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Video odpira problem nezmožnosti odločanja med številnimi
možnostmi, ki vodijo v različne manifestacije stvarnosti. Vsebinsko
se delo navezuje na teorijo vzporednih vesolij, kot jo je razvil fizik
Hugh Everett (1950). Po njegovi teoriji se naše vesolje razcepi na
dva dela v vsakem trenutku, ko sprejmemo odločitev. Najmanjši
gradniki narave, kot so elektroni, so namreč po zakonih kvantne
mehanike lahko istočasno na več različnih mestih. Naše odločitve
so tiste, ki nas postavijo na določeno mesto.
Nezmožnost odločitve me postavlja v kočljiv položaj – zdi se, da
me zadržuje v poziciji, kjer ne pripadam ne enemu, ne drugemu
svetu, mogoče obema hkrati. Na zaslonu se pojavijo vse možnosti,
ki so mi v določenem trenutku dane. Vendar pa te možnosti ne
mirujejo in zgolj ne »čakajo«. Drsanje skozi možnosti v procesu
izbiranja in odločanja napravi negibne slike gibne. Zdi se, da skozi
nezmožnost odločitve odvijanje vzporednih svetov postane vidno.
Z zadrževanjem odločitve se svet ne ustavi, temveč vzporedno
v številnih variacijah teče dalje. Stanje navideznega mirovanja v
odločitvi je le ena od možnosti. (Teja Tegelj)
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