

Dih, dah, duh. Dišavnica Plazma za ženske in moške je simulacija realnega, poseg v javni prostor ali umetniško delo z vonjem in krvavo zgodbo grešnika. 
Pogled na drugo stran prikrade vonj po večnosti. Na vzhodu je življenje grešnika večno in od tam prihajajo vonjave, sonce, trenutek, malenkost in naključje. Na bližnjem vzhodu smo, opisuje Bulgakov, skoraj po naključju križali Njega; tekla je kri, toda spremenil se je samo Bog. Dobil je podobo enega in zmotljivega, hkrati pa bolj vzvišenega, predvsem pa sočutnega. Ćlovek je od leta 0 spremenil samo vsakdan in tehne, medtem ko pod kožo (p)ostaja "vedno bolj" krvav. 

Plazma je parfum s klišejskim vonjem in  tragično prispodobo. Tragikomičnost je vodilna strategija za trženje prodajnega izdelka Plazma - samo za odrasle in odgovorne, ki jim je končno "uspelo" izbrisati kriterije morale. Kristjani mečejo vedno več kamnov, Kantovo maksimo pa določajo kapitalistični monopolisti. ...Marketing, oglaševanje in odnosi z javnostmi so komunikacijski aparati za  ohranjanje družbe spektakla - obenen medijska hegemonija ustvarja kratkotrajne polresnice, ki se "razblinijo" že dan potem, ko zadiši jutranja kavica in parfum iz kopalnice, vi pa odprete novo stran v priljubljenem časopisu. 

Čeprav vsi vemo za kaj gre, so bolj globalne od globalizacije samo še razlike. Nimamo vsi enakega dostopa do najosnovnejših potreb; še manj do prestiža, ki ga na nek način predstavlja tudi Plazma. Plazma je ime parfuma in plazma je tekočina, ki omogoča, da krvna telesca krožijo po našem telesu; obe snovi sta v politično-ekonomskem in socialnem smislu ekskluzivni in prevrednoteni. 

Revolucija in manifesti so obviseli v zraku. Evropska ustavna listina za človekove pravice, ki jo bo kmalu morala sprejeti tudi Slovenija, navaja vsesplošno enakost - med revnimi in bogatimi, ženskami in moškimi, domačini in priseljenci, priključenimi in odklopljenimi. Listina je pravno le simbolična, ker je ni mogoče iztožiti. Le kje se potem skriva pomen?

Tožiti nad težavami je iz mode in vsi smo mirni, uspešni, večno mladi, lepi in pametni.  Dišijo naše kože, stanovanja,... čistunskost prerazvitih držav pa je na nivoju sterilnih jedrskih laboratorijev. Vsako gospodinjstvo je laboratorij v katerem kuhajo, mešajo in eksperimentirajo popolni ljudje brez gub, maščob in kratkih nog. Zadnja opisana projekcija je želja postlacanovskih ponaredkov, izmuzljiva človečnost pa je proces - nekaj gibljivega in način. Ni pomembno kateri parfum uporabljaš, ampak kako ga uporabljaš. Prav tako ni pomembno, da je plazme dovolj za vse, ampak da je za vse dostopna na enak način. 

Groys nekje pravi, da ima umetnik vlogo merodajalnega potrošnika - "umetnik je zgledni potrošnik". Izkušena grešnica ob priliki svetuje, da v prerazvitem delu sveta čim manj kupujete. Če ni mogoče ustaviti, je možno zaviranje. 
Dokler...
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