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Je kan nu bijvoorbeeld seks hebben met Dyonisus (of als Dyonisus), in elke mogelijke ruimte 

(mythologisch, luchtledig,...), als S of M en je kan ook je eigen gender creëren en kiezen welke 

erogene zones je prefereert (alles kan gepenetreerd worden en alles kan jou penetreren). vii Je 

lichaams-beeld is nu een ruimte vol (fantasmagorische) mogelijkheden. Als man in de werke-

lijkheid kan je virtueel vrouw zijn en gepenetreerd worden, maar het zal toch jouw penis zijn 

die een erectie krijgt. Binnen het transhumane denken kan het lichaam helemaal verbrokkeld 

worden en kunnen microscopische deeltjes aan reproductie doen: het seksuele verschil doet er 

niet toe in cyberspace, vandaar letterlijk: trans-seksualiteit als meest evidente model. 

Interpassiviteit 

In cyberspace is het mogelijk om uit de rol te treden van de passieve toeschouwer van het 

schouwspel. Je kan actief meedoen en de regels mee bepalen. Maar is het ook geen interpas-

siviteit? Een lachband onder een komische serie lacht voor jou, zodat je zelf niet meer hoeft 

te lachen. ‘Is de noodzakelijke keerzijde van mijn interactie met het object in plaats van het alleen maar 

passief volgen van de show niet de situatie waarin het object zélf mij berooft van mijn eigen passieve bevre-

diging (of van mijn rouw of van mijn lachen) zodat het object zélf  ‘geniet van de show’ in mijn plaats en zo 

mij ontlast van mijn superegoplicht om te genieten... ?’ 8

 Interpassiviteit als keerzijde van interactiviteit plaatsen, ondermijnt het dualisme activi-

teit-passiviteit. Als voorbeeld haalt Žižek de Tamagotchi aan: een speelgoedje dat in de jaren 

negentig op de markt gebracht werd (en vooral in Japan erg populair was). Het werd voorge-

steld als een huisdiertje dat kon sterven als het geen voedsel kreeg. Het riep ‘echte’ gevoelens 

van verantwoordelijkheid op en ‘echte’ gevoelens van schuld en verdriet wanneer het ma-

chinedier stierf omdat de eigenaar het niet genoeg had verzorgd. Via één druk op het knopje 

kon het kind het huisdier voeden, belonen, aandacht schenken. Je moest amper iets doen (op 

een knopje drukken) om er een enorm genoegen bij te voelen.

 In 2004 kwam er een Tamagotchi Plus9 op de markt. De Tamagotchi Plus kon daten, trou-

wen en kinderen krijgen. Je kon je Tamagotchi Plus ook met andere Tamagotchi’s laten chat-

ten. Dit roept de fantasie op voor een seks-Tamagotchi. Op het schermpje verschijnt bijvoor-

beeld ‘fuck me’ en door op één knopje te drukken, kan je tegemoet komen aan dat verlangen. 

Zou de eigenaar hiervan ook kunnen ‘vergeten’ dat het een banaal machientje is en tijdelijk 

‘echte’ gevoelens ervaren? Zou hij ook kunnen vergeten dat hij ingaat op het ‘verlangen’ (zon-

der substantie) van een machine? Een minimale actie zou dan een maximaal ‘genot’ vervul-

len. De bezitter van de seks-Tamagochi wordt hier het instrument van ‘het instrument’. Of 

het genot zo ervaren wordt, is een andere zaak: er is geen beeld en geen referentie naar een 

reële dimensie, tenzij het via chat gaat en er een ‘echte’ persoon kan verondersteld worden. 

De vraag naar cyberspace en interpassiviteit confronteert ons met het volgende feit: wie ben 

ik? is niet langer de vraag die gesteld moet worden (de vraag naar transparantie, van inflatie 

van het ego) maar waar ben ik? (in verhouding tot de Ander, in de wereld). De interpassiviteit 

laat de dualiteit object-subject wegvallen. Het is n-objectief: het behoort noch tot het subject, 

noch tot het object.
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Kunstenares Victoria 

Vesna ontwierp een omge-
ving waarin de bezoeker 

zijn eigen identiteit en 
lichaam kon construeren. 

Zij presenteerde hierbij 
een seksemenu met de 

volgende mogelijkheden: 
vrouwelijk, mannelijk, 

hermafrodiet, hetero, 
homo, bi, trans,...  

Ook plaatste zij hier  
het verontrustende  

‘a-seksueel’ bij. Evolueren 
we van androgyn naar  
androïde? Het lijkt de 

vraag te zijn die zij  
opwerpt. 

 Idee voor Home Entertainment Ecstasy Box’7 

• Kies tussen een beeldprojectie met audio surround system of een helm met beeld- en geluidsweergave.

• De volgende randapparatuur kan je naar wens in en aan het lichaam hechten: een digitale onderbroek met pulseer-

strips, een massage-BH, een broekje met interactieve probe, een mechanische bewegingssimulator en een joystick.

• Kies tussen ‘machine mode’ of ‘chat mode’ (met een partner). 

• Ga doorheen de keuzemenu’s om de scenario’s mee vorm te geven.


