
(tirado de: Hito Steyerl | Politics of Post-Representation. In 
conversation with Marvin Jordan, en http://dismagazine.
com/disillusioned-2/62143/hito-steyerl-politics-of-post-
representation/)

Marvin Jordan: Gustaríame comezar o noso diálogo reco-
ñecendo o tema central polo que é máis coñecido o teu 
traballo, en termos xerais, as condicións socio-tecnolóxi-
cas da cultura visual, e movernos cara conceptos espe-
cíficos que subliñan a túa investigación (representación, 
identificación, a relación entre arte e capital, etc...) No teu 
ensaio titulado É un Museo unha fábrica? Describes unha 
certa “economía política” da ollada que está estruturada 
en espazos de arte contemporáneos, e fas énfase en que 
unha inestabilidade social (unha explotación da labor 
afectiva) ten lugar entre a proxección da arte cinemato-
gráfica e a súa audiencia. Esta análise lévate a cuñar o 
termo “post-representacional” en servizo dun experimen-
tar con novos modos políticos e estéticos. Cales son os 
defectos de pensar hoxe en termos “representacionais”, e 
que podemos esperar gañar dunha transición cara un pa-
radigma “post-representacional” nas prácticas artísticas, 
se é que aínda non temos chegado aí?

Hito Steyerl: Déixame darche un exemplo. Hai un tempo 
coñecín un desenvolvedor de software extremadamente 
interesante en Holanda. Estaba a traballar na tecnoloxía 
dunha cámara para teléfonos intelixentes. Un modo repre-
sentacional de pensamento é: hai algo aí fóra e será repre-
sentado por medio da tecnoloxía óptica por vía de unións 
indiciarias. Pero a tecnoloxía da cámara do teléfono é moi 
diferente. Dado que as lentes son pequenas e basicamente 
unha porcallada, case a metade dos datos capturados polo 
sensor son ruído. O truco é crear o algoritmo para limpar 
a foto do ruído, ou máis ben definir a fotografía desde o 
propio ruído. Pero como sabe isto a cámara? Moi sinxelo. 
Escanea todo o resto de fotos almacenadas no teléfono ou 
nas túas redes sociais e criba a través dos teus contactos.  
Mira as fotos que xa tes feito, ou aquelas que che enviaron 
os teus contactos e tenta emparellar caras e formas. En 
síntese: crea unha fotografía baseada en fotos anteriores, 
ou na túa/súa memoria. Non só sabe o que viches, senón o 
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que podes desexar ver baseado nas túas decisións previas. 
Noutras palabras, especula acerca das túas preferencias e 
ofrece unha interpretación dos datos baseada en afinida-
des con outros datos. O vínculo coa cousa que hai fronte a 
lente aínda está aí, pero tamén hai vínculos con fotografías 
pasadas que axudan a crear a fotografía. Realmente non 
fotografías o presente, xa que o pasado entretécese nel.

O resultado pode ser unha fotografía que nunca existiu na 
realidade, pero que o teléfono pensa que che gustaría ver. 
É unha aposta, unha xogada, algunha combinación entre 
repetir aquelas cousas que xa tes visto e facer xurdir novas 
versións daquelas, unha mestura de conservadorismo e 
fabulación. O paradigma da representación mantense na 
condición actual, como o fai a fotografía tradicional ba-
seada nas lentes, nunha fotografía algorítmica en rede que 
traballa con probabilidades e apostas de inercia. En conse-
cuencia, fai que sexa máis difícil ver cousas imprevistas. O 
ruído aumentará e a interpretación ao azar tamén. Podería-
mos pensar que o teléfono ve o que queremos, pero en rea-
lidade veremos o que el teléfono cre saber sobre nós. Unha 
relación complicada, como un matrimonio moi neurótico. 
Nin sequera mencionei a interferencia externa no que o 
teu teléfono está a gravar. Todo tipo de aplicacións poden 
acender ou apagar a túa cámara de forma remota: empre-
sas, gobernos, o exército. Podería ser deshabilitado para 
rexións enteiras. Un podería, por exemplo, deshabilitar as 
funcións de gravación preto das instalacións militares ou, 
polo contrario, transmitir en vivo o que sexa que esteas a 
facer. Do mesmo modo, o teléfono pode estar programado 
para auto-pixelar contido secreto ou sexual. Podería estar 
equipado co chamado algoritmo dick para eliminar o con-
tido NSFW ou modificar automaticamente o pelo pubiano, 
estirar ou omitir corpos, intercambiar o contexto do colla-
ge o u inserir un anuncio de Realidade aumentada e abrir 
ventás ou canais en vivo. Agora apliquemos este cambio á 
cuestión da política representativa ou a democracia. O pa-
radigma de representación asume que ti votas por alguén 
que te representará. Así, os intereses da poboación estarán 
representados proporcionalmente. Pero as democracias 
actuais funcionan como a fotografía dos teléfonos inteli-
xentes ao eliminar o ruído de forma algorítmica e aumentar 
algúns datos sobre outros. É un sistema no que o imprevis-
to ten dificultades para pasar porque aínda non está nas 
bases de datos. Trátase do que se define como ruído, algo 
que Jacques Rancière definiu como o acto crucial na sepa-
ración dos suxeitos políticos dos escravos domésticos, as 
mulleres e os traballadores. Agora, este acto está incorpo-
rado á tecnoloxía, pero en troques da división tradicional 
de persoas e populacho, os resultados son milicias post-
representativas, marcas, esquemas de lealdade de clientes, 
insurxentes de código aberto e tumblrs.

A maiores, a solución democrática de Rancière: non hai 
ruído, todo é discurso. Todo o mundo debe ser visto e es-
coitado, e a xente debe decatarse deles en liña liña como 
unha especie de meta-ruído no que todos monologan 
incesantemente e ninguén escoita. Esteticamente, podería 
describirse esta condición como opacidade a plena luz 
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do día: pódese ver calquera cousa, pero non está claro o 
que, exactamente, e por que. Hai moitas superficies bri-
llantes moi iluminadas, pero non rebelan máis nada que a 
si propias como tal superficie. Sexa o que sexa, todo está aí 
para ver, pero en forma dun incomprensible brillo kafkiano, 
escrito nun código extraterrestre, talvez suxeito a unha 
lexislación segreda. Certamente expresa algo: un forma-
to, un protocolo ou unha orde executiva, pero confunde 
efectivamente o seu significado. Isto está moi lonxe dunha 
situación na que algo, unha imaxe, unha persoa, unha no-
ción, representou a outra e, presumibelmente, actuou no 
seu interese. Hoxe mantense, pero a súa relación co que 
representa é críptica, brillante, inestábel; o enlace acende 
e apágase. O arte podería desfrutar desta inestabilidade 
brillante, de feito xa o fai. Tamén podería ser menos des-
concertante e hipnótico e ver o brillo como do que se trata 
principalmente: a non-tan-discreta medalla para o consu-
midor de novas e vellas oligarquías e plutotecnocracias (...)

MJ: Proporcionaches unha descrición convincente da 
despersonalización do estado da imaxe: un novo proceso 
de des-identificación que favorece a participación mate-
rialista na circulación de imaxes na actualidade. Dentro do 
panorama tecnolóxico contemporáneo, escribes que «se 
a identificación é ir a calquera lugar, ten que ser con este 
aspecto material da imaxe, coa imaxe como cousa, non 
como representación. E entón tal vez deixa de ser unha 
identificación, e no seu canto convértese en participa-
ción». Como afecta este cambio da identificación persoal 
á circulación material, é dicir, á participación cibernética, 
na súa noción de representación? Se unha imaxe é simple-
mente «unha cousa coma ti e máis eu», isto equivale a dicir 
que a identidade non é máis que un arquivo .jpeg?

HS: Los medios de comunicación sociais fan que o cambio 
da representación á participación sexa moi claro: as per-
soas participan no lanzamento e a vida útil das imaxes e, de 
feito, a súa vida útil, extensión e potencial defínense pola 
participación. Pensa na imaxe non como unha superficie, 
senón como todos os pequenos impulsos de luz que se 
executan a través da fibra nun momento calquera. Algun-
has imaxes veranse como enxames de augas profundas, 
algunhas como cidades do espazo, outras son escuridade 
absoluta. Poderíamos ver a enerxía impartida ás imaxes 
polo capital ou a participación cuantificada moi literalmen-
te, probabelmente poderíamos medir a súa enerxía popular 
en lumens. Ao tomar parte na circulación, as persoas parti-
cipan desta enerxía e créana.

Con todo, o que isto significa é unha pregunta diferente: 
a estas alturas, este tipo de circulación aseméllase un 
pouco ao zoolóxico de plutotecnocracias. É onde aos ne-
nos estalles permitido facer unha desfeita, pero só unha 
pequena, e se alguén organiza unha disidencia seria, a 

esfera de circulación aparentemente anárquica rebélase 
rapidamente como un pedante aparato policial que agrega 
meta-datos relacionais. Resulta ser unha ISA (Aparato Esta-
tal de Internet) case althusseriana, conectada por cable a 
unha superficie de aplicacións kawaii e centros comerciais 
en liña. En canto á identidade, Heartbleed e outras fazañas 
gobernamentais deliberadas de piratería amosaron que 
a identidade vai alén da relación coas imaxes: supón un 
conxunto de claves privadas, contrasinais, etc... que poden 
ser expropiadas e desestimadas. Máis xeralmente, a identi-
dade é o nome do campo de batalla sobre o seu código, xa 
sexa xenético, informativo ou pictórico. Tamén é unha op-
ción que podería proporcionar protección se se atopa alén 
de calquera tipo de infraestrutura modernista. Pode ofrecer 
sustento, bancos de alimentos, servizos médicos, onde os 
servizos comúns fallan ou non existen. Se o paradigma de 
Hezbollah é tan exitoso é porque proporciona unha infraes-
trutura para o manexo de Twitter, e mentres non haxa unha 
alternativa, moitas persoas precisan este tipo de contedor 
para a supervivencia material. Nas últimas décadas, xur-
diron enormes estruturas relixiosas e cuasi-relixiosas para 
asumir as tarefas abandonadas polos estados, brindando 
protección e supervivencia nunha reversión da medida 
descrita en Leviatán. A identidade sucede cando o Leviatán 
se abate e non queda nada dos bens comúns, excepto un 
conxunto de meta-datos relacionais vixiados, Emojis e has-
htags secuestrados. Esta é a razón pola que os robots da 
estrela porno gai AKP citan desesperadamente o libro de 
Hobbes: xa están fartos da guerra de Robbie Williams (For-
zas de Defensa de Israel) contra Robbie Williams (Exército 
Sirio Electrónico) contra Robbie Williams (PRI/AAP) e están 
agardando que calquera entidade organice servizos de 
garderías e dentistas asequíbeis.

Mais alén de todo o portentoso vocabulario relacionado 
coa identidade, creo que un estándar xeralizado da con-
dición contemporánea é o esgotamento. O interesante 
de Heartbleed, por volver a unha das ameazas actuais á 
identidade (como privacidade), é que se produce por es-
gotamento e non por esforzo. É un bug introducido polos 
desenvolvedores de código aberto sen ánimo de lucro que 
é utilizado polos xigantes do software en todo o mundo. 
Aparentemente, non houbo recursos suficientes para au-
ditar o código nas grandes corporacións que simplemente 
o copiaron nas súas aplicacións e transmitiron o erro, con-
fiando plenamente na man de obra voluntaria gratuíta para 
producir os seus produtos patentados. Heartbleed rexistra 
o esgotamento ao tratar de manterse fiel a unha ética de 
comunidade e intercambio que vai tempo que foi explo-
tada e privatizada. Entón, ese esgotamento atopou o seu 
camiño de regreso aos sistemas. Para moitas persoas e por 
moitas razóns e en moitos niveis, a identidade é só iso: o 
esgotamento compartido.
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8 DE MAIO 
COMO NON SER VISTA: UN ARQUIVO 
.MOV EDUCACIONAL FODIDAMENTE 
DIDÁCTICO
(How Not To Be Seen: A Fucking Didac-
tic Educational .MOV File, 
Hito Steyerl, EUA, 2013, 15’, VOSG)
OLLO/MÁQUINA I-III
(Auge/Maschine I-III, Harun Farocki, 
Alemaña, 2001-2003, 71’, VOSG)

15 DE MAIO 
Sesión de filmes realizados no 
CHANFAINA LAB DE SAN SADURNIÑO
Coa presenza de Sabela Iñíguez e 
Manolo González

22 DE MAIO
ΤEΜΕΝΟΣ
(Alberte Pagán, Galiza, 2017, 37’, VO)
FLORA E FAUNA (SHOT ON SIGHT)
(Alberte Pagán, Galiza, 2017, 14’, VO)
ULURU
(Alberte Pagán, Galiza, 2018, 7’, VO)
O CARUNCHO
(Alberte Pagán, Galiza, 2018, 17’, VO)
Coa presenza de Alberte Pagán

29 DE MAIO 
MOVIMCAT 
Sesión programada por Stefano 
Miraglia. Organizada en colaboración 
con ACCIÓN CULTURAL ESPAÑOLA, 
FESTIVAL (S8) E A CUARTA PAREDE


