine (still to be seen today in Deutsche Museum in Munich). 
It was a machine composed of  a wooden box which was on one side connected to bel-
lows (a sort of bagpipe), serving as lungs, and on the other to a rubber funnel serving as 
mouth and had to be modified with a hand while ‘speaking’. In the box there was a series 
of valves and ventricles which had to be operated with the other hand. With some exercise 
one could produce astounding effects. As one witness put it in 1784: “You cannot believe, 
my dear friend, how we were all seized by a magic feeling when we first heard human 
voice and human speech which apparently didn’t come from human mouth. We looked 
at each other in silence and consternation and we all had goose-flesh produced by horror 
in the first moments.”4 In 1791 Kempelen meticulously described his invention in a book, 
Mechanismus der menschlichen Sprache nebst Beschreibung einer sprechenden Mas-
chine (The mechanism of human speech with the description of a speaking machine). The 
book laid down the theoretical principles and the guidelines for the practical realization. 
Yet, no matter how much the thing was described for everybody to study, the machine 
nevertheless kept producing the effects which can only be described by the Freudian word 
as uncanny. There is an uncanniness in the gap which makes that a machine can, by pure-
ly mechanical means, produce something so uniquely human as the voice and speech. As 
if the effect would emancipate itself from its mechanical origin and start functioning as 
a surplus, indeed as the ghost in the machine; as if there was an effect without a proper 
cause, an effect surpassing its explicable cause. And this is one of the most striking prop-
erties of the voice: that it presents a breach of causality, a gap in the causal nexus, as if it 
was to occupy the place of a missing link. 

The imitational powers of the machine were quite limited. It couldn’t ‘speak’ German, 
apparently French, Italian and Latin were much easier. We have some examples of its 
vocabulary: “Vous êtes mon ami – je vous aime de tout mon Coeur – Leopoldus Secundus 
– Romanorum Imperator – Semper Augustus – papa, maman, ma femme, mon mari, le 
roi, allons à Paris” etc. If we were presented with this as a list of free associations, what 
would we make of the machine’s unconscious? There are, to be sure, two basic functions 
of speech: the declaration of love and the praise for the ruler, both all the more compel-
ling since the anonymous speaking device mechanically produces affection implied in the 
form of address. The minimal vocabulary has the purpose to display the posture of devo-
tion, machine’s voice is used to declare its submission, its devotion be it to the abstract 
beloved or to the actual ruler; it is as if the voice wou ld subjectify the machine, as if there 
was an exposure in this – something becomes exposed, an unfathomable interiority of the 
machine irreducible to its mechanical functioning, and the first use of subjectivity would 
be to throw itself at the mercy of the Other, something one can best do with the voice, or 
what one can only do in one’s own voice.
3 Euler had the fantasy of constructing a piano or an organ where each key would represent one of the sounds of 
speech. So that one could speak by pressing the succession of keys, like playing the piano.
4 Quoted by Brigitte Felderer, “Stimm-Maschinen. Zur Konstruktion und Sichtbarmachung menschlicher Sprache 
im 18. Jahrhundert”, in: Kittler, Macho & Weigel (eds.), Zwischen Rauschen und Offenbarung. Zur Kultur- und Me-
diengeschichte der Stimme (Berlin: Akademie Verlag, 2002), 269.



106

This immediately turns the voice into a pivotal point in love and politics (two of Badiou’s 
generic procedures) – the voice as a pledge, a declaration, a gift, an appeal, but here 
brought about mechanically, impersonally, thus causing a perplexity, bringing into ques-
tion the intimate link between voice and subjectivity.

Here we come to the point of this story. Kempelen made a tour of major European cities in 
1780s, and what he presented was a double attraction, a double bill: on the one hand the 
speaking machine, on the other the chess automaton. The sequence of the two is crucial. 
The speaking machine was used as the introduction of the other wonder and presented 
its counterpart, its supplement, its foretaste, as it were. As if we had to deal with a double 
device, a double creature composed of the speaking and the thinking machine as the two 
Platonic halves of the same being. The difference between the two was didactical: first, the 
chess automaton was constructed in such a way as to appear as human-like as possible, 
it made the pretense of being engrossed in deep thought, it rolled its eyes etc., while the 
speaking machine was as mechanical as possible, it didn’t try to hide its machine nature, 
on the contrary, it exhibited it conspicuously. This was the point of its attraction: how can 
something utterly non-human produce human effects? The anthropomorphic thinking 
machine was counterbalanced by the non-anthropomorphic speaking machine. Second, 
Kempelen ultimately admitted that the chess automaton was based on a trick, which he 
didn’t want to disclose (indeed he carried this secret to his grave). The speaking machine, 
on the other hand, was no hoax, it was a mechanism that everybody was free to inspect 
and whose principles were carefully explained in a book, so that everybody could make 
one. The Turkish chess-player was unique and kept in mystery, while the speaking ma-
chine was intended for replication, imitation, mass production on the basis of universal 
scientific principles.5

Third, there was a teleology in the link between the two machines. First in the weak sense, 
that the speaking machine was presented as the introduction to the thinking machine and 
thus the former made the latter plausible, acceptable, endowed with credibility. For if the 
first one was demonstrated as actual, then the second one was presented as a possibility, 
although admittedly based on a trick. But there was also teleology in a stronger sense, 
namely that the second machine was the fulfillment of the promise given by the first one. 
The perspective was opened in which the thinking machine was but an extension of the 
speaking machine, so that the speaking machine, presented first, would reach its telos in 
the thinking machine, or even more, that there was a quasi-Hegelian transition between 
the two, from ‘in itself’ to ‘for itself’: what the speaking machine was ‘in itself’ had to be 
made ‘for itself’ in the thinking machine. So that the point of this dispositve could be 
read in such a way that speech and voice present the hidden mechanism of thought, they 
have to precede thought as something mechanical, which thinking then has to conceal 
under the disguise of anthropomorphism. Thinking is like that anthropomorphic puppet 
concealing the real puppet, the speaking puppet. So that the secret to be disguised by 
the Turkish puppet, with the hookah and all, was not the human dwarf in its bosom, its 
supposed homunculus mastermind, but rather the speaking machine, the voice machine 
which preceded the automaton and which was displayed for everybody to see. That was 
the homunculus which was pulling the strings of the thinking machine. The first machine 
was the secret of the second one, and the second one, the anthropomorphic puppet, had 
to enlist the services of the first one if it was to win.

5 It so happened that in 1838 a Charles Wheatstone constructed a version of it, following Kempelen’s instructions, 
and this machine made such a deep impression on the young Alexander Graham Bell that his pursuit of it eventually 
led him to nothing less than the invention of telephone. – One should also add that Charles Babbage saw the chess 
automaton in 1819 and was so impressed by it that the pursuit of its enigma led him to the construction of the first 
computing machine. Cf. Standage, pp. 138-45.
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There is a paradox: the dwarf within the puppet, turns out to be himself another pup-
pet, the mechanical puppet within the anthropomorphic one, and the secret of the think-
ing machine is something which appears to be itself thoughtless, yet a mechanism which 
produces voice, the most human of effects, an effect of ‘interiority’. It is not simply that 
the machine is the true secret of thought, for there is a certain duality, a split already in 
the voice machine: it endeavors to produce speech, some meaningful words and mini-
mal sentences, but at the same time it actually produces the voice in excess of speech 
and meaning, the voice as an excess. That was the true point of fascination: the meaning 
was hard to decipher, given the poor quality of reproduction, but the voice was what im-
mediately seized everybody and inspired universal awe, precisely with the impression 
it made of quintessential humanity. Voice was produced not by a seamless mechanical 
causality, but by a mysterious jump in causality, a breach, an excess of the voice-effect 
over its cause, and the voice occupies the space of that breach. “Il n’y de cause que de ce 
qui cloche.” “There is a cause only in something that doesn’t work.”6 Literally: ‘There is a 
cause only of what limps.’ The cause appears only at the point of a hitch in causality, with 
a troubled causality – and this is where Lacan situated the object. But this is also the lever 
of thought, as opposed to the anthropomorphic masquerade of thinking – there is a good 
line in Agamben: “The search for the voice in language, this is what is called thought.”7 

The search for what exceeds language and meaning. 

For our present purpose, we could bend or transform Benjamin’s thesis: if the puppet 
called historical materialism is to win, it should enlist the services of the voice. Hence the 
need for a theory of the voice, the object voice, the voice as one of the paramount ‘embodi-
ments’ of what Lacan called “objet a”. 

I
What singles out the voice against the vast ocean of sounds and noises, what defines the 
voice as special among the infinite array of acoustic phenomena, is its inner relationship 
with meaning. The voice is something which points toward meaning, there is like an ar-
row in it which raises the expectation of meaning, it is an opening towards meaning. No 
doubt one can ascribe meaning to all kinds of sounds, yet they seem to be deprived of it ‘in 
themselves’, while the voice has an intimate connection with it, it is a sound which seems 
endowed in itself with the will to ‘say something’, with an inner intentionality, indeed 
it opens the supposition of an interiority which ‘expresses itself’. One can make various 
other sounds with the intention to signify, but there the intention appears to be external 
to those sounds themselves which are used as its mere instruments; or else they function 
as a stand-in, a metaphoric substitute for the voice. Only the voice implies a subjectivity 
which itself inhabits the means of expression, the intention which is one with its instru-
ment.8 The moment the voice is heard in the midst of the tumult of sounds, it instantly 
makes all other sounds appear like a background, it reduces them to the scenery which 
highlights the main hero. 

This link with meaning, produces a spontaneous inner teleology of the voice: it is a means 
in the ascent towards the peak of meaning, but, like Wittgenstein’s ladder, to be discarded 
once we get there. The voice is but a vehicle, and the meaning is the goal. This entails a 
spontaneous opposition: the voice functions as materiality, as opposed to the ideality of 
meaning. The materiality is an instrument on the way to ideality, a means to be obliter-
ated. This implicit teleology of the voice can be put to use by an entire theology. 

6 Lacan, The Four Fundamental Concepts of Psycho-Analysis (ed. J.-A. Miller, trans. A. Sheridan, Harmondsworth 
etc.: Penguin, 1979), 22.
7 La fine del pensiero, quoted by J.-L. Nancy, A l’écoute (Paris: Galilée, 2002), 45.
8 The French can use a handy pun with the expression vouloir dire: the voice ‘wants to say’, i. e. it means, there is a 
vouloir-dire inherent in the voice. Derrida has made a great case of it in one of his earliest and best books, La voix et le 
phénomène (Paris: P.U.F., 1967), where, to put it briefly, the voice functions as the ‘vouloir-dire’ of the phenomenon.
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In our use of Benjamin’s parable, the production of voice was put in the place of the 
theological hunchback, but the voice can be quite literally used as the hidden springboard 
of theology. St. Augustine, in one of his famous sermons (no. 288), makes the following 
claim: John the Baptist is the voice and Christ is the word, logos. Indeed this seems to 
follow textually from the beginning of St. John’s Gospel: in the beginning there was the 
word, but in order for the word to manifest itself, there has to be a mediator, a precursor 
in the shape of John the Baptist, who identifies himself precisely as vox clamantis in de-
serto, the voice crying in the desert, while Christ is identified with the Word. 

“The voice precedes the Word and it makes possible its intelligence. […] What is the voice, 
what is the word? This voice, which merely resonates and offers no sense, this sound 
which comes from the mouth of someone screaming, not speaking, we call it the voice, 
not the word. […] But the word, if it is to earn its name, has to be endowed with sense and 
that, by offering the sound to the ear it offers at the same time something else to the intel-
lect. […] Now look closely at the meaning of this sentence: ‘He has to increase, I have to 
diminish’ [John 3, 30]. How, for what reason, with what intent, why the voice, i. e. John 
the Baptist, could say, given the difference that we just established, ‘He has to increase, 
I have to diminish’? Why? Because the voices are being effaced as the Word grows. The 
voice gradually loses its function as the soul progresses to Christ. So Christ has to increase 
and John the Baptist has to be obliterated.”9 

So, if we are to isolate the voice as an object, an entity on its own, then we have to disen-
tangle it from this spontaneous teleology which goes hand in hand with a spontaneous 
theology of the voice, the voice as the revelation of the word. There is a linguistic theology, 
as it were, which precedes and conditions theology proper. We have to make our way in 
the opposite direction, to make a descent from the height of meaning back to what ap-
peared to be mere means; to catch the voice outside of making sense, or as a blind spot of 
sense. To seek the voice in language as the break in the field of meaning.

II 
There are various ways to look at this excess of voice, and the first one would be to turn 
this excess of voice into an aesthetic object. There are sound effects that the language 
makes apart from procuring meaning, and they can serve as the basis for an aesthetics 
of the voice. The easiest and most spectacular demonstration, is perhaps the title of the 
series of lectures that Roman Jakobson delivered in New York during the war, in 1942, 
which was one of the mythical birthplaces of structuralism. Jakobson was offered a chair 
in general linguistics and he started off by giving ‘six lectures on sound and sense’, to ex-
plain some basic tenets of structural linguistics on the whole and phonology in particular. 
Lévi-Strauss was part of the enthusiastic audience, and he later testified that he was a 
changed man after hearing this revelation, and the encounter with Jakobson’s phonology 
was at the core of his own project.10   

The six lectures,  were published only in 1976 under the title Six leçons sur le son et le sens 
(Paris: Minuit), duly prefaced by Lévi-Strauss. The title, in its deceptive simplicity, seems 
to epitomize perhaps the very fate of structuralism. The English version, Six Lectures on 
Sound and Meaning (published by MIT in 1978), of course ruins it all in its very accuracy.
The title goes straight to the point, to the very core of the problem: how to make sense 
with sounds? How to make sounds make sense? 

9 Quoted by Michel Poizat, Vox populi, vox Dei (Paris: Métailié, 2001), 130. Could one go so far as to say that John 
the Baptist plays the same structural role, in relation to Christ, as the vocal machine does in relation to the thinking 
machine? That John the Baptist is Christ’s hidden theological puppet, the voice-dwarf of the Word?
10 “Phonology cannot help but play the same innovative role with respect to the social sciences that nuclear physics, 
for example, has played for all the hard sciences.” (Lévi-Strauss, Anthropologie structurale (Paris: Plon, 1958), 39.
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The connection between sound and sense, is what defines language, and phonology was a 
revolutionary tool to deal with it, to explain its mechanism and its operation. The sounds, 
were to be put into the mold of a differential matrix in order to produce phonemes, the 
discrete units which are themselves deprived of any substance, they are mere bundles of 
differential oppositions and hence indifferent to sonority. So this is how sounds make 
sense, and one is still baffled by the elegant simplicity of explanation, by the rigor of its 
demonstration, and indeed that deductive rigor, is what Lévi-Strauss had in mind when 
he spoke about phonology as the lever which could endow human sciences with the same 
strictness, which up to then seemed to be the privilege of sciences of nature. 

But listen to it again – I mean listen, not read: Six leçons sur le son et le sens. Jakobson 
spent half of his illustrious linguistic career, reflecting not only on the standard matters 
of linguistics, but on a pet subject of his, which was poetics. The question ‘how do sounds 
make sense?’ is for him to be enlarged by another question, ‘how does language produce 
poetic effects?’ What is the machinery of this? Language is never just about making sense, 
on the way to making sense, it always produces more than sense catered for, its sounds 
exceed its sense. The most elementary proof of it, is the wording of the title: with Jakob-
son, there can certainly be no coincidence that we find the alliteration of ‘s’, repeated four 
times at the beginning of words, once in the middle and once at the end; and no coinci-
dence with the pun on ‘leçons’ and ‘le son’ – it all goes lost in the English translation. The 
title was made with ‘alliteration’s artful aid’ (to quote another pun coined by Churchill). 
Certainly sounds make sense, but the title at the same time, demonstrates that there is 
an excess of sounds over sense, there is a sound-surplus which doesn’t make sense, it is 
there just like that, for the fun of it, for the beauty of it, for the pleasure of it. For what 
does alliteration mean? Is there a meaning that could be assigned to it? It is as if the title 
contained a hidden message beyond the straightforward one – not beyond, but in the very 
same place. The title announces six lessons, but there is a seventh lesson to be drawn from 
the title itself. But what is this lesson? 

One can see in the very title, that it goes in two different directions. On the one hand, 
on the level of meaning, it paves the way for phonology, that is, a treatment of linguistic 
sounds which deprives them of their phonic substance and reduces them to purely dif-
ferential entities. But on the other hand, on the level of phonic substance, sounds are not 
to be reduced, but to be maintained, elaborated, their music can be heard, they can make 
sound echoes, they can reverberate, they can be the material of an art of sounds apart 
from their sense-making properties. The sounds of the title are not the phonologically 
relevant sounds, they produce an irrelevant surplus in the currency of sense. They are like 
a frivolous addition, a supplement to the primary function of language, or better, they are 
like parasites of the phonemes. 

One could make here a provisional demarcation line between hearing and listening and 
between meaning and sense. To make it quick, hearing is after meaning, the signification 
which can be linguistically spelled out; listening is rather being on the watch-out for sense, 
something that announces itself in the voice beyond meaning. We could say that hearing 
is entwined with understanding (hence the French double-meaning of entendre, entende-
ment, being both hearing and understanding, intellect), that is, reducing the heard to the 
meaningful, reducing the audible to the intelligible, while listening implies an opening 
towards something else, towards a sense which is undecidable, precarious, elusive, and 
which sticks to the voice. The sense, apart from making a makeshift link to the Deleuzian 
use of the word in The logic of sense, also alludes to the other use of sense, that of the five 
senses, of the sensual (to say nothing of the sensitive and the sensible). The equivocation 
of sense and sense (the sense of hearing) is, I suppose, structural, it is already encapsulated 
in the ‘sound and sense’ formula, which could also be read as ‘sense and sense’.
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So the voice, doesn’t quite go up in smoke, in the meaning which is produced with its aid, 
and from there, one could make the simplest provisional definition of the voice: it is that 
part in the signifying operation, which doesn’t contribute to meaning, “all that in signifier 
which doesn’t concur to the effect of signification”.11 There is an antinomy between the 
signifier and the voice: the signifier is that part of the voice which participates in meaning, 
while the voice is precisely that which ‘doesn’t mean anything’ (although it can make a lot 
of sense). Like the alliteration of ‘s’ in Jakobson’s title. 

For Jakobson, what doesn’t contribute to meaning, is then taken as the material for poetic 
effects, it functions as the source for repetitions, rhythms, rhymes, sound echoes, metric 
patterns, all the complex panoply that produces the enchantment of poetry. The voice is 
the source of an aesthetic effect which stands apart from the referential or informational 
function of language, it is its side-effect which can then present the problem of establish-
ing another kind of codification than the linguistic one, and which is after ‘making music 
with the words’ beyond mere meaning and reference.

I can only mention briefly – the book Opera’s Second Death12 explores this direction – 
that if poetry makes the voice a counterpart to meaning, then this logic is brought to the 
extreme where the voice is singled out for itself, which happens with singing: it brings 
the voice energetically to the forefront at the expense of meaning, it takes the distraction 
of the voice seriously and turns the tables on the signifier – let the voice take the upper 
hand, let the voice be the bearer of what cannot be expressed by mere signifier. ‘Of what 
one cannot speak, of that one can sing.’ Expression versus meaning, expression beyond 
meaning, expression which is more than meaning, yet expression which functions only 
in tension with meaning, for it needs the signifier as the limit to transcend and to reveal 
its beyond.

Yet singing, by its massive concentration on the voice, runs the risk of losing the voice 
that it tries to worship and revere by turning it into a fetish object, which is in a way the 
highest rampart against the voice. The immediate massive attention and aesthetic ap-
preciation are, paradoxically, ways of turning a deaf ear to the voice.13 Bringing the voice 
from the background to the forefront, entails a structural illusion: the voice appears as the 
locus of true expression, it endows the voice with profundity. By not meaning anything, 
it appears to mean more than mere words, it becomes the bearer of an unfathomable 
originary meaning which, supposedly, went lost with language. It seems to still maintain 
the link with nature, the nature of a paradise lost, and on the other hand to transcend the 
language in the opposite direction: it promises an ascent towards divinity, an elevation 
above the empirical, the mediated, the limited, the mundane. It becomes the locus of a 
revelation beyond information. Hence the highly acclaimed role of music, as an ambigu-
ous link with both nature and divinity. When Orpheus, the emblematic and archetypal 
singer, sings, it is in order to tame wild beasts and to bend Gods. 

This link, can be clearly demonstrated by shofar, a primitive horn used in Jewish religious 
rituals, something which ties the most elementary form of music to the very foundation 
of the signifying law, an instance where voice appears as such in a presence which is de-
prived of meaning and thus functions as the pure source of authority. This is the way that 
Lacan himself chose as the introduction of the object voice.14

11 Jacques-Alain Miller, “Jacques Lacan et la voix”, in: Fonagy et alii, La voix. Actes du colloque d’Ivry (Paris: La 
lysimaque, 1989), 180.
12 Slavoj Žižek & Mladen Dolar, New York: Routledge, 2002.
13 Cf. Miller: “If we make music and listen to it, ]...] it is in order to silence what deserves to be called the voice as the 
object a.” (Op. cit., 184) But, one should hasten to add, this gesture is always ambiguous: music evokes the voice and 
conceals it, it fetishizes it, but also opens the gap that cannot be quite filled.
14 Lacan, L’angoisse (ed. J-A. Miller, Paris: Seuil, 2004), 281f. This is the tenth seminar which took place in 1962/63.
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Shofar, is one of the most ancient wind instruments which is blown in long continuous 
sounds, reputed to fill the soul with an irresistible profound emotion. There is no melody, 
just the prolonged sounds reminiscent of a bull roaring. Where does its astounding force 
come from? Lacan relies on Theodore Reik who saw the key to its secret in the Freudian 
myth of Totem and Taboo: one has to recognize, in the sound of shofar, the voice of the 
Father, the cry of the dying primal father of the primitive horde, the leftover which comes 
both to seal the foundation of his Law and to haunt it. By hearing his voice, the commu-
nity of believers establishes its covenant, its alliance with God, they assert their submis-
sion and obedience to the Law, while the law itself, in its pure form, before commanding 
anything specific, is epitomized by the voice, the voice that commands total compliance, 
although in itself completely senseless. The letter of the law, can acquire its authority, 
only through this remnant of the dead father, through that part of him, which is not quite 
dead, the undead remainder, i. e. his voice: it testifies to his presence, but at the same 
time also to his absence, for it is a stand-in for an impossible presence, the point of the 
impossible origin of the Law, covering up its lack of origin. The sound of shofar, takes its 
support in the Bible, the most significant instance being the foundational moment when 
Moses receives the tables of the law on Mount Sinai. The sound of shofar, at that moment 
testified to the presence of God for the people, for they could only hear this terrible and 
commanding sound, and only Moses could speak to God and make out what He said. So 
shofar is the voice without content that sticks to the Law, underpinning its letter. There is, 
in this inaugural moment, a division between the voice and the signifier and its law; but 
there is no law without the voice. It seems that the voice is what endows the letter with 
authority, making it not just a signifier, but an act.

So after poetics and music, we have here the third use, the voice as the senseless com-
manding presence, the voice isolated from the word, but at the same time founding the 
word, the logos, the law, in that very separation. The senseless foundation of sense, which 
yet again functions as a theological device – the voice is the theological hunchback of the 
Law, but not really hidden, very much on display, just like Kempelen’s voice-machine. For 
Lacan, it is precisely this inaugural division, which presents the object in all its ambiguity, 
as the condition of sense and as the break, the halt, the interruption of sense. The voice, 
as both an opening and a closure. 

III
Let me now approach the voice from an entirely different angle, under the heading of the 
ethics of the voice. There is a figure of speech, as it were, a metaphor, which associates 
the voice and conscience. Strangely, ethics has always been associated with the voice, the 
voice has been the guiding metaphor of reflections on moral questions, both in the popu-
lar reasoning and in the grand philosophical tradition. Is this voice, this internal voice of 
a moral injunction, simply a metaphor? Its metaphoricity is perhaps doubtful and should 
be put into question. Is it the voice that one actually hears, or is the internal voice still a 
voice, or is a voice that has no empirical manifestation perhaps the voice in the proper 
sense, closer to the voice than the sounds that one can hear? And why the voice? What 
is the tenuous and tenacious connection between voice and conscience? Is ethics about 
hearing voices? 

One can recall its brief history.15 It all starts with one of the best known voices, the So-
cratic voice, the daemon which accompanies Socrates wherever he goes. In a very famous 
spot in Apology, Socrates says the following in his defence in front of the tribunal: “... I 
am subject to a divine or supernatural experience ... It began in my early childhood – a 
sort of voice which comes to me, and when it comes it always dissuades me from what I 
am proposing to do, and never urges me on.”
15 A good guide to this is Bernard Baas, De la chose à l’objet, Paris: Vrin, 1998.
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(31d) The voice, this daemon, is like Socrates’ shadow, or his guardian angel, and I can just 
briefly point to four points: (1) its origin is supposed to be divine and supernatural, it is at the 
innermost of his consciousness but originating from beyond, it is an ‘atopical voice’, coming 
from another space, while being at the same time most intimate. (2) Furthermore, it is not a 
prescriptive voice, it is not a voice telling him what to do – he has to decide about that himself 
– but merely a prohibitive, dissuasive voice, preventing him from doing wrong but not advis-
ing him how to do good. (3) It is a voice with which one cannot argue, it is not a matter of 
argument. (4) One should also point out that this voice, actually dissuaded him from taking 
part in the active political life: the voice pertains to the moral law as opposed to the positive 
written laws of the community, the voice sustains ‘the unwritten law’. This division hinges on 
the divide between the voice and the letter.

The theme, will then be taken up by an entire tradition: the voice of conscience, as a firm 
guide in ethical matters – the bearer of a moral injunction, an imperative voice which com-
pels in its immediacy, a voice which one cannot silence or deny, or one can do this only at 
the price of catastrophic consequences. It is a voice which circumvents discursive argument, 
it provides a firm ground for moral decisions beyond discursivity, beyond the  pros and the 
cons, the intricacy of deductions and justifications. Its pure commanding authority, is sup-
posedly unfailing. One can see this mechanism, perhaps at its purest, in that part of Émile 
that Rousseau has entitled “La profession de foi du Vicaire savoyard” – “The profession of 
faith of the Savoy vicar” – which embodies for him the sound, firm and astute basis of moral-
ity. Rousseau there speaks of “the immortal and celestial voice”, “the sacred voice of nature”, 
“the interior voice” which is “infallible” (Émile IV, pp. 372-8). Other voices can try to tamper 
with it, “the shrill voice” of prejudice, “the voice of the body” (“conscience is the voice of the 
soul, passions are the voice of the body”, p. 372), yet it imposes itself, it gains the upper hand, 
the true voice against the false voices. However much one can reason, calculate and argue 
about morality, all this is groundless without a firm footing in the voice, its immediate intu-
ition and the sentiment it carries. 

It may be strange, and perhaps symptomatic, that one can find this line also in Kant. Strange, 
because Kant is at the opposite end of Rousseau on the question of ethics: firm ground can 
only be provided by the moral law, which, in its universality, or in its injunction to univer-
salization, is purely formal. Every moral action, should be submitted to the test of univer-
sality, and there doesn’t seem to be any place for the voice or for moral feelings (indeed 
Kant harshly criticizes the attempts to ground morals on moral feelings). Ethics should be 
grounded in reason alone, yet we find at a certain point, that even reason is endowed with a 
voice. When debating what appears to him as the monstrous proposal to promote one’s own 
happiness as the supreme moral goal, he says that this principle would entirely destroy mo-
rality “if the voice of reason in relation to the will was not so clear, so piercing, so discernible 
even for the most common man.” (“... die Stimme der Vernunft in Beziehung auf den Willen 
(ist) so deutlich, so unüberschreibar (‘unovercryable’), selbst für den gemeinsten Menschen 
so vernehmlich.”)16 The proponents of false morals can continue their confused speculations, 
only if they plug their ears against that “heavenly voice”. So there is not merely the voice of 
the heart, or the voice of nature, there is also the voice of reason, which, while being silent, is 
nevertheless so loud that no matter how loud one tries to cry, one can never cover it or silence 
it. (“The voice of reason is quiet, but it will not rest until it has gained a hearing,” Freud will 
say, in strange accordance with Kant.)

Yet with Kant, the voice acquires a subtler form: for Socrates, the voice merely dissuaded 
him from doing wrong; for Rousseau, the divine and natural voice was the guide telling the 
subject how to act, a compass in every situation. 

16 Critique of Practical Reason, New York: Macmillan, 1993, p. 36.
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For Kant, the voice doesn’t command or prevent anything – it is merely a voice which de-
mands, imposes the submission of the will to the rationality and formality of the moral law, 
the categorical imperative. The voice of reason, is merely the injunction to submit to reason, 
it has no other content. It is a purely formal voice imposing formality. Reason itself is, power-
less (something that Kant will develop at great length in The contest of faculties), its voice, 
silent as it may be, is the power of the powerless, the mysterious force which compels us to 
follow reason.

Finally, the voice which says nothing in particular, but insists as a pure injunction, finds its 
last and perhaps purest form in Heidegger. Very briefly: in the paragraphs of Sein und Zeit 
dealing with Gewissen, “the existential-ontological foundations of conscience” (# 55-60), one 
can find the whole phenomenology of the call of conscience (der Ruf - the cry, the appeal?). 

“What does the conscience call to its addressee? Strictly speaking - nothing. The call doesn’t 
say anything, it doesn’t deliver a message about worldly events, it has nothing to tell. Least 
of all does it strive to open in the addressee some ‘monologue’ within the self. ‘Nothing’ is 
called [zu-gerufen] to the self which is called upon, but the self is called [aufgerufen] to /him/
self, that is, to its most proper possibility of being [Seinkönnen]. The call ... doesn’t invite 
the self to a ‘negotiation’, but it is a convocation to the most proper capacity of being oneself 
[Selbstseinkönnen], a provocation [vor(-nach-‘vorne’-)rufen] of Dasein to its most proper 
possibility. … The conscience speaks exclusively and persistently in the mode of silence.” (# 
56, p. 273, my translation) 

So there is a pure call, not commanding anything, a mere convocation and provocation, the 
call to an opening to being, to get out of the closure of one’s self-presence. And the notion of 
responsibility – ethical, moral responsibility – is precisely a response to this call – it is impos-
sible not to respond to this call, one is always called upon. The very notion of responsibility 
has the voice at its core, it is a response to a voice.

Furthermore, where does the voice come from? It comes from the innermost of our being 
but at the same time it is something that surpasses us, it is in ourselves more than ourselves, 
a beyond at the most intimate. (“Der Ruf kommt aus mir und doch über mich.” “’Es’ ruft, 
wider erwarten und gar wider Willen.” # 57, p. 275) The intimacy from which the call comes, 
is constantly described as unheimlich, uncanny. The call, the cry, the voice, the appeal – their 
proper location is unheimlich, with all the ambiguity that Freud has given to the word: that 
which is the most intimate and external at the same time, the internal externality, he ex-
propriated intimacy, the extimacy – the Lacanian word for das Unheimliche (a much better 
rendition than the uncanny). So the call is the call to exposure, the opening to Being which is 
precisely opposed to a self-reflective monologue with oneself, it hinges on that which,  within 
oneself, one cannot appropriate. The voice is pure alterity, it prevents self-reflexivity.17

Through all these attempts, we have a certain opposition between the voice, its pure in-
junction, its imperative resonance, on one hand, and on the other, the discursivity, argu-
ment, the particular prescriptions or prohibitions or moral judgments. Strangely, here we 
find again our initial division into the voice – as the object – and the signifier. One could 
say that in this view of morality, the signifying chain cannot be sustained by itself and in 
itself, it needs a footing, an anchorage, a root in something which is not a signifier, but the 
object, the voice which doesn’t say anything, but is precisely through this all the louder, 
an absolute convocation which one cannot escape, a silence which cannot be silenced. But 
what kind of foundation?

17 I am leaving aside the problem of “the voice of being”.
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It can be conceived as the divine voice, infallible since divine, and thus a firm guarantee. 
But that would be the clear positive voice, which would release the subject from respon-
sibility and relegate it to a purely passive stance of someone carrying out orders. To avoid 
this pitfall, one should see the voice as a pure convocation which doesn’t command any-
thing and offers no guarantee.

A good way to conceive it, is to connect it with the voice as pure enunciation which in the 
domain of ethics can be seen as the enunciation without a statement.18 And one could say 
that there lies the crucial point, the touchstone of morality: one has to supply the state-
ment oneself. The moral law is like a suspended sentence, a sentence left in suspense, a 
sentence to be completed by the subject, by his moral decision, by the act. The enuncia-
tion is there, but the subject has to deliver the statement and thus assume the enuncia-
tion, respond to it and take it on his shoulders.

So in the respect of the ethics of the voice, we can see again that the voice plays a pivotal 
role and is by virtue of being placed in an ambiguous position. The voice which sustains 
the moral law, has been explicitly called divine by the whole tradition between Socrates 
and Rousseau, and even by Kant, and this divine transcendent law, is at the same time 
placed at the most intimate kernel of the subject. With Heidegger, we have the voice 
whose divinity has been transformed into an opening to a radical alterity, a beyond which 
is beyond the self-appropriation (self-grasp, self-reflection). If divinity and alterity, can 
be provisionallyput under the heading of the big Other, then the voice is unheimlich by 
virtue of its link with the Other, with the Other within. Yet, it doesn’t simply belong to 
either the subject or the Other, it is not the subject’s proper voice which he could master, 
but it is also not simply a divine command; the voice comes from the Other but doesn’t 
belong to the Other, it is not its part. It circumscribes a void, a void in the Other, without 
any positivity.

We can see that we find again the ambiguous ontology – or rather the topology – of the 
status of the voice as ‘between the two’, being placed precisely in the curious intersection 
of the subject and the Other, without belonging to either. 19

IV
Let us now pursue another thread. Alain Badiou starts off his Logiques des mondes with 
an assertion which exemplifies the basic tenet of what he calls ‘the democratic material-
ism’: there are only bodies and languages.

This is indeed the doxa which can be seen as a modern – postmodern – avatar of more il-
lustrious predecessors, say of Descartes’ division into res extensa and res cogitans, where 
both parts have undergone some change (the body has evolved since the Cartesian ma-
chines covered by clothes and hats, to a virtual body, a body of multiple enjoyment, a mul-
tiply sexed body, a cyberbody, a body without organs, a body as life-force and production, 
a nomadic body etc.; and the thought has evolved from the soul and ideas to the multiplic-
ity of signs and languages, reduced to materiality of semiotics; instead of body and soul 
the multiple pleasures and the semiotics), but both parts remain as the firm evidence, the 
dual substance of what there is. But in this double world, this is the whole point of Badiou, 
there are also truths, which are neither bodies nor languages, nor mixtures of the two, nor 
are they somewhere else either, in some special Platonic spot. 

18 The happy formula taken from Zupancic, p. 164, and found also in Baas, p. 196 and passim.
19 From this angle one could tackle the status of the voice in psychosis, something I am not dealing with here. If the 
voice actually supplants the Other and immediately ‘makes the law, then it entails the dramatic consequences one can 
witness in psychosis. Lacan scrutinized psychosis under the heading “the foreclosure of the name of the father” – and 
one could say that the foreclosed ‘name of the father’ returns in the Real precisely as the voice.
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They are “incorporeal bodies, languages deprived of sense, generic infinities, uncondi-
tioned supplements. They become and they are suspended ‘between nothing and the pure 
event’.”20 So the truths, which emerge as consequences of events, are a break in the world 
of what exists, that is, the break in the continuities of bodies and languages.

 Now the voice as the object, the paradoxical creature that we are after, is also a break – I 
have been insisting on this. Of course it has an inherent link to the presence, to what there 
is, to the point of endorsing the very notion of presence, yet at the same time, it presents 
a certain break of the presence, it is not simply to be counted among the existing things, 
its topology dislocates it in relation to presence. Here is the great difference between the 
Derridean and the Lacanian approach, although both see the voice as the central point. 
If for Derrida, to make it quick, voice is the key to self-presence, self-transparency and 
self-possession, and hence a key to the phonocentrism and logocentrism of metaphysics, 
then with Lacan, voice functions as a disturbance, a factor of dispossession, so to speak, 
that what troubles the self-presence and refers it to a break. But what is of greatest impor-
tance in this context: it is precisely the voice that holds together bodies and languages. It 
is like their missing link, what they have in common. The language is attached to the body 
through the voice, as if the voice were to fulfill the function of the pineal gland in the new 
Cartesian division of substances.

If materiality is irrelevant to the signifier, it is not irrelevant to the voice: apart from the 
fact that the voices sound while the phonemes are soundless, there is the massive fact 
that the signifier, however purely logical and differential, must have a point of origin and 
emission in the body. There must be a body to support it and to assume it, its disembod-
ied network must be pinned to a body, even if the link is the most tenuous imaginable, it 
takes the most intangible and ‘sublimated’ form of the mere oscillation of air which keeps 
vanishing the moment it is produced, the materiality at its most intangible and hence 
in its most tenacious form. Still, this almost disembodied body is enough to be cumber-
some and embarrassing, it doesn’t fit the body at all. Hence all the troubles with what Mi-
chel Chion (following Pierre Schaeffer) has called the acousmatic voice,21 the voice whose 
source remains unidentified – when the acousmatic voice finds its body, it turns out that 
the voice doesn’t stick to the body, that it is an excrescence which doesn’t match the body 
at all. The most massive example is Hitchcock’s Psycho, which revolves entirely around 
the question of ‘where does the mother’s voice come from? To which body can it be as-
signed?’ The case is no doubt paradigmatic, for ‘the mother of all acousmatic voices’ is 
precisely the mother’s voice, by definition the acousmatic voice par excellence, the voice 
whose source the infant cannot see – his tie with the world, his umbilical cord, his nest, his 
cage, his prison, his light. Which body does it emanate from? We can see an answer in Psycho. 

To give a more light-hearted example of this in the popular culture, think of The Wizard 
of Oz, this very Freudian tale about the nature of transference.22 The master can be the 
master as long as it is a voice whose source is hidden, all the wizardry consists in an acous-
matic voice, and once the veil is lifted, he necessarily turns into a ludicrous and powerless 
old man who is no source of rescue, but is himself in great need of help. – Acousmatic 
voice is always haunting, as long as one cannot situate its source. It gives the impression 
of omnipresence and omnipotence, and this is why divinities in many religions appear 
precisely in the shape of acousmatic voices.

20 Alain Badiou, Logiques des mondes, Paris: Seuil, 2006, p. 12.
21 Cf. La voix au cinéma (Paris: Cahiers du cinéma, 1982).
22 Lyman Frank Baum was born in May 1856, just like Freud, and his Wizard of Oz was published in 1900, just like 
The Interpretation of Dreams. There is a story waiting to be written, ‘Freud avec Baum’.
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The real problem with the acousmatic voice is: can one actually ever pin it down to a 
source? This is a process that Chion calls desacousmatisation: when the voice gets at-
tached to the body, it loses its omnipotent charismatic character, it turns out to be banal, 
as in The Wizard of Oz, and the transference crumbles. The voice once located loses its 
power, it has something like castrating effects on its bearer, who could wield and bran-
dish his phonic phallus as long as its attachment to the body remained hidden. Chion 
compares the desacousmatisation to a strip-tease: it can be a process of several stages, 
one sees the bearer of the voice first from distance, or from the back, or in a number 
of ambiguous situations (as in Psycho). The ultimate stage is finally reached, when one 
actually sees the orifice, the bodily aperture, from which the voice is coming, the mouth. 
That is, when one sees the gap, the crack, the hole, the cavity, the void, the very absence 
of phallus, and as in Freud’s famous scenario,23 one can stop on the last but one stage, just 
before the void would become apparent, and one can turn this penultimate stage into a 
fetish, erect it as a dam against castration, a rampart against the void. The fetishism of 
the voice, resides precisely in fixing the object just before one is confronted with the im-
possible fissure, the slit from which it allegedly originates, before being engulfed by it.24 

But ultimately there is no such thing as desacousmatisation, the source of the voice can 
never be seen. One can see the mouth, but the voice comes from some undisclosed and 
structurally concealed interior, it cannot possibly match what one can see. Even in the 
most banal everyday experience, there is always something incongruous in relation be-
tween the appearance of a person and his/her voice, before one adapts to it. It is absurd, 
this voice cannot possibly stem from this body, it doesn’t sound like this person at all, or 
this person doesn’t look at all like his/her voice. Every emission of the voice, is essentially 
ventriloquism. Žižek has a good line on this:

“An unbridgeable gap separates forever a human body from ‘its’ voice. The voice displays 
a spectral autonomy, it never quite belongs to the body we see, so that even when we see 
a living person talking, there is always a minimum of ventriloquism at work: it is as if 
the speaker’s own voice hollows him out and in a sense speaks ‘by itself’, through him.”25

So the voice as the object, appears precisely with the impossibility of desacousmatisa-
tion, it is not simply the haunting voice impossible to pin down to a source, but rather it 
appears in the discrepancy with the source from which it is supposed to stem, but which 
necessarily recedes.

The gist of the matter can be put in this way: the voice ties the signifier to the body, but 
it doesn’t belong to either. It is not part of linguistics, it is precisely the remainder in lan-
guage that linguistics cannot tackle with its means, but it is not part of the body either – it 
detaches itself from the body, it doesn’t fit the body, it is a bodily missile separated from 
its source, it is like a spectral body beyond the body – like all the objects of the drive (one 
could propose a title: Voice and faeces).

So it stands at a paradoxical and ambiguous point, the intersection of language and body, 
belonging to neither and yet constituting the point they have in common. The voice stems 
from the body, but doesn’t belong to it, and it upholds the language without belonging to 
it either, yet, in this paradoxical topology, this is the only point where they overlap.
23 The Pelican Freud Library 7, 353f.
24 One of the emblematic images of modernism was Munch’s picture The Scream. It was subjected to famous analy-
ses, from Adorno to Jameson and Žižek, and I can only add a footnote in this particular context: one sees the void, the 
orifice, the abyss, but with no fetish to protect one or to hold on to. The scream is stuck in the throat, its resonance is 
all the louder the more one is transfixed by the black hole of the mouth. (On top of that, the homunculus, the strange 
screaming creature, the alien, has no ears – it is not only that he/she/it cannot reach anybody by the scream, he/she/
it cannot be reached as well.) A whole program of modernism follows from that emblem: it hinges on the maxim that 
there has to be an object other than the fetish.
25 Slavoj Žižek, On Belief (London/New York: Routledge, 2001), 58.
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This is where one could put to use Lacan’s favorite scheme of the intersection of two circles: 
the circle of the body and the circle of language overlap in the voice which is extimate to both. 

The voice is the most obvious candidate for this role, since it literally links the signifier 
and the body, but the same topological structure is also true of other objects of the drive 
– they are all ‘organs without bodies’, spectral extensions of the body, they don’t belong 
to the body, but to an area which is critical for the division inside/outside, incorporation/
expulsion – the breast, the faeces – and they are at the same time inside/outside the 
Other, they are non-parts of the symbolic grid, although they only emerge as the effects of 
the incidence of the Other on the body, the effects of the signifying cut. 

V
If voice doesn’t belong either to the body or to language, if it is the principle of linking the 
two, i. e. of their division, it also plays the pivotal role in the division into interior and ex-
terior. One way of treating the problem of the voice, is to approach it under the heading of 
exposure, or as an excess of exposure. Who or what is exposed, and to whom or what it is 
exposed? On the one hand one is exposed to the voice which inherently places the listener 
into the position of obedience. Listening is already an incipient form of obedience (there 
is an etymologic link in many languages – obey, obéïr, obaudire, gehorchen etc.), and this 
is the part which is epitomized by the label His Mater’s Voice. Listening presents subjec-
tion in miniature. The moment the voice is heard, it appears as the source of authority, 
something which imposes itself, spellbinds, hypnotizes, seduces, enthralls. One can see 
this property most massively enacted in the link between voice and divinity, where divin-
ity, in most religions, appears as a source of commanding voice, most often acousmatic 
and most often divorced from meaning, an imposing presence which commands, before 
commanding anything in particular, as one can see with shofar. Hence also the cult of the 
King’s voice as the divine emanation on earth.26 Hence also the ‘totalitarian’ use of voice, 
the return of the quasi-archaic into the heart of modernity, so prominent in fascism; the 
voice as the source of authority, which can invalidate the law and which is thus coexten-
sive with the state of emergency. The voice in the commanding position can suspend and 
supplant the law, it is its constitutive exception.27

This power of the voice stems from the fact that it is so hard to keep it at bay, it hits us 
from the inside, it pours directly into the interior, without protection. The ears have no 
lids, as Lacan doesn’t tire of repeating, they cannot be closed, one is constantly exposed, 
no distance can be maintained to the sound. There is a stark opposition between the 
visible and the audible: the visible world presents relative stability, permanence, distinc-
tiveness, and a location at a distance; the audible presents fluidity, passing, a certain in-
choate, amorphous character, and a lack of distance. Voice is elusive, always changing, 
becoming, elapsing, with unclear contours, as opposed to the permanence, solidity, du-
rability of the seen. 

In one word, it is by its nature on the side of the event, not of being. It deprives us of dis-
tance and autonomy. If we want to localize it, to establish a safety distance to it, we need 
to use the visible as the reference. The visible, can establish the distance, the nature, the 
source of the voice and neutralize it. This is why the acousmatic voice is so powerful, for 
it cannot be neutralized with the framework of the visible. This immediate connection 
between the exterior and the interior, is the source of innumerable mythical stories of 
the magic force of the voice (Sirens), something that makes us lose reason and leads to 
disaster, a lethal enjoyment.

26 Cf. Philippe-Joseph Salazar, Le culte de la voix au XVIIe siècle (Paris: Éditions Champion, 1995).
27 ‘Führerworte haben Gesetzkraft’, said Eichmann in Jerusalem. What Führer says has the force of law. Cf. Agam-
ben, Homo sacer (Paris: Seuil, 1997).
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And this is also where the mechanism of psychosis, ‘hearing voices’, only uses and takes 
on the hallucinatory nature of the voice itself.28

But all this is one side of the ambivalence, the voice as authority. On the other hand, it is 
also true that the sender of the voice, the bearer of vocal emission, is someone who ex-
poses himself and thus becomes exposed to the effects of power which lie not only in the 
privilege of emitting the voice, but pertain to the listener. The subject, is exposed to the 
power of the other, by giving his/her own voice, so that the power, domination, can take 
not only the form of the voice, but that of the ear. The voice, comes from some unfath-
omable invisible interior and brings it out, it lays it bare, it discloses, uncovers, reveals 
the interior. By this, it produces an effect, which has both an obscene side (disclosing 
something hidden, intimate, revealing too much, structurally too much) and an uncanny 
side (this is one of the ways how Freud described the uncanny: something which should 
have remained hidden has come to light). One could indeed say that there is an effect, 
an affect of shame that accompanies voice, one is ashamed of using one’s voice, because 
it exposes some hidden intimacy to the Other.29 What is exposed, is of course not some 
interior nature, an interior treasure too precious to be disclosed, or some true self, or a 
primordial inner life, rather it is an interior which is itself the result of the signifying cut, 
its product, its cumbersome rest. So by using one’s voice, one is also yielding power to the 
Other, the silent listener has the power to decide over the fate of the voice and its sender, 
the listener can rule over its meaning, or turn a deaf ear. The trembling voice, is a plea 
for mercy, for sympathy, for understanding, and it is in the power of the listener, to grant 
it or not. The voice cuts both ways, as an authority over the other and as an exposure the 
Other, an appeal, a plea, an attempt to bend the Other (Orpheus). It cuts directly into the 
interior, to the point that the very status of the exterior becomes uncertain, and it directly 
discloses the interior, to the point that the very supposition of an interior depends on the 
voice. So both hearing and emitting a voice, present an excess, a surplus of authority on 
the one hand and a surplus of exposure on the other. There is a too-much of the voice in 
the exterior because of the direct transition into the interior, without defenses; and there 
is a too-much of the voice stemming from the inside, it brings out more, and other things, 
than one would intend. One is too exposed to the voice and the voice exposes too much, 
one incorporates and one expulses too much. And one could say that this is, what all 
objects of the drive have in common: they function precisely through the mechanism of 
– excessive – incorporation and expulsion (hence the opposition between the breast and 
the faeces) and are thus, first, extra-corporeal, non-corporeal ‘supplements’ of the body, 
and second, they are the very operators of the division into an exterior and an interior, 
while themselves don’t belong to either, they are placed in the zone of overlapping, the 
crossing, the extimate.

VI
The object, as we have seen, is the excessive entity with no properties which presents a 
break in the horizon of meaning, in the existing world of bodies and languages, it is a 
crack, a site, a locus, an opening, which circumscribes the site both of subjectivation and 
of jouissance. One should recall here, a very simple fact that psychoanalysis, at the most 
elementary level, is a practice of the voice. It can only be carried out viva voce, in living 
voice, in the living presence of the analysand and the analyst. Their tie is a vocal tie, a tie 
reduced to a vocal tie, since in the very simple Freudian dispositive, the visible tie has to 
be suspended. 

28 If the visible seems to be on the side of the distance and stability, then Lacan’s theory of the gaze as an object, aims 
at collapsing this distance of the eye from what is seen. ‘The scission of the eye and the gaze’, as a section is called in 
Seminar XI, means precisely that the gaze is the point where the distance collapses, where the gaze is itself inscribed 
into the picture, as the point where the image ‘regards’ us. The illusion of distance has to be unmasked as an illusion, 
while it seems that with the voice, the problem tends to be the opposite: how to establish a distance at all.
29 This is where one could speak of ‘ontological shame’, an idea magisterially developed by Joan Copjec.



119

The patient, the analysand, is the one who has to present anything that comes to his/her 
mind, in the presence of the invisible analyst. So the patient is (in principle) the principal 
or in the limit, the sole speaker, the dubious privilege of the emission of the voice belongs 
to him/her. The analyst has to keep silent, at least in principle, and the great majority of 
the time. So the point of this simple device, is to reduce everything else and retain merely 
the work through the voice, by the voice, on the voice. But here, a curious reversal takes 
place: it is the analyst, with his silence, which is ultimately the embodiment of the voice, 
the agent of the voice as the object, or more precisely, the agent of that Other in which the 
voice resonates and ‘takes place’, the support of the alterity of the voice, the place where 
the voice takes the value of event, of a break in the field of meaning, the break of the exist-
ing situation, to use Badiou’s term, of the continuity of bodies and languages, and hence 
the emergence of that ‘incorporeal body suspended between nothing and the pure event,’ 
the emergence of a place of truth. 
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1. Breaking Ground
It was around the turn of the millennium when critics began to take note that the mar-
riage of dance and technology had produced a few significant works which startled its 
audiences and shifted attention to what we might now call digital performance. While 
the growth of computer-based art is an accepted phenomenon in today’s art worlds and 
technological cultures, the genre of “digital performance” is still a very young one, barely 
defined and thus in need of historical and conceptual underpinnings. The more sustained 
lineage of dance on screen and multimedia performances which incorporate projections 
of screen images offers a background for understanding the compatibility between live 
dance and the moving image, between the polyrhythmic components of movement and 
the digital behavior of images and sound. Digital performance, however, is not a screen-
based medium. Rather, it is characterized by an interface structure and can be said to 
include all performance works in which computational processes are integral for the com-
position and content, the aesthetic techniques, interactive configurations and delivery 
forms. In many instances, this integration of human-machine interfaces implies the de-
sign of interactive systems and real time multi-media transformations.

When widely known choreographers Merce Cunningham and Bill T. Jones collaborated 
with digital artists and computer scientists (Paul Kaiser, Shelley Eshkar, Michael Girard, 
Marc Downie) to create a series of dance works and installations exploring the artistic po-
tential of motion capture technology -- Hand-drawn Spaces (1998), Biped (1999), Ghost-
catching (1999), Loops (2001-04) --  the reviews in Time Magazine spoke of “hypnotic 
groundbreaking performances” bringing dance, the most physical of the arts, into the 
digital age. But the filmic use of motion capture-based digital graphics had already been 
widely seen in Hollywood and Hong-Kong martial arts movies, and digital animation is 
a staple of television advertising, MTV, and club-house VJ’ing. The question of what is 
groundbreaking in the coupling of dance and technology needs to be examined carefully 
in order to make any claims for a new art form or a successful marriage of dance and 
interactive image. The role of the physical body and the limits of physical presence are 
generally assumed to be crucial theoretical issues for the discussion of technological em-
bodiment. The development of new techniques should also be a major artistic concern; 
and I shall argue, in this essay, that it is important for the field to worry about the integra-
tion of a new understanding of choreography/composition/improvisation and software 
design/interactive system architecture. 

Choreographing for the camera is hardly a new challenge, and videodance is now a clas-
sic genre having moved from analog ancestors to digital successors. At the 2005 Digital 
Cultures festival in Nottingham, a program of videodance works (“Motion at the Edge”) 
beautifully reflected the aesthetic genres with which contemporary choreographer-film-
makers work today, ranging from the poetic to the quasi-documentary, the ethnographic 
to the abstract-experimental, including various cross-overs between video, dance and 
performance art. The program included Vanishing Point (Rosemary Butcher/Martin Ot-
ter), Infected (Gina Czarnecki),  Ascendance (Chris Dugrenier), Birds (David Hinton), 
Arrested Development (Grace Ndiritu), and Romanz (Katharina Mayer). All videos in this 
program featured images composed with very carefully choreographed camerawork en-
abling both a remoteness of settings and a deep intimacy of viewpoints rarely possible in 
theatre-based performances.
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In the videos by Czarnecki, Ndiritu, Dugrenier and Mayer, the body movements were 
edited into unusual staccato jitters, ritualizations, aerial views and repetitive fixations 
of minimalist states of entrancement. Butcher’s dance featured a figure traversing a des-
ert of hallucinatory ambiguities, a kind of slow-motion fata morgana. Hinton created his 
videodance by slicing together archival film stock of wild bird movements, eschewing the 
human figure altogether. 

Beyond the screen-based medium, real-time interaction (co-choreographing) with a cam-
era-vision, sensor or artificial intelligence system requires attention to the system creation 
and to larger issues of the space and sensory experience of the digital. If dance or move-
ment based performance is considered a medium, and if we  look for artistically challeng-
ing dance content created by emerging interactional choreography, a medium-specific 
analysis requires an examination of choreography, spatial design, dancing, technologies 
and dance-technologies in their own particular interactional, digital manifestations. The 
digital, at the same time, is now being perceived more clearly as our contemporary phe-
nomenological dimension, our technically mediated interface with “mixed reality.”(1)

In the history of experimental performance, live artists have often mixed old and new me-
dia, especially as live art practices often emerged from visual arts contexts and commin-
gled with video and installation art. The poetics of improvised live creation with video, 
webcams and network connection characterizes the work of Corpos Informáticos (www.
corpos.org); the group’s installation events often take place in galleries or museums but 
always involve online participants joining the composite action from afar. 
Similarly, Sher Doruff’s projects for the Waag Society for Old and New Media (Amster-
dam) include multiplayer online collaborations and a performance ecology which bridges 
remote sites (via webcams and interactive software) and plays with the tension between 
determinate structures and indeterminate potentials. Rafael Lozano-Hemmer’s “rela-
tional architectures,” for example his large-scale outdoor Body Movies installation which 
caused much attention at ars electronica (2002), uses simple shadow casting in combi-
nation with a large data bank of prerecorded portraits and a real time camera-tracking 
system. The digital images only become visible when passersby block the lights that wash 
out the projections, while the participants at the same time superpose their shadows onto 
the digital ghosts. Doruff’s and Lozano-Hemmer’s practice echoes the Situationist con-
cern with psychogeographic experience and political and affective situations in everyday 
urban life.(2) 

The everyday presence of computers in our cultures has brought about emerging art forms 
that inhabit the internet or use information and communications technologies to develop 
interactive virtual performances that link remote sites. Telepresence or networked per-
formance is now part of a wider spectrum of net art practices which deploy mobile digital 
devices. The particular relationship of unconventional dance (locative media) to tech-
nology illuminates the changing contexts for new performance concepts. They may be 
derived from new tools or innovative scientific and sci-art frameworks for the creation 
of digitally augmented human movement. We also need to keep historical precedents in 
perspective. Today’s motion capture-based animations, created in the commercial film 
industry but also in computer science, biomechanics, and graphic art departments who 
always look for performers to be the “subjects” for capture, find their historical roots in 
late 19th century motion studies in chronophotography and early cinema (Muybridge, 
Marey, Méliès).(3) 
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The modest role of dance in the history of narrative film and the film musical is well 
documented; the visibility of screen dance increased with the adaptation/translation of 
stage choreographies into film and, especially, with the production of specialized chore-
ographies for the camera shown in dance programs on public television (since the 1970s) 
and in the growing international network of videodance festivals since the 1980s.(4) Ow-
ing much to filmic and non-linear digital editing techniques, as well as to particular col-
laborative visions of filmmakers and choreographers, videodance is a hybrid site where 
televisual and cinematic styles act upon the dancing body. But directors of videodance 
also draw on postmodern stage dance strategies and video art techniques which disrupt 
televisual code and technological function, while less well documented trajectories of au-
dio-visual composition point to non-representational genres of early abstract animation 
(Oskar Fischinger), visual music, structuralist film and computer graphics animation. 

Recent developments within the sound arts indicate that with the increase in computing 
power and availability of flexible programming tools (e.g. Max/MSP/Jitter), software art-
ists are able to more flexibly explore film and video in ways that are similar to the tradi-
tions of experimental film practice. Real time synthesis and a new kinesthetic sensibility 
derived from motion graphics could contribute to the emergence of a new art based on 
structural aesthetic similarities between the two forms, similarities which are fundamen-
tal to an understanding of both experimental avant-garde film, and contemporary elec-
tronic music practice. Furthermore, supporting evidence from the fields of cognition and 
neuroscience (including a wave of current studies in sensorimotor perception, biological 
motion observation, movement dynamics and velocity, for example in the “Choreography 
and Cognition” project initiated by Scott deLahunta) is generating renewed interest in 
structural approaches to artistic practice.(5) 

Finally, dance makers, researchers and teachers have used film or video as a vital means 
of documenting or analyzing existing choreographies that have been passed on, in prac-
tice, from performing bodies to other performing bodies. Some scholars and software 
programmers published tools (LabanWriter, LifeForms) that attracted attention in the 
field of dance notation and preservation as well as among choreographers (e.g. Merce 
Cunningham, Pablo Ventura, Ivani Santana) who wanted to utilize the computer for the 
invention and visualization of new movement possibilities.(6) 

Performance Systems and Thinking Images
In the new century, overlapping interests in related fields -- film, electronic music, digi-
tal art, science and technology, design, engineering, robotics, telecommunications -- ad-
vance our understanding of the complementary thinking processes that drive intensive 
interdisciplinary research, generating conceptual models derived from informatics, arti-
ficial intelligence, biology and a-life, wearable computing and telecommunications. Like 
music before it, dance has incorporated “instruments” (cameras, video-projectors, mi-
crophones, sensors, microcontrollers) and software tools which allow it to structure and 
control the various components of any performance event, i.e. sound, video, 3D anima-
tion and motion graphics, biofeedback, light. It is the convergence of choreography and 
system design with the languages of programming, electronic music and film editing in 
interactive, real-time processing that I want to define as a “performance system.” I pro-
pose that we do not look at human performers in the interface as separate from an inter-
active software system or programming environment. In fact, software programs can also 
be performers of choreography.(7) 

In the first generation of interactive dance theatre, when “mapping” (gesture to sound, 
gesture to video output) was explored in the interface design for performer and reactive 
environment, such understanding of the “system” was inspired by the cybernetic vision of
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feedback control and the modeling of the machine on the human actor. Direct interfaces 
(flex sensors, micro switches, pressure plates, smart fabric etc.) required specific tech-
niques of use which sometimes led choreographers to argue that the dancer acted as a 
live video editor or musical instrument. But aesthetic and conceptual concerns regarding 
the emergent techniques (which were criticized as limiting in their “triggering” function) 
eventually led to a search for alternate interfaces. Dance-tech or music-tech collabora-
tions involving direct, gestural interfaces have declined even if some practitioners argue 
that the interface should remain tangible so that mappings between performative input 
(gestural) and output (video/sonic) are easily inferred. 

An analysis of specific artist-instrument combinations suggest localized technique de-
velopment which combines choreography and improvisation, and one can also identify 
a common set of software techniques (e.g. granular synthesis) and filtering parameters 
perceived in the digital video/sonic output. Especially with regard to digital dance/mu-
sic collaborations on stage or in interactive installations, and to music technology’s con-
cern with analog/digital sound production and transformation, both the gestural and the 
software parameterization techniques should be given equal recognition. If there were a 
larger range of works available for analysis, one would be better able to distinguish the 
range of sensor data values (able to be transformed by the reactive environment) from 
the particular aesthetic performance technique -- or through the style of choreography/ 
improvisation harnessed for a particular emergent output. 

In the concluding pages, I shall look at three examples. The first is from the interna-
tional Interaktionslabor, a media lab which takes place every summer in an abandoned 
Coal Mine at Göttelborn (Germany). In July 2003, the gigantic Engine Room was used 
to receive the public for an interactive sensor-dance which dramatized the breathing or-
ganism or correlation of dancer-landscape. Upon entering a door leading to a staircase, 
the audience would glance down thirty or forty feet to an empty space where one of the 
two winding engines of ten thousand horsepower had stood, the remaining one now fac-
ing a gaping hole, a deep resonance body, with the western wall serving as film screen. 
The collaboration between Lynn Lukkas/Mark Henrickson (Minneapolis)/Paul Verity 
Smith(Bristol)/Marija Stamenkovic Herranz (Barcelona) and Kelli Dipple (Melbourne) 
opened up some striking possibilities of the sensor-interface, pointing to “spaces” in-be-
tween the aural, the rhythmic, the visual and the visceral.

<See page: 76, Fig. 1: Titled On, Stamenkovic/Lukkas/Henrickson/Smith/Dipple, 2003. 
Photo: J.Birringer> 

In this interface environment, the body’s actions were measured not only as sound (via 
microphone) but as the most subtle variations in the biomechanics: the pulse, breath, and 
heart rhythm in the body itself (via a Bioradio attached with electrodes). The electrically 
measurable signals were transmitted wirelessly as data to the computer, where they af-
fected not only the sound processes in real time but the rhythm of the image movement 
of the projected film sequences stored in the computer (Macromedia Director and MAX/
MSP). Marija Stamenkovic performed the dance of breath, first improvising softly with 
extended vocal techniques as she descended the staircase in midst of the audience, then 
purely with heavily amplified breathing as she moved onto the flat plane of the engine 
room, and finally with her whole body and staccato voice as she propelled herself into an 
untrammeled trance-like flurry of movement. Her voice crept under our skins, the mag-
nificent resonating sound in the huge room entering through our pores and stomachs, 
and as we listened we realized how her breath controlled the image movement and thus 
the dramaturgy of the story. If Stamenkovic stopped her breath, the film’s motion froze.
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When she breathed, we saw her (on film) walk across the slag heap of the Mine, descending 
into a hollow path. Lukkas had filmed her outside movement differently in each section, 
the third one using a hyperactive zoom. In conjunction with Stamenkovic’s accelerated 
breathing, this final segment materialized as pure hyperkinetic sensation, transforming 
the entire space-volume into an irregular pulsating body-machine of continuously un-
folding exhaustive yet libidinal intensities. A performance of this kind is hard to describe; 
it appeared to produce an extended three-dimensional space where pure sensation broke 
the continuity and stability of her own image (on film) even as she entered into a feedback 
loop with remembered movements she had enacted outside. 

Additional sound began to grow inside the building, transforming sense perceptions of 
spatial images even further, or allowing the audience to recognize how their own sen-
sations framed or pulsed the virtual images. Image-movement of landscape and figure, 
sound clusters and pebbles, breath and body, echoed and transformed one another in 
recursive couplings. 

If one looks at the documentary photographs of such performances, they must disap-
point. Generally, one sees a dancer and a screen projection, which in this case is nearly 
meaningless since all the other sensations and the volume of the space itself are lost. The 
sensorial coupling of interactivity and real time also tends to get rid of the conception of 
a “work” – there is no Titled On. It does not survive as an object or a choreography or a 
system. Its event structure implies that the digital performance is entirely contingent on 
the concrete situation and the interlaced process which produces itself in real time before 
a public.

My second example is not site-specific nor improvisatory but reflects the creation of an 
interactive choreography which can be repeated as performative process within the vari-
ous states of the system. It might be contradictory to speak of repeatable choreography 
when introducing the second generation of interactive systems, as the continuity of com-
puter processing co-evolves with the dance movement and generates its own creative 
behavior that might be re-adapted into the choreography. Whereas the first interactiv-
ity understood human-computer interaction on a stimulus-response or action-reaction 
model, the second interactivity emphasizes sensorial dialogue insofar as human enaction 
and machinic processes each have their own autonomy, being able to self-reorganize in 
constant dynamic relationship. 

The second-generation interactivity heightens the experience of human embodiment and 
sensory experience as the coupling of dancer and virtual environment evolves in non-
causal correlation with one another. Ideally, both performer and performance system 
respond to the other’s enaction by undergoing self-permutations on the basis of distinct 
operational rules (a new form of “post-choreography”) which are internal to them.  Mov-
ing towards indirect interfaces (optical, magnetic, and ultrasonic sensors or machine vi-
sion), however, creators of such performance systems often prioritize the development of 
software techniques over physical techniques. In innumerable performance experiments 
of this kind one sees mediocre or underdeveloped dancing. In such cases, perfunctory 
physical techniques are used to patch the interface rather than expanding the transfor-
mational capabilities of the system or developing new re-organizations of the body and 
its expressive metabolism. The situation tends to be worse, I think, in interactive installa-
tions inviting the unprepared public to move and become “co-authors.” 

In an indirect interface, the performers (or participants) are challenged to re-organize 
their motional, affective, perceptive and proprioceptive behavior in the environment. The 
desired aesthetic aim would be to anticipate direct dance transformations in real time.
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In other words, the more complex the technologies behind the interface become, the 
more attention, creativity and originality need to be applied to transformative techniques 
and synaesthetic processes.  

A first response to this challenge can be observed today in the care given to the subtle-
ties and nuances of gestural quality. Troika Ranch, the New York-based dance company, 
recently toured their new piece 16 (R)evolutions, a performance which is almost reads as 
an allegory of the evolutionary development of gestural control and refinement of motion 
tracking within the programming environment they have created. Rather than deploying 
a high-end multi-camera motion capture system for real time graphic animation, as it 
was used in Trisha Brown’s how long does the subject linger on the edge of the volume… 
(2005), Troika Ranch designed a small system that can easily travel and is inexpensive, 
combining Isadora with a motion capture software (Eyesweb) created by Italian scien-
tists at the Genova InfoMus Lab that allows a particular gesture analysis here used for 
the transformation of points in space, contours, lines, and motion energy or direction 
into animated graphics. It is tempting to call this a process of real time translation. The 
dancers onstage move and the system analyses the motion by generating graphic shapes 
in the digital screen projection. In this computational environment, movement-action 
and motion graphics co-evolve. The points in space, recognized each second almost as in 
Marey’s or Muybridge’s chronophotography a hundred years ago, are here transformed 
instantly in real time. They generate a trail of successive movements in fluid continuity 
which form a Gestalt.

<See page: 78, Fig. 2: 16 (R)evolutions, Troika Ranch, 2005. Photo: Richard Termine.> 

At this juncture in the development of real-time motion tracking, the interactivity is 
no longer focused on direct mapping of gesture but on the creation of complex “action 
paintings,” calligraphies of human gesture translated into image-flows. The interface is 
opaque. Mathematically, the procedure remains identical:  Isadora tracks motion and an-
alyzes the bodily data. The software functions as a measuring tool or tool of observation. 
Depending on the values, filters and modifiers assigned to the data, the program analyses 
slight changes in the motion gesture -- observing the “living state” or properties of such 
movement (four categories:  straight, curved, lateral, complex). Recognizing change of di-
rection, speed, dynamics and velocity of movement within these categories, the program 
then renders the graphic output in real time, and we can perceive the three-dimensional 
dance and the projected 3D worlds of colors and shapes. Using a musical analogy, one 
could argue that the software program observes “tonal” qualities of the dancer’s move-
ment. 

Another level of critical analysis would then have to be applied to the particular choices 
the artist-designers make for the visualization of the data. Numerous researchers in the 
hard sciences, including molecular biologists working on cellular dynamics and chemical 
transformations, are currently preoccupied with visualization technologies, and here an 
exchange of knowledge between fields of observation appears relevant, even if the aes-
thetic or political questions about the meaning and affect of gestures may address dif-
ferent concerns from those of the cell biologist. Yet artists and cell biologists both show 
concern for pattern recognition and micro-behavioral change. It is worth dwelling  on 
such procedures with which we construct categories for observation. The computer, for 
example, cannot “feel” the gesture in the way in which the human audience will sense the 
weight or import of a particular movement behavior and movement quality of expression. 
Coniglio admits that he wouldn’t know himself where a gesture begins and ends, where 
it “divides.”
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The software reacts to properties of the motion and is set to modify the Gestalt of the im-
age we see projected continuously (color changes; change in size; rotating planes to effect 
a more three-dimensional and topsy-turvy feeling of the images). The images themselves 
can have various tactile characteristics connected to the “gestural-ness” of drawing and 
painting (sinewy) or the more architectural look of geometric, polygonal shapes (rigid). 
In one scene of 16 (R)evolutions, a meshwork of lines (vertical and horizontal) appears 
all over the floor and back projection which is pulsating and constantly moving, growing, 
decreasing, turning, evolving. In another, a meshwork of more densified criss-crossed 
lines and architectural Gestalts gain polyphonic complexity in motion, and in rotations 
that defy Euclidian space. 

Choreographer Dawn Stoppiello suggests that such current explorations in motion track-
ing and visualization emphasize highly subtle manipulations of visual and aural qualities, 
correlated to new concepts of dynamic systems or semi-chaotic systems whose philosoph-
ical and scientific thought-models are derived from research in biology, a-life, computer 
science and cognitive science (Maturana/Varela, Prigogine/Stengers, Kauffman, Iberall, 
and others). No longer based on notational systems (Labanotation) but on computational 
analysis and mathematics, “description of movement” is rendered as image-movement, 
yet the fuzzy logic in the chaotic state of the system reminds us how difficult it is to speak 
of a digital aesthetics. The digital medium itself is indifferent to movement poetics or 
authorship. 

Dance and interaction designers, in other words, now reflect on what could be called the 
psychology of spontaneous, intuitive, unpredictable or ritualized behavior in “traversable 
interfaces” which allow fluid transitions between digitally augmented human/machinic 
movement. The difference to earlier studies of role behavior by social anthropologists 
(Turner, Goffman) lies in the fact that performance is here always understood to take 
place in relationship to system-design which often encloses performer and interface 
within a physically traversable projected display or immersive environment. When ro-
bots and avatars are involved, the language of object manipulation (actuators) also enters 
the scene, creating a fascinating and complex re-orientation of our anthropomorphic as-
sumptions about performance and agency. 

Trisha Brown’s stage work, how long does the subject linger on the edge of the volume..., 
recreated for the 2006 Monaco Dance Forum, interfaces with animated graphics from re-
al-time motion-capture driven by an artist-designed artificial-intelligence software which 
responds to the kinematic data and generates particular behaviors. Marc Downie speaks 
of “choreographing” these extended agent-bodies, but he carefully distinguishes such mo-
tion behavior from human, physical intelligence. The software draws its own dance dia-
grams live during the performance, and the graphic agents are projected on a transparent 
screen in front of the stage. The agents are software creatures, acting according to their 
artificial intelligence. They have their own autonomy, their imagery comes about as they 
picture things to themselves, trying to make sense of what they see onstage in real time 
as the dance unfolds. 

For example, how long opens up with a triangle creature, whose intention is to move from 
stage right to stage left. It does so by hitching rides on points in the motion-captured 
dancers’ bodies, guessing which ones are moving in the right direction. It extends a line 
out to a likely point, and is then tugged that way if it has guessed correctly. Sometimes 
its hunch is wrong; it has to relinquish its grip on that point and await the next opportu-
nity. In such a case, that line is left as a trace, and thus the whole image as it progresses 
is simultaneously a history of its attempts. This virtual “choreography,” in other words, 
has memory.
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The Monaco Dance Festival gave testimony to such surprising advances in performance 
and technology, as we watched the physical intelligence of Trisha Brown’s dancers inter-
act with the artificial intelligence of Downie and Kaiser’s “thinking images.” In a work-
shop talk, Downie emphasized that the computer is an embodied agent, deeply coupled 
to its environment such that its actions on its environment -- mediated by the physical 
constraints of some virtual animated body --  must be carefully produced and its percep-
tions of its environment -- mediated by its limited sensory apparatus --  must be carefully 
maintained. The machine is learning from dance, and it can be trained to do so. The 
creatures’ bodies and their physics are purely imaginary, of course, and it is noteworthy 
that the software artists prefer indeterminate images, lingering between abstraction and 
figuration. 

<See page: 80, Fig. 3: how long does the subject linger on the edge of the volume..., Trisha 
Brown Dance Company, with Paul Kaiser, Marc Downie, Shelley Eshkar, Curtis Bahn. 
2006. Photo courtesy of Monaco Dance Forum> 

<See page: 81, Fig. 4: SwanQuake (part 1-House): Virtual Environment - Computer In-
stallation with surround sound, dimensions variable. (c) igloo 2007> 

how long was shown alongside 22, a new solo by Bill T. Jones which had a stronger nar-
rative content and featured the “creatures” in an artificial dialogue with the story Jones 
was telling as he moved through 22 particular postures and their variations. The mainte-
nance of the motion analysis and real-time rendering system for this concert involved a 
huge technical effort, unlikely to be repeated too often on Trisha Brown or Bill T. Jones’ 
busy touring schedules. These major works also were built on extensive research involv-
ing numerous artists and scientists over a period of several years. Such artistic research 
and development requires laboratory conditions that are not generally available to dance 
companies. And yet, they are slowly being created at universities and art studios across 
the world; young artists will find ways to build their own collaborative networks and use 
unconventional approaches (reverse engineering, adapting game engines or mobile de-
vices, etc) to make use of media in performance. It is important to acknowledge the diver-
sity of inter-active possibilities; yet it is also crucial that dancers and designers have sus-
tained time to discover and develop new performance techniques which can be trained. 
Each dance or media festival thus also provides an occasion to encourage critical dia-
logue between pioneers and newcomers, artists and audiences, in order to foster stronger 
frameworks for placing and evaluating new methods of practice.(8)
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Notes :

(1)  See Mark B.N. Hansen, Bodies in Code: Interfaces with Digital Media (New York: 
Routledge, 2006), p.5.

(2) Activist artists connected to grassroots movements and political protest have also nev-
er hesitated to articulate their interventions “by any media necessary.” Cf. Critical Art En-
semble, Digital Resistance: Explorations in Tactical Media (Brooklyn, NY: autonomedia, 
2001), p.2.  Ricardo Dominguez, in a lecture on his work with CAE and Electronic Distur-
bance Theater, coined the term “hacktivism” when referring to his online art and activ-
ism which is focused on the development of electronic civil disobedience. See also Sher 
Doruff, “Collaborative Culture”, in: Joke Bouwer, Arjen Mulder, Susan Charlton, eds., 
Making Art of Databases (Rotterdam: V2_ Publishing/NAI Publishers, 2003), pp. 70-
99. For Lozano-Hemmer’s theories, see his Vectorial Elevation: Relational Architecture 
4 (Mexico City: Conaculta and Ediciones San Jorge, 2000). Similar to Lozano-Hemmer’s 
urban projection is Argentine choreographer Margarita Bali’s Pizzurno Pixelado (2005) 
which used enormous digital trompe l’oeil movement effects projected onto the huge Piz-
zurno Palace façade in the center of Buenos Aires. Bali’s choreographic-digital work was 
featured at the 2006 Festival Internacional de Video-danza de Buenos Aires. 
 
(3) When I created the MFA program in Dance and Technology at Ohio State Univer-
sity in 1999-2000, a new motion capture studio was opened at the Advanced Center for 
Computing in Art and Design, and dancers in my lab were among the first to be asked to 
“provide” capture data. For critical discussions of post-cinema and motion studies, see 
Lev Manovich,  “What is Digital Cinema?” in The Digital Dialectic: New Essays on New 
Media, ed. Peter Lunenfeld (Cambridge: MIT Press, 1999), 172-92. See also, Johannes 
Birringer, Media and Performance: Along the Border (Baltimore: Johns Hopkins Univer-
sity Press, 1998), “Dance and Interactivity,”  Dance Research Journal 35:2/36:1 (2003), 
88-111, and Performance, Technology, Science (forthcoming).  
   
(4) See Judy Mitoma, ed., with Elizabeth Zimmer (text editor), Dale Ann Stieber (DVD 
editor), Envisioning Dance on Film and Video  (New York and London: Routledge, 2002), 
and Sherril Dodds, Dance on Screen: Genres and Media from Hollywood to Experimental 
Art (Houndmills: Palgrave Macmillan, 2001).

(5) For more information on this research project, see http://www.choreocog.net. For 
an introduction to current cross-overs between neuroscience and dance, see Johannes 
Birringer/Josephine Fenger, eds., Tanz im Kopf/Dance and Cognition (Münster, LIT 
Verlag, 2005). 

(6) Cunningham first worked with LifeForms in 1990 for the creation of Trackers.  His in-
terest in and use of video dates back to 1974, followed by numerous projects with Charles 
Atlas, Elliot Kaplan, and other filmmakers. For Ventura’s work, see http://www.ventura-
dance.com. For Santana, see her book Corpo Aberto: Cunningham, dança e as novas tec-
nologias (São Paulo: EDUC/FAPESP, 2002).

(7) Software systems used in performance include: VNS, BigEye and Image/ine, EyeCon/
Kalypso, Max/Msp/Jitter, Nato, ChoreoGraph, EyesWeb, Poser, LifeForms, Isadora, and 
Keystroke, etc. PD (Pure Data) is also now a popular alternative to Max/Msp. The IR-
CAM website has a bibliography on interactive systems: <http://www.music.mcgill.ca/
musictech/ISIDM/ >. An overview of software development for performance is offered by 
Scott deLahunta: <http://huizen.dds.nl/~sdela/transdance/report/>. 
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He organized the pathbreaking workshop “Software for Dancers” at Sadler’s Wells The-
atre in London  (October 2001); it was followed by “Performance Tools: Dance and In-
teractive Systems,” at Ohio State University in January 2002;  cf. < http://minuet.dance.
ohio-state.edu/~jbirringer/Dance_and_Technology/tt.html />.
 
(8) The expansion of international exchange and networking is reflected, for example,
in the vibrant multimedial and interactive website created collectively by the dance/
media community (http://www.dance-tech.net/) and the proliferation of festivals and 
workshops created by young organisers in many countries around the world, of which 
amber07 is a good example. 
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In 1982, while recuperating from a bad case of painter‘s block, I started taking long walks 
through West Berlin: my path took me one day through a department store, where I heard 
a voice advertising some special sales (jeans, I think it was) through the public-address 
(PA) system. This, I thought, was the solution to my problem: art happening through 
loudspeaker systems in public spaces --instead of „“painting“ my colors, I would „speak“ 
them through the air. I soon began noticing that PA systems existed everywhere around 
the city -- convention centers are equipped with them, as are train stations and sport sta-
diums. They can even be found inside buses and airplanes, or mounted on street lamps 
along important boulevards and city squares. As a matter of fact everywhere you find 
large groups of people the chances are good that you will also find public speaking sys-
tems. I proceeded in trying to obtain permission to use these pre-existing speaker systems 
for “audio performances“. In the beginning I had some success: I did a performance on 
visitor‘s day at the International Congress Center in Berlin. I repeated the sentence „Yel-
low and blue make green“ through the main loudspeakers system and had the technicians 
process my voice through a sound modulator. But no further offers came, mainly because 
those responsible for these PA systems were afraid that the people walking through these 
public spaces might be annoyed or even panic at what I was saying -- a problem that 
still exists today in the case of some of my more recent Speakers Corner sculptures and 
projects. 

<See page: 82, Fig. 1> 

This is the reason why I started attaching loudspeakers to various second-hand jackets 
and clothes laying around my studio -- transforming them into mobile loudspeaker sys-
tems.

<See page: 83, Fig. 2> 

I created entire series of Audio Clothes transforming my friends‘ and neighbors‘ ward-
robes. I had each person make recordings and played the recordings via cassette record-
ers that they carried with them while hooked up to the clothes. Eventually I sat down by 
myself one afternoon and made a series of recordings with pots and pans in my kitchen 
-- creating, in effect, a “heavy metal“ composition for Audio Jackets.

<See page: 83, Fig. 3> 

In 1983, I was invited to present the audio clothes at the Performance Festival of Paris, at 
the Galerie Donguy, and in 1984, at the Art and Media exhibition at the Staatliche Kunst-
halle of Berlin. The participants in our performances were allowed to move around in any 
way they wanted-- in other words, the performances were quite loose and individualistic. 
But somehow I felt that the performances lacked a framework and direction: there was 
no choreography and the sound quality of these electroacoustic clothes left a lot to be 
desired.

benoit maubrey
akbank sanat conference hall
10 november 2007

enthe history of electoacoustic clothing
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The big break
In 1985 a public arts competition for the Berlin Federal Garden Show (“Bundesgar-
tenschau“) gave me an opportunity to conceive a complete “Audio Uniform“ both in terms 
of electronics and sound. I founded DieAudio Gruppe (sound: Hans Peter Kuhn, electron-
ics: Wulf Köthe, organization: Claudia Träger) and succeeded in obtaining the funds for 
creating The Audio Herd. This electroacoustic uniform consisted of seven custom-built 
Audio Suits for ambulatory performances through the various landscapes of this park.

These suits --classically cut jackets with pants for men and skirts for women -- were made 
from a synthetic material that looked like animal fur. The idea was for them to blend into 
the environment like multimedia chameleons -- the participants played audio recordings 
of animals (monkeys, birds,human beings) that were designed to correspond to different 
areas of the garden and choreographed as such (e.g. monkeys in the tropical sections, 
birds in the bushes, people in the clearings).

The performers were fitted with „audio corsets“-- 40-cm -diameter circular pieces of 
leather onto which a car loudspeaker was mounted. The audio corsets, worn under the 
jackets, were strapped to the performer‘s backs. The only visible electronic element was a 
30-watt amplifer that was mounted on the back of the jacket. 

<See page: 83, Fig. 4> 

The cassettes were played on “Walkman“ cassette players and a 12-volt battery served as 
power source. 

The sound effect of audio clothes:
a mobile and multiacoustic performance. 
Unlike most outdoor concerts where the sound is amplified through one massive PA sys-
tem, an Audio Uniform concert consists of individual performers playing each his or her 
own sound. The music is
not blasted at the listener with 30,000 watts of power from a static source, but is carried 
with 30 watts of power from different places at a volume that is dependent on how far the 
listener is from each performer.

The Uniform wearers spread throughout an area so that it is impossible for the listener 
to see or hear all sound sources at the same time (as I recall, during the „monkey“ part 
of the The Audio Herd performance, most of the Herd was hidden behind bushes). I use 
the term “multi-acoustic“ to describe the sound effects of the Audio Herd: the cassettes, 
though identical and played simultaneously, are not (and cannot be due to the portable 
nature of the “Walkmans‘ mechanics) be perfectly synchronized. This is not the intent of 
these mobile sound sculptures anyway: the sound changes as soon as the Audio-Uniform-
wearer turns his or her back or starts moving in a different direction. The same sound 
is propelled through the air from a variety of vantage points in space, so that it reaches 
the listener‘s ear sound „staggered“ or like a echo. This is why the places in which these 
Clothes are played are so important-- the topography and architecture of the area are 
important elements in the concert. In addition, the loudspeaker sources are carried by 
people who react spontaneously to situations (e.g. walking up stairs, waiting at a stoplight 
or exiting through a door), thus bringing whole new factors to these sound events that 
cannot be duplicated by normal „instruments“ in the protective environment of a concert 
hall, gallery, or museum.

The element of chance plays an important part in our performances. The public-at-large 
does not usually expect us (one cannot choose one‘s public when working outdoors). 
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The first official Audio Herd performance at the Bundesgartenschau 85 was briefly inter-
rupted by a posse of park police, providing us with an unexpected intermission while they 
cleared up matters with their superiors.

More audio uniforms
In 1986 we were invited to the Ars Electronica Festival in Linz, Austria. For this occasion 
we created The Audio Steelworkers. During a preparatory visit I discovered that the city 
is home to the Voest Alpine, the biggest steel mill in Central Europe. We borrowed 10 fire-
proof coveralls, on which I mounted amplifiers and loudspeakers (Fig. ). HP Kuhn created 
a tape based on live recordings from the steel mills. During the week-long festival we had 
10 walk-on performances in various locations in and around the city.

The Audio Subway Controllers (1987) were created for the festival Die Anweisung in Ber-
lin. In the Berlin subway, each station has an attendant who uses the PA system to ad-
vise passengers (with more or less emphasis, depending on his or her mood) when and 
when not to get on the trains (“Einsteigen, bitte!“ and “Zurückbleiben!“ are the phrases 
they use, translating roughly as “All aboard please!“ and “Step back!“). I systematically 
recorded all the attendants‘ voices along one subway line and had Hans Peter compile 
them them onto two separate cassettes: one with approximately 30 “All aboard, please!“ 
voices and another with 30 „“Step back!“ voices. Because this was was an official festival 
project, the Subway Authority loaned me seven authentic subway attendant suits, under 
which we could fit the audio corsets. As it turned out, the suits also had extra-large inside 
pockets for the amplifiers, batteries and cassette players, so that we had ourselves an 
instant Audio Uniform.

<See page: 84, Fig. 5> 

The performance consisted of playing the subway voice collages while “patrolling“ the 
subways in which they had been recorded. Needless to say the combination of subway 
voices being played through authentic suits caused a certain amount of consternation 
among the subway passengers (and employees). 

In 1988, we created TheAudio Bicyclists for the Festival des Arts Electroniques in Rennes. 
This city in the Bretagne area of France is crazy about bicycling, which provided the inspi-
ration for the theme of this project. I had 10 “audio jerseys“ (the typical nylon knit sport-
shirts that bicycle racers wear) built with loudspeakers sewn into the lower back area 
(reinforced with leather), where the cyclists usually keep their water bottles and energy 
rations. Conveniently for us, we discovered that Bernard Hinault, the five time winner of 
the Tour de France, lived on the outskirts of Rennes. We agreed to let us interview him 
and the musician Ralf Buron (himself an avid cyclist who had joined the Audio Gruppe 
as sound man in this situation) used the taped interview to splice together a word collage 
that sounded in some parts like a techno-rap: “J‘ai gagné“ was the basic chorus line of 
the Audio Cylcists‘ cassette. The local sports center recruited 10 amateur racers and orga-
nized a route through the streets of Rennes, complete with an official master of ceremo-
nies and obligatory Audio Cyclist trophy for the Rennes, complete with an official master 
of ceremonies and obligatory Audio Cyclist trophy for the winner at the end. There were 
even solo races against the clock, during which a metronome sound was played through 
the speaker-jerseys. 

The Guitar Monkeys was conceived for the Berlin Atonal Festival (1986), a series of punk 
and avant-garde rock concerts.
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Ten performers with little or no experience with playing guitars wore black leather vests 
with loudspeakers mounted on the lower back section and an amplifier in the inside pock-
et into which one could plug an electric guitar or a microphone. In some cases , for extra 
volume, we did away with the leather vests and simply strapped large loudspeaker boxes 
onto our backs like backpacks. 

<See page: 85, Fig. 6> 

Each member of this „rock band“ could individually amplify his or her instrument with-
out having to be on stage. Most of the time we played in the middle of the audience or in 
stairwells, hallways or other niches particular to the space (men and ladies‘ rooms have 
unique acoustic qualities). The Guitar Monkeys were basically a noise and feedback band 
-- and an intensive one at that: imagine not just one loudspeaker giving off feedback, but 
ten at once (from below, above, and around you). We purchased our guitars at the local 
Berlin flea market with a budget limit of 10 $ per instrument. Instead of usual contact mi-
crophones, we used cheap Piezo ceramic loudspeakers as pick-ups. Even after the Atonal 
Festival, the Guitar Monkeys stayed busy in local underground clubs and went on tour 
(one critic dubbed us the “grandchildren of Jimi Hendrix“ and described the music as 
“post-industrial punk“).

Guitar Monkeys marks an important step in the development of Audio Uniforms because 
it made the performers personally responsible for their sounds, while previous Uniforms 
only permitted them to play pre-recorded cassettes. It was during the Guitar Monkeys 
European tour of 1989 that I happened to meet the director of l‘Aeronef in Lille who 
asked me to design a new Uniform for the festival Les Arts au Soleil, which was going to 
take place on the beaches of northern France. This is how the Audio Ballerinas came into 
existence. 

<See page: 86, Fig. 7> 

The audio ballerinas
I had been experimenting with solar cells as a power source for the Uniforms (usually 
we use rechargeable 12-volt batteries) and came to the conclusion that they had to be 
mounted on a horizontal surface in order to catch as much of the sun‘s rays as possible. 
The artist Susken Rosenthal helped me build a transparent disc-like skirt out of plexiglass 
that could hang loosely on a belt from the waist . On this surface we placed the solar cells 
and electronics. A visiting dancer friend who saw the prototype explained to me that we 
had created a “tutu“ -- the skirt-like piece of clothing that dancers wear in such classical 
ballet pieces as Swan Lake. This is how Audio Tutus came into existence. We also discov-
ered that the hard but flexible tutus were ideal for mounting speakers, microphone jacks 
and amplifiers, not unsimilar to a disc-jockey‘s mixing board. Under the guiding impulse 
of our new chief engineer , Manfred Thiem, we started trying out new equipment-- for 
example, a digital chip (256 K) for sampling sounds, an electronic metronome, a photo-
voltaic resistor (to be used as a light sensor) and even a miniature receiver. In the end, 
we had a plexiglass dress that could spontaneously pick up sounds, record them digitally, 
play them back, amplify them, repeat them (via an electronic looping device), and alter 
them via a down- and up- pitch mechanism. For example, the tutus could record five sec-
onds of the sound of a bell tower ringing nearby and instantaneously play back the sound. 
The additional electronic features allowed the wearers to change the speed of the loop or 
the tenor of the pitch (like a rudimentary sampler) to make the pitch change to the sound 
of that of a heavy brass gong or, in the other direction, to that of jingling bells. This piece, 
called Digital Memory , is at the core of an Audio Ballerina performance. 
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In each place where they perform the first task of the group is to find a particular local 
sound -- a sound that is indigenous to that site or country-- that can be used for this piece. 
A few examples are Lenin‘s piano in the Lenin Museum in St. Peterburg, or a well-known 
jodler in Munich (Fig. ), an aborigine native playing the didgeridoo in Australia (Fig. ), 
and, more recently a Japanese shamisen (a sort of high pitched banjo) in Tokyo. A group 
of Ballerinas will record this sound, loop it and play it back individually (via the pitching 
mechanism) while spreading out over an extended area (of a room or garden or park), 
thus creating --from one original sound-- a multi-acoustic and mobile concert. 

These new additions allowed us to do away with the Walkman stereos and pre-recorded 
cassettes we had been using previously. At the same time the Audio Ballerinas still had 
the option of using contact microphones and Piezos, similar to the Guitar Monkeys, but 
instead of attaching them to old guitars, they fastened them onto other “instruments“, 
such as umbrellas or a simple metal rods, which functioned like giant phonograph nee-
dles being dragged on the ground and amplified via the electronics and solar cells on their 
tutus. Hence the title of the piece, The Earth as a Record Player. Acoustically speaking, 
the sound of this piece can be liked to a team of sanitation workers dragging empty gar-
bage cans on the street. With their photovoltaic sensors the Audio Ballerinas can react to 
light: not unlike a Geiger counter responding to radioactive substances. The pitch of the 
sound changes according to the intensity of the light (radiant energy). This occurs when 
either their own shadows or the shadows from their surroundings (tree, clouds) interfere 
with the direct light as they dance through the space. In effect, they can thus translate 
their body movements into sound. With their receivers, the tutus render audible the radio 
waves travelling through the air. My favorite sound is actually the „white noise“ between 
the radio stations. 

What started in 1989 at the festival Les Arts au Soleil (“Arts in the Sun“) with a contract to 
build 10 solar-powered for a series of performances along the beaches of northern France 
soon grew into a fullfledged troup. When I returned to Berlin with the electroacoustic 
tutus I recruited a group of local dancers, trained them to operate the tutus and organized 
a series of performances in the re-united Berlin. What began as a limited project soon 
blossomed into a performance group: the Audio Ballerinas was no longer a project but a 
real group including a core of dancers, a choreograph, 2 engineers and myself as director/
manager/ and performer. From simplified group choreographies in the street some of the 
dancers started working on solos and individual choreographies for staged indoor situa-
tions (Elizabeth Brodin with her Seguirya piece)

<See page: 87, Fig. 8> 

<See page: 87, Fig. 9> 

<See page: 87, Fig. 10> 

Our basic bread-and-butter performances are still the work in public spaces and on the 
street: the mobility and the site-specific versatility of our electroacoustic clothes lend 
themselves obviously to almost any outoor situations. On the other hand it was with 
great interest that I took up the challenge in 1994 of cooperating with a Berlin alternative 
theatre , Theater zum Westlichen Stadthirschen, where, together with the Regisseurin 
Elizabeth Zundel, we put on Audio Drama. In this piece the actors all wore electroacous-
tic clothes and performed in the middle of the audience in order to showcase the fact 
that they were “wearing“ their sounds and that the sounds were being produced by their 
movements.
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We used this situation to create, develop, and refine a number of solos that are included in 
much of our present “indoor“ repertoire (Audio Ballerinas and Electronic Guys) . In par-
ticular pieces such as Seguirya and Feedback Fred were originally conceived in this piece. 

<See page: 88, Fig. 11> 

Feedback Fred actually originated in the days of the Guitar Monkeys. This “audio charac-
ter“ as I like to term these solo-type performances essentially wears a large loudspeaker 
on his back, strapped back-pack style with a corset-type body brace and equipped with a 
30-watt amp and microphone that is kept clamped to his mouth via a black face mask . 
Essentially he „“plays“ feedback in the true sense of the word. By moving through a room 
and monologing through the microphone he produces different sound effects due to the 
phenomenon of feedback. He is also fitted with various knee and- elbow protectors as his 
actions also involve somersaults and other semi-acrobatic stunts in the room. Dramati-
cally speaking he is a cross between the Hunchback of Notre Dame and Hamlet: he ex-
presses himself oratorically, but his speeches are limited due to his actions and constant 
struggle with his-selfproduced feedback. He is a melodramatic character but he is also a 
clown. 

Seyuirya is a piece that Elizabeth Brodin (a principle dancer in the group) developed us-
ing light sensors, it is a millimeter-accurate piece involving a spotlight directly above her 
head. Originally conceived for an audio tutu the piece has progressed to the point that 
she uses a small loudspeaker box strapped to her back which enables her much more 
freedom of movement. In her hands she holds one light sensor and one infra-red sensor. 
The sound is created from the play between her hand and body movements within the 
circle of light.

The international success of the Audio Ballerinas has not however kept us from building 
more Audio Uniforms. 

<See page: 88, Fig. 12> 

In 1983 the Audio Guards were created for the city of Oslo using uniforms similar to 
the Royal Norwegian Guard who stand in front of the King‘s palace (not unlike those at 
Buckingham Palace). However we equipped our Guards with audio vests that were used 
to amplify their shoes and umbrellas (instead of their rifles), and used exactly the same 
choreography as the real guards (choreographer: Sygun Schenk), deliberately amplifying 
the movements and steps with our electronics. Our “changing of the guard“ performance 
occurred at the same time as theirs, but took place in front of the Museum of Modern Art.

Along the way I must not forget to mention that in 1986 I was awarded a small artists 
grant from the city of Berlin. In return for the grants the artists were supposed to present 
the city with a work of art (usually a painting). For this occasion I built an Audio Frack 
(Frack is the term for an elegant evening jacket with tails) for the mayor. For the sound I 
went around the city recording the voices of people saying “Berlin tut gut“ (“Berlin does 
you good“) which was the current tourist slogan for the city. I compiled about fifty differ-
ent voices repeating the sentence and presented the Jacket complete with audio cassette 
to his office, explaining to him that it would be appropriate for him to present himself in 
the apparel for the opening of the biennial International Electronics Fair that was going to 
take place. He responded with a polite letter indicating that if he used the jacket it would 
put his press attaché out of work.

<See page: 89, Fig. 13>
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Another unique situation was an invitation to Riga during a major Berlin art exhibition 
that took place there in 1990. For the occasion we visited a local electronic factory where 
we bribed (there was no other way to obtain one) the chief executive into providing us a 
cassette player from the latest production (model: “Riga 2000“). We took it back to the 
hotel and spent the night taking it apart and fitting the parts onto the plexiglass tutu that 
we had brought with us on purpose. The next day we had a local dancer perform with it at 
the train station, she plugged a radio receiver onto the tutu and amplified the Radio Free 
Riga radio station while walking from the station. Mistaking the performance as a politi-
cal demonstration , a crowd formed and followed us all the way back to the hotel where 
the guards refused to let them inside. 

<See page: 89, Fig. 14> 

The audio geishas
In 1997 I was invited to Tokyo to prepare a series of the Audio Ballerinas‘ performances 
at the Intercommunication Center (ICC-NTT). While shopping around in a local depart-
ment store I came across some dolls wearing extravagant robes and playing interesting 
looking guitars and small drums. I was informed that these were Geisha dolls wearing 
kimonos. This is how the idea for Audio Geishas came into my head. It was an even more 
logical idea than Audio Ballerinas (who had come from the “solar“ idea) because these 
dancers actually played music: it was only logical that hey should also wear electroacous-
tic kimonos. I was thrilled at the idea. The next step in the process was to find the elec-
tronics for the dress. To be honest we find all the parts for our clothes in surplus electronic 
parts catalogs: the digital memories I believe are leftover from end-of-line Korean of Chi-
nese productions for talking dolls or answering machines. In fact it is accurate to say that 
we use modern garbage to create our electroacoustic clothes: most the electronics we use 
can also be found in the toys that litter a ten-year-olds playroom. Whenever I consider 
building a new art work I first look inside bargain bins at local electronic shops. 

In Tokyo there is a whole city area (“Akihabara City= Electric City) where they sell only 
such products. Accompanied by a local electronics expert we searched through the alleys 
and narrow shops until we found pretty much what I was looking for: a Casio Voiceman. 
This unique instrument is a sampler with a small keyboard that allows the user to sample 
live sounds and pitch them with the keys. Back in Berlin I hatched a plan with Manfred 
Thiem to cannibalize the instruments and replace the keyboard with light sensor that 
were spread out over the Kimono so that external lighting would trigger the sounds: by 
moving around the Audio Geisha would give off sounds. I also purchased a small portable 
guitar amplifier that we fitted into the traditional belt section of the clothing . Addition-
ally we equipped them with acoustic microphones , infra-red sensors, radio receivers and 
guitar jacks so that they could fulfill other audio tasks. The premiere of the Audio geishas 
took place at the Intercommunication Center in May 1997 with a follow-up performance 
in the streets of Akihabara City. 

<See page: 90, Fig. 15> 

We had the Geishas produce feedback through their microphones and amps, this was 
then recorded by the Voicemans and subsequently pitched and triggered via their light 
sensors. Interestingly enough the sound is remarkably Japanese.
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Generative art is the art that is created via algorithmic processes, compilations, or com-
positioning. It doesn’t have to be necessarily computer based, the code can be executed 
via non-automatic methods. Generative art is not a movement nor ideology, it is a system 
based art making method. The artist creates the core recipes, formulas, and templates, 
then leaves the system to run itself. 

This presentation starts with the historical references of generative art, discusses the new 
media dilemma, that is representation vs. real, and concludes with the examples from 
activisms in the network.

network arts en

burak arıkan, ali miharbi
akbank sanat conference hall

10 november 2007
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