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Vi prøver definitivt å forstå hva som skjer med det kollektive
minnet under påtrykk av de nye tekniske temporalitetene,
men samtidig blir vi eksponert for det faktum at det tradisjonelle sosiologiske rammeverket for denne typen problemstillinger – tradisjonen fra Durkheim og Halbwachs – blir problematisk rett og slett fordi det ikke gir godt nok rom for å forstå radikal temporalisering. En første innsikt – hvis vi skal re-
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orskningsprosjektet The Archive in Motion (TAiM) er
et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Stockholm
Universitet og Nasjonalbiblioteket, hvor særlig spørsmålet
om hvilke effekter nye minneteknologier har på konstitueringen av det sosiale minnet, står sentralt. Ved å benytte
de tverrfaglige feltene mediearkeologi, medieestetikk og
sosiale minnestudier undersøker TAiM hva slags effekter
digitale medier og tekniske temporaliteter har på samfunnet, og hvordan dette utfordrer den tradisjonelle sosiologiske oppfatningen av det sosiale.1 Émile Durkheim definerte for eksempel samfunnet nettopp som minne, mens
Maurice Halbwachs så det kollektive minnets vedvarende
karakter som et resultat av våre kollektive sosiale praksiser,
som språk og ritualer. I motsetning til denne tradisjonen
tar prosjektet utgangspunkt i Bruno Latours aktør-nettverk-teori (ANT), hvor det sosiale defineres ut fra hvilke
forbindelser som oppstår i aktør-nettverk, hvor også ikkemenneskelige entiteter tillegges aktørskap. Denne teorien
kan muligens gi oss en bedre innsikt i hva det sosiale er,
i en tid hvor tekniske temporaliteter er med på å definere
virkeligheten.
Hva slags innvirkning har de nye minneteknologiene på oss som samfunn og individer? Det er et av spørsmålene som ble adressert på Technologies of Memorykonferansen, avholdt i Nasjonalbiblioteket i Oslo. Som en
del av TAiM skulle konferansen ta opp temaet minne (memory), både som sosial mekanisme og teknologisk funksjon. Arkivet står sentralt i prosjektet, og ble også viet en
sentral plass av foredragsholderne, som inkluderte medieforskere og kunsthistorikere. Medieforskning er et allerede
heterogent felt, og TAiM ønsker å søke etter nye innsikter
gjennom en tverrfaglig tilnærming. Prosjektet benytter seg
for eksempel av det relativt nye, tverrfaglige feltet «sosiale
minnestudier». Forskningsleder Ina Blom utdyper:
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spektere teknologienes spesifisitet og ikke storme til konklusjoner om «sosial endring» – må være at vi må vurdere hva vi
kaller «det sosiale» og hvordan vi beskriver det.

Det kollektive minnet i seg selv blir ifølge Bernard Stiegler
også utfordret. Hans tenkning rundt teknologisk eksternalisering av minne, for eksempel i form av digital lagring,
dukker stadig opp som referansepunkt på konferansen.
I det minste utfordres det av massemedienes industrielle
logikk, hvor et dissosiativt teknisk miljø konstituerer virkelighet gjennom audiovisuelle medier. Eksternalisering
av minne innebærer også en eksternalisering av hva det
vil si å inneha tekhnê (det greske ordet for «håndverk»,
«kunnen»), så vel som kunnskap. Hos Stiegler er denne
problematikken spesielt presserende i og med at samspillet mellom det hypomnesiske og anamnesiske har blitt
brutt.2 Konsumenten av informasjon har dermed tapt sin
tidligere forbindelse til det sosiale minnet, og dermed sin
status som en del av det epistemiske samfunnet hvor det
som bemyndiger mennesket, er dets kunnskap. Denne
problemstillingen ble tatt opp på konferansen av Wendy
Hui Kyong Chung i hennes foredrag Undead Memories,
Imagined Networks: Med de nye minneteknologiene ser vi
en eksternalisering av det som tidligere har vært et kollektivt sosialt minne. Denne overføringen av minne skjer
til de digitale mediene, som i sin tur blir den egentlige
«produsenten» av virkelighet.
Spørsmålet er hvorvidt den postmoderne tendensen til
å lagre informasjon for fremtidig bruk, heller enn å oppleve
den i sanntid, fører til at det sosiales ontologi trues. Minne
kan hverken oppleves i sanntid eller fungere som det foredragsholder Wolfgang Ernst beskriver som et historisk
monument i foredraget Chronopoetics of Techno-Archival
Memory. Det er en selvmotsigelse i begrepet Archive in
Motion, som Ernst påpeker, og det er at arkivet i sin natur
er stillestående og preget av vanskelig tilgjengelighet. At
arkivet ikke er innbefattet av søkemotorens logikk, gjør at
vi nettopp kan trå ut av det digitales estetikk og interagere
med data uten en prekonfigurert mediering mellom menneske og informasjon. Arkivets temporalitet står i motsetning til det digitale; det er uten tid og finner sin plass som
fortid kun gjennom vår lingvistiske prosessering av arkivets innhold. Ernst påpeker at arkivet trues gjennom det
digitales komme, men at det samtidig kan få en viktig rolle
som en inngripen i den digitale økonomien ved å hente ut
objekter fra maskinenes informasjonsloop (datasystemers
reprodusering av informasjon i lukkede systemer mennesket ikke har tilgang til, da denne reproduksjonen skjer i
tider og språk som er utenfor menneskets kognitive evner),

for å la dem ta plass i arkivet som monumenter, gjort tilgjengelige for menneskelig tidsoppfatning igjen.
Ideologi og teknikk
Trond Lundemo tar i sitt foredrag (No) Control of the
Universe: Temporal Linearity and The Archives of the Planet
opp spørsmålet om hvilken ideologisk effekt de nye mediene har på mennesket som forbruker. Bernard Stiegler,
som Lundemo refererer til, har lagt stor vekt på hvorledes
de audiovisuelle massemedienes komme utraderte muligheten for deltakelse, da de fordrer teknisk ekspertise forbeholdt en gruppe produsenter. Skrift, på den annen side,
tillater deltakelse i og med at det er en teknologi mestret
av det store flertall. Lundemo
hevder at produksjonsmidlenes Arkivets temporalitet
konsentrasjon i medieselskaper står i motsetning til det
med reklame som hovedinntekt digitale; det er uten tid
støtter opp under en kapitaog finner sin plass som
listisk logikk, og videre at den
cinematiske strukturens mne- fortid kun gjennom vår
motekniske effekt har hatt stor lingvistiske prosessering
ideologisk kraft, i og med at den av arkivets innhold.
utelukker individuell tid, og leder snarere til en forming av kollektivt minne gjennom
en lineær temporalitet. Hva skjer så med introduksjonen
av det digitale? Tilsynelatende har et medium oppstått
som bryter med massemedienes innholdshegemoni, som
returnerer oss til skriftens bokstavlige syntese av lingvistisk minne, hvor det å være mottaker fordrer evnen til å
være avsender. Likevel er det digitale pre-programmert på
en måte som styrer vår interaksjon med det digitale, gjennom brukergrensesnitt hvis estetikk fortsatt sammenfaller med den cinematiske i stor grad. Likevel kan vi, ifølge
Lundemo, se uttrykk i digitale medier som bryter med den
cinematiske temporaliteten.
Dataspill blir nevnt som et uttrykk hvor den kontrollen Hitchcock hadde over tilskueren gjennom minnet om
forrige sekvens og forventningen om den neste, ikke lenger fungerer. Det repeterende fungerer ikke i dataspill, da
dette er kontraproduktivt om en skal lære noe av opplevelsen, dvs. ta del i en problemløsningsprosess, som er det
definerende for dataspill. For at dataspillet skal kunne fungere på sitt eget premiss, må det nødvendigvis tillate spilleren en viss porsjon menneskelig temporalitet. Nettopp
her kommer et interessant resultat ut av et forsøk på å
formulere det digitales estetikk i lys av mediearkeologien.
Vi spurte forskningsleder for prosjektet, Ina Blom ved
Universitetet i Oslo, om det var denne typen innsikter de
ønsket å komme frem til: Spørsmålet om hva som er nytt
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ved digitale medier, vektlegges i stor grad i The Archive in
Motion-prosjektet.
To felt dere benytter for å belyse dette, er mediearkeologi og
medieestetikk, hvis syn på menneskelig persepsjon og det digitale står nærmest diametralt motsatt. For mediearkeologien
er mennesket nærmest gjort overflødig i sin avhengighet av
grensesnitt; for medieestetikken er digitale medier tvert imot
avhengig av menneskekroppen for å komme til uttrykk, grunnet sin egen de-differensiering. Finnes det innsikter i prosjektet som kan føre de to feltene sammen slik at de kompletterer
hverandre?
Det dere viser til her er, så vidt jeg kan skjønne,
Friedrich Kittlers mediearkeologi og hans påstand
om at estetikken blir overflødig i et digitalt regime
der vi ikke lenger forholder oss til distinkte medier
som fungerer som forlengelser av det menneskelige sanseapparatet, siden alt har blitt oversatt til
binære koder, ren informasjon basert på matematiske operasjoner. Kittler har et viktig poeng idet
han viser oss nødvendigheten av å fokusere på det
spesifikke og særegne ved teknologiene som omgir
oss og ikke umiddelbart oversette deres operasjoner
og funksjoner til menneskelige termer. Samtidig
kan man, med Mark Hansen, hevde at informasjon som sådan bare eksisterer for et menneskelig
sanseapparat som «behandler» den, og at mens vår
omgang med såkalte nye medier langt på vei er
styrt av «brukervennlige» grensesnitt beregnet på
menneskelig kommunikasjon, blir vi samtidig hele
tiden eksponert for det faktum at digitale medier
opererer i hastigheter som overhodet ikke har noe
korrelat i menneskelig kognisjon og kommunikasjon, og som vi rett og slett ikke kan gripe annet
enn teoretisk. Denne «eksponeringen» for maskinisk spesifisitet har også en estetisk dimensjon, i
den forstand at estetiske erfaringer like gjerne åpner for det ikke-menneskelige som for bekreftelse
av det menneskelige. Personlig mener jeg at den litt
«vanskelige» kombinasjonen av mediearkeologi og
medieestetikk gir innfallsvinkler til å se nye forbindelser mellom mennesker og maskiner.
Blom tar tidlig opp videokunst i sitt foredrag The
Autobiography of Video: Revisionist Approaches to a Memory
Technology som et eksempel på nettopp denne formen for
estetikk, hvor videokunst, gjennom å betraktes som forsøk
på utprøvelse av mediets egne grenser, kan gi oss innsikter i
hvorvidt mediets tekniske temporalitet utfordrer menneskets sentralitet, eller om vi kan operere sammen med maskintider i opposisjon til Kittlers pessimisme. Det gjenstår å
40

Konferanse: Technologies of Memory

se hvilke innsikter The Archive in Motion-prosjektet vil gi,
men medieringen mellom de tre faglige fremgangsmåtene
som benyttes, ser ut til å utvikle et bilde av mennesket og
det digitale som unngår å måtte velge mellom optimisme
og pessimisme. Ernst nevner det å være akademiker som
en mulighet til å få tilgang til arkivet, så spørsmålet gjenstår om hvorvidt andre enn de arkeologisk innstilte har
mulighet til å tre utenfor det digitales estetikk. Det konferansen best kan oppsummeres med, er at den setter et
viktig fokus på hva nye minneteknologier har å si for hva
vi kaller det sosiale, og om hvilken rolle arkivet kan spille i
et digitalisert samfunn, om noen i det hele tatt.
Forskningsprosjektet varer fra 2011 til 2013 og er et
samarbeidsprosjekt mellom Nasjonalbiblioteket; Institutt
for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk; Institutt
for medier og kommunikasjon og Avdeling for filmstudier
ved Stockholms universitet. På konferansen Technologies
of Memory deltok Wendy Hui Kyong Chun ved Brown
University, Jussi Parikka ved Winchester School of Art
ved University of Southampton, Trond Lundemo ved
Stockholms universitet, Wolfgang Ernst ved HumboldtUniversität, Yngvild Beyer ved Nasjonalbiblioteket, Ina
Blom ved Universitetet i Oslo og Eivind Røssaak ved
Nasjonalbiblioteket.

Noter
Med begrepet «tekniske temporaliteter» menes hastigheter f. eks. datamaskiner opererer i, som hertz og bytes.
2
«Anamnêsis» brukes av Platon i Menon og Faidros for å beskrive gjenerindring fra eksternalisert minne, mens «hypomnêma» betegner eksternaliseringen av minne, gjenopplivet som «hypomnêmata» av Foucault
med betydningen «notat».
1
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