1

Likovno in vizualno
UMETNIŠKE PRAKSE 20. IN 21. STOLETJA

Založnik: Slovensko društvo likovnih kritikov v sodelovanju z
Galerijo Velenje
Redakcija zbornika: Boris Gorupič
Tajnik: Mario Berdič
Kustosa razstave: Milena Koren Božiček in Sarival Sosič
CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
73/76(497.4)"20"(049.3)
7.072.3(497.4)"20"
LIKOVNO in vizualno : umetniške prakse 20. in 21. stoletja / [redakcija Boris
Gorupič]. - Ljubljana : Slovensko društvo likovnih kritikov, 2012
ISBN 978-961-93238-1-6
1. Gorupič, Boris
264512512

Naklada: 400 izvodov
Oblikovanje in tisk: P E R S P E K T I VA
Ljubljana, Velenje 2012
Projekt je finančno podprlo Ministrstvo za izobraževanje, znanost,
kulturo in šport
2

Likovno in
vizualno
UMETNIŠKE PRAKSE 20. IN 21. STOLETJA

SDLK
3

4

Vsebina:

7

Uvod

Tatjana Pregl Kobe Aleksij Kobal: Izlet v žrelo umetnikove

9

Vid Lenard Anagliptične slike, Floating Democracy, The
Lemon Jacket, Aktivist

27

Sarival Sosič Podobe realnosti in čutnosti

35

Damir Globočnik Saba Skaberne, Aleksadra Saška Gruden

45

Aleksander Bassin Žiga Kariž, Miha Štrukelj, Tobias Putrih

49

podzavesti, Robert Lozar: To je pa čisto res, Roman Makše:
Vizija, materija in dvogovor

Monika Ivančič Fajfar Videti ali občutiti – odsotna ali pristna 53
umetnina (Črtomir Frelih)

Dejan Prša Prisotni smo in smo ljudje! (Razmišljanje ob sliki

59

Mario Berdič son:DA

71

Milena Koren Božiček Sporočilo v modrem iz skrivnosti

75

Tvoj zajtrk (2006) Blaža Vehovarja)

interaktivnega

Boris Gorupič Izraznost v oblikah nadrealizma

83

Podatki o avtorjih in reprodukcije

89

5

6

Likovno ali vizualno?

Kot vemo, je običajno pojmovanje umetnosti postavljeno v
okvir »likovnega«, kamor uvrščamo slikarstvo, arhitekturo, grafiko,
kiparstvo … A v novejšem času smo lahko opazili, da so se
spremenila mnoga pojmovanja umetnosti, in sicer tako v praksi, kot
tudi v teoriji. Že v času avantgard iz prve polovice prejšnjega
stoletja, ki ga sicer označujemo za modernizem, so se začele razne
prakse, ki so s svojo likovno govorico predstavljale povsem nove
strukture. Ob tej priložnosti največkrat omenimo dadaizem, ki je
prvi poudaril stališče o vse-prisotni umetnosti iz vsakdanjika. S tem
so se oblikovala povsem nova merila o umetnosti, ki so do polnega
izraza prišla s postmodernizmom. In ne le zaradi že omenjenega
stališča, pač pa tudi zaradi novih tehničnih pristopov, zaradi katerih
so se klasične likovne tehnike začasno umaknile in odprle prostor
nekaterim – konvencionalno povsem novim kategorijam. Video,
performance, računalnik, instalacija so izrazi, ki vse bolj
nadomeščajo tiste iz preteklosti: slika, fotografija, grafika. Prav zato
danes le še deloma govorimo o likovni umetnosti in jo vse bolj
prepuščamo umetnostni zgodovini, likovna kritika pa piše bistveno
več o vizualnem, kot tistem, ki je širše obsegajoče v razmerju do
novejših umetniških praks in se pri mnogih avtorjih spreminja v
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večpredstavne dogodke, ki se dopolnjujejo s strukturami, ki jih
poznamo iz gledališča, glasbe, filmskih zapisov. Poudarek razstave
je na ponazoritvi prehoda od umetnosti modernizma (recimo
slikarstva) do najnovejših praks, kot je računalniška grafika in
podobno. Z avtorji različnih generacij, likovnih izhodišč, praktičnih
realizacij, predvsem pa inovativnih pristopov smo sestavili razstavo
in zbornik, ki vsebuje reprezentativen izbor umetniške produkcije
od poznega prejšnjega stoletja do sedaj.

Urednik
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Aleksij Kobal: Izlet v žrelo umetnikove podzavesti
Tatjana Pregl Kobe

Umetnika Aleksija Kobala poleg slikarstva pritegujejo
glasba, znanost in literatura. Pisanje mu omogoča, da velik del
izraznosti nameni mediju, ki je temu primeren, sliki pa zaradi tega
pusti, da živi svoje pravo življenje. Na vseh poljih svojega
ustvarjanja je nepreklicno sanjač. Napisal je knjigo Glas, igra
saksofon, sodeloval je s skupino tolkalcev The Stroj in slika. Kadar
piše, ne slika in ne igra. Kadar igra, ne piše in ne slika. In kadar slika,
pač slika.
Soočanje z realnostjo, v kateri Aleksij Kobal kot slikar
razbira stoletne plasti zgodovinskih spreminjanj in pojmovanj vloge
likovne umetnosti, ga je na poti skozi lastne pokrajine duha privedla
do zavezujočega spoznanja o krizi umetnosti. Dve desetletji že
vztrajno išče klasično sliko in vse njene pojavnosti, kajti slikar, ki se
na aluziven in humoren način sprašuje o koncu umetnosti, nanj ne
pristaja. Pri Vrtljivih slikah (1988), kjer je metafore s slik,
nepremično pritrjenih na steno, mogoče obračati, ne da bi bila
okrnjena vsebina, se odlikujejo večplastne figuralne kompozicije s
številnimi vsebinskimi in slogovnimi citati iz zgodovine slikarstva.
Prostor slik (1994), pri katerih je razumevanje prav tako dostopno,
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je simbolna podoba vesoljne praznine, iz katere žari skoraj
metafizična svetloba in tišina, ki lega na stvaren, s čuti zaznaven
prostor. V ciklu slik Zgodba o Prešnici (1992–1994) je ozračje
prežeto z božajočo melodijo vetra, valujočih trav in sanjarij,
porojenih ob železniški tirih, ki ponazarjajo vožnjo skozi primorsko
pokrajino. Slikar, ki ve in čuti, da sta življenje in smrt neločljivo
povezana kot na teh slikah, je ozračje le-teh zgradil na močnem
spopadu med svetlimi in temnimi toni ter jih ogradil s potezami
okvirjev nekaterih zgodovinskih stilov. Nato je v ciklu slik, v
katerem je koncept prevladal nad izraznostjo, ustvaril podobe kot
objekte, na katere je nanašal barve in odpadke – zmečkane
konzerve, električna vezja, britvice – ter tako recikliral smeti v
motive opuščenih stavb, tovarn, pokrajin in portretov prijateljev. V
ciklu Časovne rane (1997–1999) je uporabil ogledalo kot površino
slike, kamor je naslikal t. i. rane. V obdobju naslednjih dveh let
nastali cikel Zrcala – v prvem nizu nastalih slik, pomenljivo
podnaslovljenem Marcelov poslednji desert – vznemirja z
zrcaljenjem prostorov, ki vsakič ustvarijo drugačno celoto. Med
temi deli najbolj poudarjena slika Podoba sodobne umetnosti (2001)
kaže pissoir z odtokom v sredini, ki s sredinsko postavljenim
simbolom odplakovanja priča o izničenju smisla ustvarjanja s
klasičnimi likovnimi postopki in, hkrati, o pomenu navzočnosti
novih medijev v likovni umetnosti. V cikel Zrcala spadajo še
skupine slik Caprisiose (2002), Kako zveni Šiška (2002–2005),
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Kronosov prašum (2005–2006) in Poroka stoletij (1999–2007). S
šifriranimi sporočili lastne abecede in s kompleksno tematiko
vesolja, naslikanega na jedkano steklo, je vztrajni inovator in
raziskovalec slikarstva sklenil serijo zrcalnih slik ter se podal na
novo polje, v metafiziko. Natančneje, v polje podzavesti.
Prepovedano mesto (2010) je naslikal, ker je hotel upodobiti skrite
želje, strahove, nočne more, skratka vse, kar imamo ljudje stlačenega
v podzavesti. Zato, pravi Aleksij Kobal o teh slikah, ki nagovarjajo z
odtujenostjo in skoraj strašljivo praznino, osamljene stavbe ne
odsvitajo zgolj pogleda v umetnikovo žrelo podzavesti, pač pa
simbolizirajo tako samega človeka kakor družbo nasploh.
Cikel slik Prepovedano mesto pričenja Kobal z nizom slik,
ki imajo naslov Domišljija. Umetnik jih je s tehnično in izrazno
dovršeno slikarsko veščino ustvaril kot zmes zgodovinskega
spomina na metafizično mesto in sodobnih virtualnih prostorov
digitalne civilizacije. Vanjo vključena dela so samosvoja serija
mestnih vedut in arhitekturnih ambientov, ki odsevajo delno
realnost, estetiko današnje družbe, odtujenost in praznino.
Nove slike v okviru še vedno nastajajočega cikla
Prepovedano mesto imajo vsaka svojo zgodbo. Obrisnost podobe
Obrobje lepote se zažre v naše nezavedno in nas spremlja tudi potem,
ko slike že dolgo ni več pred našimi očmi. Nagonsko se začnem
odmikati od krhke ograje, ki me komaj zadržuje. Moje telo in duh sta
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izčrpana, koprnim po požirku čiste vode in hlastam za zrakom. Če ne odidem
v tem trenutku, bom umrla tu, na vrhu sveta. V objemu čiste lepote. Oči
poskušam obdržati odprte in videti. Na moje obrvi pada šibka svetloba. Nad
oblaki zagledam polno luno, jasno in okroglo, skorajda se je lahko dotaknem.
Plavam proti njej, nato se ustavim. Njena lepota je tako slepilna kot lepota
neba.
So viri lepote res neizčrpni, so njeni tokovi in naše potrebe
po njej nespremenljivi? Kam morajo udarjati umetniški valovi, da
lahko še imajo revolucionarno, rušilno naravo? Je sploh dobro, da jo
imajo? Ni boljše, da so mirna gladina, v kateri se marsikaj odslika in
svetlika, če se le ozremo? Skriti svet pokrajin, upodobljen v
Kobalovih slikah, poskuša biti resničen glede na naša občutja časa in
prostora. Tudi v sliko Prepovedane arkade lahko nevede projiciramo
lasten skriti pogled. Roke se mi stisnejo v pesti. »Prelepo je, prelepo.« Na
sredi poti do vrha se mi zazdi, da lebdim v zraku. Pogled navzgor mi ovirajo
visoki loki, toda na drugi strani vidim črto belih sanj, ki bežijo daleč proč v
daljavo. Dvigam se ob zvokih razbesnelega neurja, ne morem doseči vrha
arkad. Oddaljene so samo nekaj svetlobnih let, toda, da bi prišla do njih, bi
morala prehoditi odprto puščavo neba in v tem vetru, ki podi oblake proč, nikoli
ne bi našla poti. Tisoče nevidnih zvezd očitno želi, da se pustijo pri miru. Jutri
se bom odpravila tja, če bo veter popustil ali ne. Če bo pred mano pot, ji bom
sledila. Ni pomembno, kam gre, da me le vodi dalje.
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Ob podobah delov golih stavb na sliki Hopper's bi lahko
pomislili, da umetnika zanima le videz, ki se skriva za lažnim
bliščem in zato želi s predmetov odstreti vse ponarejene učinke, da
bi spregledali bistvo. Daje nam več. Omogoča nam, da stopimo v
sobivajoče plasti resničnosti, ponuja vznemirljivo in popolnoma
nepričakovano odprto pot v drugačen svet. V svet, ki ga s pogledom
vanje razkriva naša podzavest. In hkrati v svet slikarja Edvarda
Hopperja, najbolj znanega ameriškega realista med obema vojnama,
ki mu je slika z vpadljivo rdečim, v sicer majhni sliki dominirajočim
napisom na prazni steni stavbe pod sivomodrim, z rdečino
presevajočim nebom posvečena. Slikarja domnevno hladnih
realističnih slik, ki odsevajo osamljenost in izolacijo človeka. Proti
večeru zmanjka elektrike, baterij za svetilko nimam. Papir in svinčnik
pospravim in plosko ležem na posteljo. Temno sobo okoli sebe občutim kot
veliko školjko, ki obdaja moje utripajoče srce. Zdi se mi, kot da je moje telo
izginilo. Če kmalu ne bom odšla, se bojim, da nikoli več ne bom pobegnila od
tod.
Zgradba iz zamolklo rdečih opek, ali še raje neobičajna
povezava dveh predstav, tovarniške zgradbe in bencinske črpalke,
deluje na Kobalovi sliki Ex Lax nepričakovano živo, s skoraj
berljivo navzočnostjo, vendar ne zaradi naturalistične izpovedi,
temveč z neposrednostjo domišljijske podobe. V zraku je naelektrena
svetloba, grožnja noči, vendar je nebo še vedno modre barve. Semkaj se prihajam
umirit in se otresat zemeljskih skrbi. Nobenih zidnih poslikav raja ni, nobenih
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prizorov oblek, ki rastejo na drevesih, in jabolk, ki letijo v usta. Nobenih
podob, ki bi vzbujale željo, da bi se v ta svet rodil. Duhovi mrtvih še vedno
strašijo v tej pokrajini. Nihče si ne upa voziti tu skozi ponoči.
Aleksij Kobal ustvarja samosvoj jezik, sestavljen iz osebnih likovnih
znakov, ki pa ni zlahka berljiv. V času zaustavljene podobe prav
boleče vodijo v razmišljanje o minljivosti. Čas je tisti, ki jemlje
predmetom njihovo izvirno zunanjo podobo, jim odvzema
popolnost in lepoto, jih spreminja in razkriva ničevost materialnega
sveta. Slikarjevo ukvarjanje s časom razširja témo, ki je imela v
zgodovini veliko število različnih prispodob. Umetnost naj spodbuja
ljudi, da razmišljajo, govorijo, protestirajo, se ozaveščajo in na novo
izumljajo vrednote. Ob tem je zanj lépo več kot estetsko, ni le goli
videz. Lépo je tisto post-lépo, ki že vsaj od romantike prestopa
mejo ugajanja. V tem smislu je Kobal velik idealist in vernik v
presežno vrednost umetnosti, ki naj spreminja svet.
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Robert Lozar: To je pa čisto res
Tatjana Pregl Kobe

Slika je v sodobnem času izstopila iz modernističnega
diskurza, v okviru katerega je narekovala zgodbo o umetnosti. Moč,
ki jo je sliki narekovala njena zgodovina, zadostuje, da se zmore
prilagoditi novi vlogi. Po vseh preobrazbah, ki so bile nujne za
njeno preživetje, in po vseh spoznanjih lastnega medija, ki jih je
zapustil modernizem, je slika sestopila tudi v današnji svet, se z njim
soočila in v njem ostala. Na to misel se navezuje slikarstvo Roberta
Lozarja. Simbolni pomeni različnih slik so se skozi zgodovino
spreminjali. Vedno znova jih lahko, glede na trenutno zavest in
potrebo družbenega, kulturnega, političnega telesa, obložimo z
različnimi pomeni, naravnimi in nadnaravnimi močmi, znaki,
estetskimi vrednostmi in normami. Slikarjeve skoraj abstraktne
podobe postavljajo pred gledalca nekaj, kar se v obdobju vedno
večje zareze med človekom in naravo izgublja, vzpodbujajo
razmislek o dramatičnem širjenju razdalje med človekom – bitjem
kulture in bitjem narave. Slikar Robert Lozar v strategiji zgradbe
slike pogled gledalca usmerja najprej v reakcijo na realne podobe
fizičnega sveta, vendar se pogled ne tem mestu ne ustavi. Usmerjen
je dalje, v razmislek o resničnem pomenu slikarstva v današnjem
času.
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Robert Lozar razbija konceptualno likovno zasnovo in že od
začetka ustvarjanja išče lasten umetniški izraz. Sproščeno niza
nepovezane prizore, kot mu jih narekuje trenutni vzgib. Ustavljene
televizijske, naključno najdene slike se na platnu prepletajo z
upodobitvami pokrajin in vedut iz vsakodnevno videnega sveta.
Med podobe se mešajo zapisi figur, ki so prav tako posledica
slikarjevih trenutnih asociacij in ne pomenijo ključa za razvozlanje
teh abstraktno asociativnih podob. Slike sicer spominjajo na
nadrealistične upodobitve sanj ali mističnih videnj, kar mestoma
nakazuje tudi likovna (pre)nasičenost podob, zato gledalca izzovejo
k aktivnemu opazovanju veliko bolj, kot če bi slikar vsebino podal
nedvoumno. A to pri tem ciklu slik ni čisto res. Sintagma to je pa čisto
res se po njegovih besedah deloma nanaša na sliko z istim naslovom,
ki je del razstave. Izreče jo »komentator« na televizijskem ekranu, ko
opazuje demonstrante, ki protestirajo proti aktivizmu v umetnosti.
To je tudi del Lozarjevega umetniškega kreda. Naslov se v večji
meri nanaša na prevladujoče predsodke v zvezi s slikarstvom, največ
na njegovo lažnost oziroma resničnost. Slikarstvu se namreč že
stoletja očita – očitki pa so se v zadnjih desetletjih z nastopom
novih medijev samo še pomnožili –, da se zapira v slonokoščene
stolpe, da nima stika z realnostjo, da je zgolj dekoracija v
stanovanjih tistih, ki si danes nakupe slik lahko privoščijo. V
»resnici« pa je slikarstvo, kot vsaka druga umetniška dejavnost, z
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resničnostjo povezana bolj, kot se zdi povprečnemu gledalcu
resničnostih šovov.
V povečanih dimenzijah, razgaljene pred človekovim
pogledom, so v slike Roberta Lozarja umeščene podobe pokrajin
(Do kod seže), mestnih vedut (Parkiing) in človeške figure (Če se ne bo
slišalo). A niso eksotične in skrivnostne, kar bi navduševalo
gledalčevo domišljijo in preizkušalo njegovo zmožnost asociativnih
interpretacij gledanega, ampak so najbolj navadne podobe našega
okolja. Čeprav se zanje na prvi pogled zdi, kot da je vse naslikano
na površino slike, so naslikane z bolj ali manj abstraktno
gestualnostjo, v kateri se avtor izogiba mimetičnosti, v ozadju pa
lahko slutimo njegovo fascinacijo nad resničnimi pokrajinami,
resničnimi vedutami in resničnimi figurami. V zadnjih slikah
nadaljuje svoje prejšnje delo, a je dosegel novo kvaliteto, saj še
stopnjuje zračnost in lazurnost ter spontano prepuščanje gestualni
gradnji pastoznejših oblik. Za upodobitev navidezno abstraktnih
podob (Jutri pa ne morem) slikar uporabi znake, simbole in figuro,
podobe se prelivajo druga v drugo, s tem pa se spreminja (ali
dopolnjuje) njihov pomen. Prepričan, da je na začetku lepega
potovanja, je dva motivna sklopa – pokrajino in mestno veduto –
naselil v fluidni prostor oblačkastih oblik, ki so zelo prostorsko
razslojene, v vsaki sliki pa se pojavi tudi bolj ali manj razvidna
figura.
17

Lozarjeva velika platna napeljujejo v razmislek o tanki meji
med resničnostjo in fikcijo ter naravi gledalčevega dojemanja
medijskih ikon – tako izmišljenih televizijskih junakov kot resničnih
televizijskih

(anti)junakov,

kot

bi

lahko

označili,

recimo,

demonstrante. Njegovi »skriti« liki torej komentirajo stanje v
današnji družbi in s tem pomenljivo vsebino slik (To je pa čisto res).
Tako Lozar znova in znova ustvarja novo, čeprav v gestualnem
nanašanju barv zabrisano sporočilo. Nekatere slike delujejo
skicozno, zato spominjajo na pomenljive, a vendarle slikarjeve
dnevniške zapise. Veliko sončne svetlobe na slikah daje vtis
odprtosti

in

zračnosti,

a

tudi

občutek

nedorečenosti

in

nedokončanosti (Pletenine). Zato slike gledalca nagovarjajo, da s
pogledom domišljije sam izslika prizor do konca, sestavi svojo
pripoved in obudi spomine na svoje doživljanje. Figura na
Lozarjevih slikah je razkrojena in izginja na krajinskih slikah.
Pokrajine nadaljujejo tradicijo, ki se ekspresivno razgrinja pred
gledalcem, saj se njena pojavnost kaže le še v skromnih obrisih na
podobah, kjer prevladajo zanjo (pre)močne barve. S tem pa postane
slikarjeva pokrajina zapis čustvenega in čutnega doživetja (Skoraj
vsak mesec).
V svetu umetniške imaginacije Roberta Lozarja kraljuje
pokrajina, urbano okolje z obrisi hiš in kock, ki lahko predstavljajo
hiše ali celo stanovanjski blok (Kako se maš kaj), v teh podobah ne
prevlada, ob tem pa slikar skrbno izbira prostore, kamor vpelje
18

figuro. V dvojnosti med naravo in civiliziranim svetom se razkriva
njegovo prepričanje, da je vse – čisto zares – tisto pravo, tisto, kar je
vredno slikarskega ustvarjanja. Ob tej misli, ki ima širše filozofske
implikacije, se zavemo osrednje teme umetnikovega ustvarjanja, to
je sodobna dimenzija obstoja njegovega – slikarjevega – poslanstva.
Kako torej vnesti iluzijo in na sliki ohraniti zemeljski svet?
Slikarstvo po Lozarjevem prepričanju ustvarja simbolne svetove, ki
se v nas soočajo z realnostjo, ta pa se, nasprotno, lahko zelo hitro
izkaže za ravno tako fluidno, kot naj bi bile izmuzljive fantazme
slikarstva. Torej: če je realnost dejansko fluidna in nedoločljiva, je
slikarstvo, paradoksalno, zaresno, zato njegov pogovorni izrek to je
pa čisto res. S takim pogledom na slikarstvo se kaže formalno zelo
premočrten, vsebinsko vseskozi dosleden in izrazno močan opus
Roberta Lozarja.
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Roman Makše: Vizija, materija in dvogovor
Tatjana Pregl Kobe

Značilnost sodobne umetnosti je njena zahteva po tem, da
je sodobna. Ni je mogoče ločiti od časa, v katerem se nahaja, saj je
odziv na čas strukturiran v samem delu, je torej notranji senzor
zunanjih vplivov in sprememb. Od tehnologije, s katero je bilo
umetniško delo ustvarjeno, so bila odvisna vsa obdobja zgodovine
umetnosti. Osnovna materija umetniškega izdelka v bistvu že
akumulira

vsebine,

Postmodernistična

ki

jih

umetnost

zmore
Romana

ustvarjalec
Makšeta

objaviti.
se

poleg

vsakokratnega vsebinskega sporočila kaže tudi v izboru kiparskih
materialov. Njegovi objekti so sestavljeni iz različnih materialov,
navadno izdelanih iz lesa, jeklenih profilov, betonskih, lesenih,
steklenih, kamnitih izdelkov in iz drugih materialov, tudi iz
patinirane terakote, med njimi je vedno tudi nekaj avtorjevih bolj
tradicionalnih kiparskih del. Na zvarjene jeklene profile umetnik z
vijaki privije iverne plošče ter posamezne jeklene okvirje spne s
prijemalkami. Njegove skulpture določa minimalistična likovna
logika, omejena na prostorske premice, ki določajo prostor
razstavnih objektov in omejijo gledalčev pogled na likovne
značilnosti konstrukcije. Zunanji prostor skulptur je ločen od
notranjega prostora skulpture z jeklenimi profili, ki jih umetnik zvari
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v posebne, vedno enako velike pravokotnike. Skulpture – kot
nekakšni prosojni objekti – so strukturirane tako, da so na
prepoznavne okvirje pripeti različni označevalci. Minimalistično
zasnovanih objektov kiparja Romana Makšeta, ki vzpostavljajo
odnos med skulpturo objektom in prostorom, ne moremo
enostavno označiti kot kiparstvo, instalacijo ali arhitekturno
oblikovanje.
Vedno je odločilno, da je avtor, likovni ustvarjalec, tisti, ki
mora duhovno substanco ustvariti sam. Ustvari jo lahko iz materije,
ki jo ima na voljo, in iz vizije, ki si jo ustvari. Če v svoji viziji vidi
smisel, da svojo stvaritev poveže s stvaritvami drugih umetnikov,
deluje s povezovalno energijo, sledi svojemu sporočilu, svoji zgodbi.
Povezovati umetnike je Makše začel leta 2001 pri razstavi v galeriji
Krško, kjer je k sodelovanju povabil slikarko Joni Zakonjšek. Dve
leti kasneje je pri projektu interjerja za mladinski hotel na Metelkovi
v Ljubljani kot njegov gost sodeloval kipar John D. Antone, še isto
leto so bile skupaj z Makšetom vzporedne in sočasne predstavitve
Marjetice Potrč, Luja Vodopivca in Dušana Zidarja v obeh
prostorih ljubljanske Mestne galerije. Na razstavo v Koroški galeriji
likovnih umetnosti je leta 2005 k sodelovanju z vzporednimi
kiparskimi predstavitvami povabil kiparko Dragico Čadež in kiparja
Jiřija Bezlaja. Kljub mogočim generacijskim in slogovnim razlikam
vidi Makše smisel tovrstnih razstavnih dvogovorov. Ta povezovanja
prav z razlikami v izrazu in z različnimi generacijskimi izkušnjami
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predstavljajo in poudarjajo zavest o skupnem nadgeneracijskem
položaju kiparja in ustvarjalca v današnjem prostoru.
Celostne postavitve temeljijo na pomenih, ki se med seboj
prepletajo in dograjujejo. Sporočilnost je sugestivna. Ti projekti niso
mišljeni kot delitev dela, smisel je v povezovanju, nadgradnji. To je
seveda velika odgovornost umetnika, kajti on je tisti, ki mora imeti
odnos do duhovnega sporočila, on je tisti, ki odreja pravila. Njegova
pravila so kiparska, človeška, vprašanje pa je, ali bodo v kontekstu
razstav in družbe prepoznana kot kvaliteta, ki lahko traja. Prav zato,
ker gre za individualno, od institucij neodvisno delo, lahko
umetnost še prinaša novosti. Umetnost ničemur ne služi, služi lahko
le umetniku in gledalcu. Avtorska odločitev Romana Makšeta
vsebuje možnost povezovanja in vzporednic popolnoma različnih
ustvarjalnih, tako generacijskih kot delovnih in duhovnih izkušenj.
Makše se vedno osredinja na prostor, v katerem naj bi bilo
njegovo delo postavljeno. Tudi tokratna razstava je zgrajena na
sodelovanju in vključevanju gosta ustvarjalca v umetnikov razstavni
projekt, le da je k sodelovanju razstave na znanstvenem Institutu
»Jožef Stefan« kot gosta povabil znanstvenika Hernana Makseta,
profesorja na Benjamin Levich Institute in na Oddelku za fiziko na
CCNY, CUNY v New Yorku.1 Primeri iz znanosti izpeljanih slik, ki
jih je prof. Hernan Makse iz svojega raziskovalnega arhiva dal na
voljo za razstavo na Institutu »Jožef Stefan«, so bili izbrani iz
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njegovega večletnega dela.2 Tudi ta projekt, v katerega je kipar
Roman Makše k sodelovanju povabil fizika z njegovimi
znanstvenimi, vizualno privlačnimi dognanji, zabrisuje mejo
poudarjene individualnosti. Z ohranjanjem lastnih vizualnih rešitev
obeh udeležencev pri projektu se kaže vzporednost sporočila in
hkrati samostojnost obeh ustvarjalcev.
Obiskovalcu, ki pozna dosedanje postavitve razstav Romana
Makšeta in s pogledom objame razstavljeno kompozicijo, se zdi vse
znano. Pred njegovimi očmi so prostori, skulpture objekti, ki jih je
že videl, vendar že prvi, drugače dodan element (les, kamen,
terakota, steklo, mavčni povoji, gobi), pa tudi v objektih in ob njih v
klasičnih

razstavnih

okvirjih

poudarjene

atraktivne

barvne

računalniške grafične podobe znanstvenika Hernana A. Makseta,
vzbudijo željo po raziskovanju, po natančnejšem odkrivanju vsake
posameznosti posebej. Zunanjost objektov skulptur je bleščeča,
hladna, industrijska, neosebna, medtem ko je notranjost toplejša, ne
vzbuja pa občutka domačnosti, temveč prej laboratorija. Zato tudi
izbran naslov za razstavljena dela ne preseneča. Notranjost, ki je
lahko ustvarjalna delavnica ali razstavni prostor za skulpture, ni
opremljena z nikakršnim sediščem. Gledalca ne nagovarja k
'nadaljevanju' umetniškega dela oziroma k sodelovanju, temveč ga
seznanja z znanstvenimi, laboratorijskimi dognanji.
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Ko umetnik ustvarja, je zanj najlepše, da je razstava
njegovega dela manifestacija, ki delček tega ohranja. V zahteven
projekt, ki združuje umetnost in znanost, je kipar Roman Makše
vložil veliko razmišljanja, ustvarjanja in dela, v letu dni je vsa
dognanja in povezovanja združil in prepletel v eno sporočilo, v
celoto: LAB, podoba-znanost-kip.

Opombe:
1

Prof. dr. Hernan A. Makse: Benjamin Levich Institute, CCNY,

City University of New York, CUNY, New York; e-pošta:
hmakse@lev.ccny.cuny.edu; web: http://www.jamlab.org
2

Znanstveno delo Hernana Makseta se usmerja na razumevanje

teoretične baze kompleksnosti. Njegova raziskovalna skupina deluje
v smeri razvijanja novih arhitekturnih zakonov kompleksnih mrež z
aplikacijami od bioloških sistemov do interneta, weba in socialnih
omrežij. Glavni raziskovalni cilj njegovega dela je razumeti
»pojavljajoče se lastnosti«, to so »lastnosti nevsebovane v preprostih
zakonih fizike, čeprav so njihove konsekvence«. To sledenje vodi do
kompleksnih in inovativnih poskusov vizualizirati sistem, ki se
raziskuje. Izhajajoče figure in načrti lahko tipično nagovarjajo velik
del znanstvenih informacij in pogosto rezultirajo tudi v vizualno
privlačne predstavitve.
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Anagliptične slike, Floating Democracy, The Lemon Jacket,
Aktivist
Vid Lenard

Miran Kreš raziskuje sicer klasično polje op arta, vendar je
dodal očala, ki omogočajo gledalcu videti trodimenzionalne točke v
prostoru, ki jih sicer vidimo le medlo na površini. Tako je posredi
vmesnik očal, kot jih srečujemo v kombinaciji z vedno bolj
popularnimi 3D-mediji, ob tem pa je raziskal likovni element
svetlobe, teme in točke. V t. i. anagliptičnih slikah “izziva” oko
gledalca, ker zahteva pozornost in koncentracijo, saj le ta omogoča,
da se gledalcu odkrije trodimenzionalna razsežnost slike. V slikah se
je skoncentriral na svetlobne točke, ki so postavljene na črno ali sivo
ozadje. Posamezna oblika oz. svetlobna točka je prikazana tako, da
je naslikana v dveh komplementarnih barvah, in sicer z rdečim in z
modrozelenim odtenkom. V nasprotju s sodobnimi 3D-mediji, je za
videnje anagliptičnih slik potrebna mirnost in aktivna vpletenost
gledalca, kar šele omogoči videnje lika (anaglif) oz. mirno sliko, ki jo
tvorita dva nekoliko različna pogleda nanjo.
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Jurij Dobrila je svoj umetniški artefakt – dve črni napihljivi
krogli – razširil v kompleksni projekt »Floating democracy«, tako da
je krogle julija 2012 iz vrta galerije ZDSLU prestavil v brezmejno
galerijo morja – mednarodne vode v Egejskem morju ter v virtualno
polje medmrežja. Javnost – predvsem morjeplovci – je bila vabljena,
da obe črni krogli izsledi in sporoči njune koordinate, saj se je po
njihovem izpustu izgubila sled. Projekt je poimenoval floating
democracy in tako dodal še angažirano noto, saj črne krogle v
kontekstu aktualnih družbeno-političnih dogodkov v Grčiji, niso le
znak za nevarnost – metafora za razpad demokratičnih vrednot, ki
so se nekoč pričele v Grčiji, temveč so tudi vizualni prikaz
funkcioniranja demokracije danes. Demos predstavlja tekočino –
substanco, morje na kateri počiva izbrana vlada v obliki krogle;
soodvisnost je očitna, vendar glede na današnje stanje – razdor
socialne države, oddaljevanja politike od resničnih problemov in
neupoštevanja referendumov, tj. volje ljudstva, vse bolj podobna
nekim drugim fizikalnim zakonom, ki so skregani s pojmom
demokracije. Črna krogla v pomorski znakovni komunikaciji
opozarja na skrito nevarnost (pod morjem), zato delo lahko beremo
tudi kot opozorilo politiki, da se pod njo kuha in pripravljajo novi
pretresi, nevarnosti, ki so lahko usodni za vse nas. Krogle na morju
nagovarjajo pomorce in na medmrežju širšo javnost, da premisli
nevarno pot, na kateri smo se vsi skupaj znašli, pot v neznano, vse
bolj odvisno od sreče in usmiljenja davkoplačevalcev. Forma krogle
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ima poudarjeno teksturo, tako da spominja na dlako ovna – zlato
runo – mitološki simbol v zgodbi Argonavtov. Dobrila je nadgradil
mit s sodobno zgodbo o nekaj zanesenjakih (glej fotozgodbo), ki si
ogledajo ostanek demokracije,

porušene stebre in kapitele

starogrške Agore, ob tem pa naletijo na črne ostanke zlate rune, ki
jih pritihotapijo na grški otok Mikonos in nato na odprtem morju
napihnejo in spustijo na svobodo. Od tu dalje so vabljeni
uporabniki spleta in morjeplovci k iskanju in javni debati. Simbol
krogle skupaj z umetniško akcijo v širših družbenopolitičnih
kontekstih kaže na kompleksne povezave sodobne umetnosti z
vsemi panogami v družbi. Floating democracy ni le artefakt in
projekt z zgodbo ter posrečenim kontekstom, ampak je tudi
premislek, kako lahko sodobna umetnost mobilizira javnost in
politiko ter kakšne rešitve in procedure lahko ponudi. Floating
democracy kaže tudi na to, da je sodobni umetnosti prepotrebna
znatna finančna podpora, da bi se o njej govorilo, hkrati pa se v
nadaljevanju zgodbe postavlja past, da medijsko uspešno delo ne
konča v muzeju ali v privatni zbirki bogatih in tako postane le
iskrica v zgodovini. Jurij Dobrila je s svojim delom izvedel
svojevrstni štos, čeprav z resno in poglobljeno sintezo ustvarjalnih
umetniških elementov, ki jih lahko obnovi kjerkoli in kadar koli na
svetu, saj se razpad demokratičnih vrednot dogaja povsod, kjer se
krepi globalizacija in neoliberalizem.
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Prehod v polje družbenega in delo z ekologijo, obnovljivimi
viri energije in razmerjem med ruralnim in urbanim pretvorjenim v
umetniške namene, predstavlja sodobna umetnica Polonca Lovšin.
Pričujoče delo The lemon Jacket kaže na sodelovanje sodobnih
umetnikov z gospodarstvom v ustvarjalni navezavi pri reševanju
krize naravnih virov. Toda umetnost ni zgolj utilitarne narave,
ampak želi hkrati tudi pokazati na nek problem, ki se nanaša na vse
nas. Čeprav so limone obnovljivi vir energije in jih je relativno lahko
gojiti in so poceni, je njihova uporaba v plašču nefunkcionalna in
izkoristek energije relativno slab. Zato je lemon jacket bolj kot
prikaz uporabe nenavadnih obnovljivih virov, družbena kritika
prevelike obremenitve okolja in pretirane potrošnje energentov
vsakega izmed nas.
Limonina jakna deluje na »kot baterija« in ustvarja elektriko
za luč. Limonina baterija je narejena tako, da sta v limono vstavljeni
dve kovini (galvansko železo in baker). Kovine delujejo kot
elektrode, ki proizvajajo elektrokemične reakcije in ustvarjajo nizko
voltažo z limono, ki nudi potrebno kislino okoli kovin. Štiri limone,
baker, železo in žice lahko proizvedejo dovolj energije za lediodo.
Jakna iz limon tako postane prenosljiva baterija, ki osvetljuje pot, ko
se na primer znajdemo v temnem gozdu.
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Polonca Lovšin skozi odnos mesta in podeželja predstavlja
kreativne življenjske vzorce in nove izume za vsakdanje življenje, ki
opozarjajo na nujnost uporabe naravnih virov energij, lokalnega
znanja in preprostih naredi-sam principov. Limonina jakna kot
primer sodobne umetnosti je tako lahko hkrati konkretna rešitev
ruralnim razmeram in angažirana, svojevrstna kritika družbene
realnosti. Lahko nudi podporo gospodinjstvu ali celo gospodarstvu
v obliki izumov pri pretvorbah in ohranjanju energije v vsakdanje
namene, družbi pa postavi ogledalo nerazumnega porabništva.
V našem prezaposlenem svetu kapitalizma nimamo časa, da
bi se ukvarjali z družbenimi spremembami in premislili možnosti
aktivne civilne udeležbe. Rešitev je Aktivist, ki namesto nas izraža
protestne slogane, tako da se lahko mirno prepustimo uživanju v
dragocenem prostem času. Robot aktivist je plod zelo ustvarjalne
dvojice sodobnih umetnikov Nike Oblak in Primoža Novaka, ki sta
si ga zamislila kot del instalcije poljubnega števila podobnih bitij s
protestnimi signali. Vsak izmed njih ima okroglo leseno platformo
na kolesih in gumijaste “odbijače”. Na platformi so optični senzorji,
ki zaznavajo gibanje, elektronika in akumulator. Vsak aktivist ima
leseno palico s protestnim napisom. Posebej za aktivista napisan
program, omogoča svobodno navigacijo v razstavnem prostoru in
odzivanje na obiskovalce ter druga razstavljena dela, kar daje
občutek, da gre za avtonomna bitja.
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Nika Oblak in Primož Novak sta aktivista izdelala na
rezidenčnemu programu OCAT – Contemporary Art Terminal in
Shenzen, China. Pri realizaciji projekta so sodelovali s programerjem
Jianiun Wangom, ki je razvil program za delovanje robota.
Vsakokrat ko se robot pojavi v javnosti, se bori za boljšo
družbo. Sooča nas z našo pasivnostjo in opravičili, da nam ni
potrebno nič spremeniti. Če se vprašamo, zakaj bi na proteste
poslali aktivista, namesto da gremo sami, se v našem odgovoru
soočimo z jezikom ne-svobode v kapitalističnem svetu. Hkrati pa si
lahko zamislimo svoj slogan, ki bi ga poslali na proteste, kar je že
razlog za spremembe.
V kombinaciji z ostalimi deli po mojem izboru sodi aktivist
v skupino angažiranih del skupaj z Limonino jakno in projektom
Floating democracy ter v kombinaciji z anagliptičnimi slikami tvori
meditativno ozračje za premislek o temeljnih problemih naše
družbe: sistem, energija, človekove pravice in hitrost zaznavanja oz.
vizualni aparat. Sodobna umetnost je tako iz hermetične
modernistične umetnosti, kjer so vladali ego in mačistično
orientirani moški, prešla v polje družbenega, tj. razrednega boja,
emancipatornih praks po vzoru feminizma in se kot taka bori za
ohranitev srednjega razreda in boljšo družbo. Srednji razred nudi
umetnosti okolje za kritiko družbe, torej območje čiste ustvarjalne
svobode. Sodobna umetnost je emancipirana in korak pred
(prezaposlenimi) nami, in kot taka lahko ponudi rešitve za aktualne
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probleme in (skupaj z nami) nadaljuje razredni boj, ki nam je
omogočil socialno državo, pravice in upanje.
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Podobe realnosti in čutnosti
Sarival Sosič

Ustvarjanje je kot življenje, je biološki proces v razvoju
človeka podvržen različnim vplivom, nekakšnim ustvarjalnim
mutacijam, ki rojevajo nove in nove likovne svetove. Umetnost
potrebuje pomladitve skozi nastajajoče izkušnje, čas in prostor,
skozi trajanje in opazovanje. Likovnost se oblikuje v prostoru in
času, vse, kar je »tam zunaj« in »tam znotraj«, se v likovni umetnosti
sestavlja v nekaj predstavljivega. To posebno sposobnost, da iz
prostora – časa abstrahiramo podobe in jih projiciramo v likovni
jezik lahko poimenujemo likovna imaginacija – posebna čutnost ali
posebna realnost, ki jo razvijajo različne stopnje likovne izraznosti.
Če hočemo pomen likovnega jezika poglobiti, če hočemo likovno
rekonstruirati abstrahirane ali realne dimenzije, moramo pogledu in
likovnemu jeziku dovoliti, da tipajoče ali zelo konkretno blodi ali
močno gradi po površini in globini izraznosti. Izrazne in povedne
moči, energije likovnosti, ki jo izpostavljajo predstavljeni umetniki
Tanja Špenko, Milan Erič, Marco Juratovec in Simon Podgoršek,
izhajajo iz kompleksne ustvarjalne poti, oblikovane skozi natančne
strukture podob in skozi intenco opazovalca. Pomen likovnosti in
vsebinskosti podob (opazovani svet postaja podobast – postane
kontekst prizorov ali stanj stvari) se torej razkrije skozi sintezo dveh
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intenc: denotativne ali enoznačne kompleksnosti podob, kjer
prevladujeta

logičnost

in

običajnost

ter

konotativne

ali

mnogoznačne kompleksnosti podob, kjer se ponujajo neskončni
prostori za interpetacije. Poglejmo nekaj teh interpretativnih
prostorov.
Barvni zapisi na belini papirja, kakršne ustvarja akademska
slikarka Tanja Špenko, so kot nekakšne sledi, ki razkrivajo
dinamizem barvnih prepletanj in skozi plastenje nanosov gradijo
narativno likovno stvarnost. Umetnica z natančno premišljenim
barvnim konceptom ureja vizualna skladja in osmišlja likovna dela z
izrazito povednimi naslovi. Ti opredeljujejo vsebino posameznega
dela in določajo delovni postopek urejanja likovne podobe, ki mu je
slikarka zvesta že od samega začetka ustvarjanja. Takšno je tudi
izbrano delo z naslovom Občutenje celosti (2012), ki prikazuje
barvne odnose in njihovo ritmiko prelivanja, prekrivanja,
povezovanja ter človeško raven medsebojnih odnosov, prepletov
različnosti, drugačnosti in enakosti ali sorodnosti. Likovno
povezovanje barvnih intervencij na belini papirja je nenehni izziv, ki
se mu posveča, ga razvija in obravnava kot poglobljeno, čutno in
senzibilno grajeno slikarsko polje. Barvni nanosi so na prvi pogled
spontani in v ritmu medsebojnega součinkovanja nihajo med
globinskim pogledom v samo barvno materijo in površinskim
odzivom barvnih razmerij, ki jih posamezne linije ali barvne sledi
uresničujejo. Barvni nanosi so torej rezultat subjektivne in
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objektivne redukcije, kar postopno skozi likovno pripoved razvija
čutne nivoje podobe, izražene v razmerjih med občutenjem barve
kot nekaj lebdečega v belini likovnega prostora in močne, goste ter
težke barvne materije zgoščujoče končno likovno vsebino z
razvijanjem

večpomenskosti

številnih

simbolnih

konotacij.

Umetnica pazljivo izbira barve in gradi njihove odnose. Ti so
pogostokrat v razmerjih toplo – hladno, odprto – zaprto, figuralno
– abstraktno in konkretno – simbolno. Tako prevladujejo rdeča kot
močna, energije polna, impulzivna odzivnost, nato zelena, kot
umirjena, osvežujoča, blažeča barva, ki uravnoteži podobo. Pogosti
sta tudi modra kot uravnoteženje celotne barvne tonalitete in siva
barva, ki kot enakomerna kombinacija črne in bele vzpostavlja
harmonijo skozi nenehna nasprotja. Tako organizirano likovno
podobo pa Špenkova včasih dinamizira še z močno zlato barvo, ki
kot nekakšen znak ali akcent izpostavi pomen ali spoznanje
pomembne prvine dani podobi. Tanja Špenko v likovnem
ustvarjanju prepleta čutnost in racionalno organizacijo podobe, ko
vtke različne nivoje nežnosti in silovitosti barve, ki skozi splet
barvnih linij asociirajo na kaligrafijo ali primarne forme in
spontanosti razmerij. Najpomembnejša vrlina njenega dela se zdi
zvestoba čisti formi in iskrenost do barve kot bistvene nosilke
podobe.
Likovna govorica, ki jo ustvarja akademski slikar Milan Erič,
je napolnjena z značilno kritičnostjo, ironijo, satiričnostjo, a vseeno
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prepletena z optimizmom, hudomušnostjo in veseljem. Logika
njegovih del izhaja iz posebej urejene notranje in zunanje strukture,
ki vztraja pri fleksibilnosti, variabilnosti in kombinatorni igri
posameznih delov slik. Avtor je ustvaril lastna pravila glede
organizacije celovitosti podob in ta je vidna skozi semantično in
strukturno razrahljanost likovnih elementov. V kompoziciji
izpostavlja sosledje motivov, tako da udejanja motivno-vsebinski
preplet, podkrepljen z vertikalnimi, horizontalnimi in diagonalnimi
poudarki. Z zgoščevanjem motivov v središču ali vzdolžno ob
robovih tudi sistematično gradi vizualno pripoved, vedno znova
napolnjeno z aluzijami na spreminjanje ali delno ponavljanje
posameznih delov znotraj celote. Eričeve podobe so odprte,
premične in strukturno gibljive forme. Skozi mnoštvo različnih
motivov in vsebin avtor razdira družbeno ustaljene normative v
likovni izraznosti in stopnjuje podobe proti gibljivi likovni igri.
Njegova dela zbujajo občutenja nenehne možnosti graditve,
nadaljevanja, spreminjanja in dograjevanja v izredno velike forme,
lahko celo takšne, ki presegajo postavitvene prostore. Tematski ali
širši vsebinski akcenti gradijo svojo moč pripovedi in vizualne
izraznosti tudi na elementih, kot so ekspresivni likovni akcent,
alegorični in simbolični poudarki, komičnost, smeh, humor, ironija,
parodija, farsa, groteska, sarkazem in karnevalskost. Podobe
različno zgoščeno, pogosto celo minimalistično urejeno in skozi
sisteme ponavljanja ali zamenjevanja ustvarjajo maksimalizem
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pripovedi in intenzivnost likovnega učinkovanja. To, kar vidimo
tudi v izbranem delu z naslovom Dvojni obliž (1998), je avtorjev
likovni

»življenjski

svet«,

postavljen

nasproti

pretiranemu

objektivizmu in vsakdanjosti. Dosega ga predvsem z domiselnostjo,
domišljijo, presenečenjem in pretiravanjem. Podoba je napolnjena s
komičnim in s poudarki na značajskosti, v katere so vtkana različna
čustva, stopnje moralnosti, občutenja, volja in intelektualne
aktivnosti tako samega umetnika kot intelektualne aktivnosti
gledalca. Umetnost Milana Eriča je polna igrivosti, hudomušnosti in
celo otroške navihanosti, zato je topla in za gledalca sproščujoča.
Prinaša igrivo lebdeči svet, ki bi se lahko vsak trenutek končal in
hkrati znova začel. Njegova umetnost se giblje na meji med sanjami
in akcijo, saj se na likovno podlago zarišejo tudi nepredvidene
oblike, ki jih v bistvu ustvarja umetnikovo trenutno stanje osebnosti
kot odnos do umetnosti nasploh in kot odnos dela do celote, tako v
vsebinskem kot v kompozicijskem smislu. Intenzivnost in
ekstenzivnost takšne umetnosti izražata intuitivno željo po
preseganju običajnih stanj življenja in zarisovanje le-tega v
brezkončno in nikoli dokončano likovno trajanje.
Vsestranski ustvarjalec, akademski slikar Marco Juratovec je
graditelj in rušitelj hkrati. Konceptualno organizirane kiparskoarhitekturne projekte ustvarja in situ ter jih prilagaja razstavnim
prostorom. Po koncu razstave prostorske skulpture vedno znova
uniči. Kot dokaz o obstajanju umetniške stvaritve ostane samo
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fotodokumentacija. Likovno delo, kot ga ustvarja in razume
Juratovec, je sistem nastajanja, trajanja in umiranja. To ni umetniško
delo, ki bi imelo kakršne koli tržne zakonitosti, nasprotno, te avtorja
namenoma ne zanimajo, saj umetnina zaradi svoje minljivosti ne
predstavlja vrednostnega tržnega blaga. V kompozicijo likovnega
dela vključuje razstavni prostor kot sestavni in aktivni element
skulpture; s pomočjo skrbno načrtovane risbe natančno premisli,
kako bo določena struktura učinkovala v prostoru. Konstruktivna
dekonstrukcija je tudi izbrano delo »razgradnja« (2012). V ta prostor
se vstopa in sprejema se njegovo nestabilno, napeto, minevajočo,
anarhiji in kaosu podvrženo vzdušje. Ustvarjalec je kot gradbenik, ki
na tleh (ali stenah) razvija kombinacije, aktivne igre elementov in
prostorov, polnosti in praznin. Shematizirano tvorbo preveva
močan občutek manualnosti in potrpežljive gradnje. Ti konstrukti
porajajo možnosti nenehnega dodajanja in nadaljevanja v dolgem
nizu, toda ustvarjalec gradnjo zaustavi v trenutku, ko spozna dovolj
močno in zgoščeno likovno izraznost, predvsem takšno, ki se je
izpovedno in estetsko aktivno umestila v prostor. Graditveni efekt
se v končnem artefaktu razširja v spoznanje, da je celotna likovna
struktura

kot

ritem

fragmentov

arhitekturnih

entitet

iz

predstavljivega sveta, toda tu zgoščenih in odprtih za asociacije,
simbolni svet podob ali večpomenskost prikazanega. Likovna
razsežnost teh umetniških del je zelo zaznamovana z minljivostjo.
Ta se potrjuje predvsem v procesu prikaza moči dekonstrukcije, ki
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sicer ponuja možnost sprememb, a se vedno znova zaključuje z
razpadanjem in rušenjem, ne samo zgrajenega likovnega sveta, pač
pa tudi na simbolni in etični ravni človeških vrednot, ki se v tem vse
bolj globaliziranem svetu izgubljajo. Prostorski konstrukti postajajo
simboli izgubljenih individualnosti posameznih kultur in hkrati
podobe nekvalitetnega in praznega življenja ljudi, preplavljenega z
materialnimi dobrinami, toda izpraznjenega duhovnih vrednot. So
celo napovedovalci možnih ekoloških katastrof in neodgovornega
odnosa človeka do narave. Dekonstrukcija je kot del minevanja
umeščena v avtorjevo osebno razumevanje cikličnosti časa, kjer se
sicer stvari ali vrednote ponavljajo, toda hkrati razgrajujejo. V
Juratovčevi postavitvi se razširjajo v topografsko mapo ruševin,
poudarjen anarhični razpad, kjer so sicer možne spremembe v
ponovni graditvi, toda te spremembe ostajajo le delčki (okruški)
odpadle materije.
Fotograf Simon Podgoršek sodi v najmlajšo generacijo
slovenskih
prvenstveno

umetniških
pomeni

fotografov.
razvijanje

Medij

ustvarjalnih

fotografija
vzgibov

mu
skozi

neposreden stik z realnostjo in različnimi vizualno pripovednimi
ravninami, razplastenimi v številnih vsebinah in motivih. Fotograf
veliko potuje, odkriva svet in njegove podobe ter povezuje
intuitivno, naključno in trenutno s sistematičnim, premišljenim in
racionalnim. Tako razvija imanentno osebni odnos (kritičen ali
dojemljiv) do okolja in ljudi. V njegovih fotografskih delih se odraža
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uravnoteženost premišljenega kadriranja motivov in njihovo
povezovanje z različnimi čustvenimi nivoji ujetimi v različnosti
podob. Skozi izkustvene ravni spoznava raznolikosti estetskih
dimenzij, ki jih omogočata fleksibilni medij fotografija, in področje
video umetnosti zanj pomembno predvsem v zadnjem ustvarjalnem
obdobju. Serija fotografskih del (eno delo je prestavljeno na tej
razstavi) in video, ki ju je avtor naslovil Temni svet (2011) odražata
izrazito osebno interakcijo z zunanjim svetom, njegovimi učinki,
dejanji in posledicami. Fotografske podobe so razblinjene v
področja skrajne svetlosti (vsi svetli in srednje sivi toni so
stopnjevani ali odstranjeni) in le odsevi temin, ki se izrisujejo na
belinah abstraktnih polj so prepoznavni motivi, kognitivni in
čustveni odrazi tistega, kar fotograf v danem trenutku vidi, doživlja,
odkriva in fotografsko zaznamuje. Kljub navidezni nežnosti,
mehkobi in skrivnostnosti podob je v jedru izraznosti prisotna
občutljiva ideja nepovratnosti oziroma nenehne minljivosti danega.
Prostor in znotraj njega ljudje se spreminjajo, gibljejo, raztezajo,
nenehno se odmikajo v čas preteklosti, tja proti veliki neskončni
belini, katera simbolično označuje zmuzljivost videnega ali
nezmožnost spoznavnega v globinah resnice. Vidne temine so torej
ostanki realnega, so razgrajeni elementi obstajanja, rahlo skrivnostni,
dvomljivi v spoznavnem procesu, a vendar prijetni, saj so edine
oporne točke videnega. So kot nekakšni pristani prepoznavnosti,
kjer se pogled zaustavi in obmiruje ter postopno odkriva pomen. Če
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so fotografije podobe statičnega, pa se v videu Podgoršek prepusti
čarobnosti

premikanja

in

dodajanju

elementa

časovnosti

presvetljenim podobam oziroma realnosti v temnih elementih
obstajanja. Simon Podgoršek ima pred seboj še veliko fotografskih
in video izzivov. Avtorska želja in zagon po raziskovanju in iskanju
skrajnih meja in zmožnosti medija mu odpirajo vedno nove in
poglobljene možnosti umetniškega raziskovanja.
Izbrani ustvarjalci Tanja Špenko, Milan Erič, Marco
Juratovec in Simon Podgoršek oblikujejo prepoznavni likovni jezik,
poln neposrednosti in refleksije. Skozi likovni izraz udejanjajo
različne nivoje, različne stopnje lepote, ki se odražajo na raznolike
načine skozi polnost likovnega življenja. Tega pa uravnavata
realnost in čutnost, obe izhajajoč iz temperamenta vsakega
izbranega umetnika in njegovega razumevanja sveta in življenja.

43

44

Saba Skaberne, Aleksadra Saška Gruden
Damir Globočnik

Sodobni vizualni umetnik že dolgo ni omejen samo z
uporabo klasičnih likovnih medijev – slikarstva, kiparstva, grafike,
risbe, fotografije idr., ki so zaznamovali obdobje visokega
modernizma. Omenjenim likovnim sredstvom enakovredna vloga
pripada videu, filmu, računalniško generiranim podobam, spletni in
performativni umetnosti, ambientalnim postavitvam. Tudi zvok,
glasba, gledališče in druge ne-likovne zvrsti so postale sestavni del
likovne umetnosti. Zasledimo lahko povezavo s filozofijo,
sociologijo, antropologijo in drugimi področji, ki se lotevajo
kritičnega razmisleka o družbenem okolju. Multimedijska in
intermedijska umetnost ter druge oblike delovanja, ki smo jih
sprejeli pod razširjeno oznako vizualna umetnost, omogočajo
avtorjem, da razvijajo svoj kreativni potencial v presenetljivih
smereh. Področja, ki so nekoč veljala za robna, smo že zdavnaj
prekoračili, pri delu mlajših avtorjev pa veljajo za malone
programatično nujnost. A ne glede na formalno podstat
posameznih načinov vizualnega nagovora, s katerimi se tudi
vizualna umetnost odziva na hiter tehnološki napredek, se večina
sodobnih umetnikov odloča za naslon na osebne, intimne izkušnje,
za iskanje in razgrinjanje ugotovitev, spoznanj in mnenj v obliki
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vizualnih pripovedi. V tem najpomembnejšem, pripovednem,
izpovednem, po-sebnem segmentu izraza se ne razlikujejo od
tradicionalnejšega slikarja, kiparja, fotografa in drugih, ki uporabljajo
»stare« likovne medije.
Takole je leta 1931 zapisal umetnostni zgodovinar in likovni
kritik France Stele: »Spoznanja klijejo iz poljan tipanj in slutenj človeških.
Skozi rodove se kopičijo piramide tipanj, dokler ne zablesti nova zvezda, toliko
lovljena resnica! Kakor brezbrežno morje so slutnje; veslač sredi njih pa je duh
človekov, neutrudni ribič. Vsako odkritje je novo spoznanje ali vsaj stopinja do
njega. Vsako odkritje je prva oblika nove resnice. Tudi umetnost je carstvo
odkritij, slutenj; le brezbrežno torišče spoznanj. Vsaka umetnina je novo
spoznanje, novo odkritje. Še več je umetnina: ona je čudež, na videz iz nič
porojeno novo spoznanje. Njena vrednost je v vrednosti odkritja, v vrednoti
spoznanja, ki ga razodeva. Naj je spoznanje o večni resnici, naj je spoznanje o
bednosti bitja, naj je le lučka, prižgana iz duše – v tem je nje vredno; po njej se
spoznavamo, z njo se tolažimo v urah obupa, z njo se dvignemo k čudom
stvarjenja. Umetnina je govor, četudi je nema. Če pa ni govor, pa ni umetnina.«
(Mladika, 1931, str. 372)
Formalni status likovnih sredstev se spreminja, bistvene
kategorije likovne umetnosti pa ostajajo podobne. Sodoben vizualni
umetnik je zavezan predstavam in procesom svojega časa, lahko
uporablja nelikovna gradiva in izvenumetnostne učinke, upošteva
sodobne estetske principe in tehnološke pripomočke, tudi če ti
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zahtevajo kreativnost, ki jo poznamo iz znanosti ali tehnologije,
toda likovna strategija je neizogibno povezan s temeljno vlogo
njihovega delovanja: samoopisovanje avtorja, predstavitev lastnih
eksistencialnih izkustev, avtorjeve identifikacije širšega ali ožjega
okolja … Pri vsakem likovnem delu so to neizogibne kategorije, saj
je nastalo lahko samo na podlagi po-sebne izkušnje avtorja.
Čustvena, psihološka globina je prisotna pri ambientalni
postavitvi WHITEFELLER, BLACKFELLER, ki jo je Saba
Skaberne zasnovala v okviru razstave Belina žalosti – The White of the
Sadness. Gre za prosto viseče fragmente človeških teles, izdelane iz
flica (polstene ovčje volne), ki vselej nastopajo v paru in
predstavljajo belo in črno raso v Avstraliji (Whitefella, Blackfella sta
tipična avstralska izraza za belce in aborgine), kjer je Saba Skaberne
živela, oziroma severno in južno poloblo. Severna, bela polovica, je
obrnjena navzgor, črna, malone zrcalna podoba telesnega fragmenta
pa navzdol. Oba dela sta neenakomerno prešita – povezana z rdečo
nitjo. Material za telesne fragmente so prispevale ovce, ki jih je v
Avstralijo pripeljal beli človek. Pregnale so avtohtone živali in
rastline, s tem pa so onemogočile aborginom ohranjanje njihovega
tradicionalnega življenja, kulture in prehrane. Avtorica, ki jo lahko
označimo za kritično opazovalko stvarnosti, je zapisala, da »ti črnobeli fragmentni pari govorijo o krvavi in brutalni dvestoletni zgodovini srečanja
aboriginov z zahodno civilizacijo, govorijo o (nepriznanem) genocidu nad
staroselci in navsezadnje o neizbežnem mešanju obeh ras in krvnem
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sorodstvu, ki s tem nastaja, ter o majhni možnosti, da aboriginski geni le
povsem ne izginejo z obličja zemlje«.
Intermedijska instalacija z video projekcijo, s katero se
predstavlja Aleksandra Saška Gruden, poleg vida lahko zaposli tudi
druge naše čute: projekcija video filma se zrcali na vodni površini,
na kateri plavajo koščki čebeljega voska. V ospredju so osebni
prepleti med moškim in žensko, osrednjima protagonistoma filma,
ki jih lahko razumemo tudi v bolj splošnem pomenu, kot odnose
med dvema osebama. Navidezna enostavnost video zapisa, v
katerem je prisotno tudi avtoričino subjektivno razumevanje
medsebojnih odnosov, je dopolnjena z vodnim bazenčkom, ki
spremeni našo zaznavo projiciranega filma. Vodna površina je
postala nosilka emocionalnih zapisov in spominov na doživetja.
Krhki plavajoči objekti iz voska predstavljajo konkretne dogodke in
so »materialni« rezultat medčloveških odnosov.
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Žiga Kariž, Miha Štrukelj, Tobias Putrih
Aleksander Bassin

»Imamo, skratka, človeško družbo, ki je stkana iz zgodb. Pa ne samo
zgodb. Stkana je tudi iz naših de-janj, pričakovanj, uporov, strahov, ljubezni in
sovraštva,vednosti in igonorance, poštenja in zlobe. Tkanina, ki nastane iz
neskončnega potenciala človeških bitij, je nepreštevna.« (Rajko Muršič,
Družba je stkana iz zgodb, Pripovedovanje zgodb o neuspehu je
nevarno, Delo, 22. 9. 2012)
Čeprav je citat iz članka, ki ima v nadaljevanju cilj in namen,
da se kritično odzove na vladina dejanja v slovenski kulturi, ga
navajam, saj se mi zdi, da so tako zgodbe, kot vse ostalo, še kako
aktiven vzgib v kontekstu odzivanja sodobnih likovnih umetnikov.
In če nadaljujem z namenom letošnjega razpisa Slovenskega društva
likovnih kritikov: so tovrstne zgodbe lahko (ali celo tudi)
vizualizirane kot »večpredstavni dogodki, dopolnjeni s strukturami,
ki jih poznamo iz gledališča, glasbe, filmskih zapisov«, pa
medijskega sveta (televizije, ipada in vseh digitalnih portalov), torej
ključne za dojemanje družbene resničnosti?
»K čemu lahko umetnost sploh prispeva? Med drugim lahko odločilno
prispeva k obravnavanju, vizualizaciji in problematizaciji različnih vsebin
današnjega življenja, o katerih se z drugimi jeziki govori neprimerno težje,
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predvsem pa drugače, manj učinkovito.« (tako Žiga Kariž, str. 82 v knjigi
A. B., Tihomir Pinter Atelje in umetniki, založba Pasadena,
Ljubljana, 2012). Tako torej ugotavlja eden iz umetniške generacije,
rojene v prvi polovici sedemdesetih let, ki je sooblikovala prelomna
leta likovne prakse na prehodu dveh stoletij. Za Žiga Kariža bi
lahko zapisali, da je (še vedno) zavezan sliki, ki je sicer na določen
način individualizirana prav na račun svoje skonstruiranosti: tako iz
umetnikovega deklariranega presnavljanja historičnih avantgard kot
(še

vedno)

iz

prilastitvenega

dojemanja

popartističnega

formalističnega inventarja, vendarle drugačne, brezosebne in
zahlajene vsebine. Prav zadnje Kariževe slike so namreč »prave
aseksualne podobe seksualnosti. Pornografija, ki nima nič opraviti s
spolnostjo, ampak postane goli, brezčutni znak (Petja Grafenauer v
uvodu razstavnega kataloga Viktor Bernik, Žiga Kariž, galerija
Equrna, Ljubljana, november/december 2011).
Zdi se, da se Kariževi umetniški orientaciji glede na izrazito
globalizacijsko homogenizacijo pridružuje Miha Štrukelj. Osnovno
izhodišče predstavlja uvodna urbana »zgodba«, ki se intenzivira v
poudarjanju osnovnega risarskega zapisa; zanj bi lahko zapisali, da je
nadvladal primarni fotografski zapis v smislu generiranja nove
figurativne inventarizacije. Kot smo ugotavljali že v letu 2004
(razstava EU.POSITIVE, Berlin) in nazadnje ob Štrukljevem
nastopu leta 2009 na beneškem bienalu, je naš umetnik (prosto po
besedah

Nicolasa

Bourriauda
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ob

razstavi

Altermodern,

TateTriennial, 2009) »homo viator, katerega prehajanje med znaki in
formati se nanaša na sodobno izkušnjo mobilnosti, potovanja in
prehoda«. Ob najnovejšem slikarskem ciklusu se zdi, da Štrukelj
daje ta čas še večji poudarek likovni izčiščenosti, ki mu zagotavlja
smiselno nadaljevanje začetne zgodbe, kjer se očesu razkrivajo
vedno novi pogledi, vezani na ustavljeno, zamrznjeno podobo,
lahko tudi intimno-kontemplativnih razsežnosti.
Kiparstvo Tobiasa Putriha se ta čas v muzejskih postavitvah
pogosto predaja kontekstu danega arhitekturnega prostora, v
katerem opredeljuje njegovo preteklo zgodbo, ki jo lahko nadgradi
tudi z utopično razsežnostjo svojega videnja. Del take zavezanosti
ima tudi razstavljeni objekt kot testni model ali prototip. Ker ni
torej, kot ga sam definira, končni produkt, ampak del
manipulacijskega procesa, kajti »po naravi torej objekti niso ' trajni',
temveč začasna stanja, največkrat provizorični, s katerimi se bližam
končnemu produktu« (tako Tobias Putrih, str. 150 ibidem).
Putrihov kip je tedaj del procesa, ne da bi ga bremenila dodana
narativna nekonsekventna razsežnost, ki bi zastrla avtorjevo čisto
vizualno sporočilo.

51

52

Videti ali občutiti – odsotna ali
pristna umetnina (Črtomir Frelih)
Monika Ivančič Fajfar

Obsežne tehnološke in civilizacijske spremembe 20. stoletja
so na razvoj in razumevanje likovne umetnosti močno vplivale. V
tem času se je umetnost sprva uspešno otresla naloge upodabljanja
vidnega ter začela uporabljati vse bolj čisto likovno govorico. Zatem
pa se je od likovnega začela (ponovno) obračati k vizualnemu. 1
Premik od likovnega k vizualnemu se je zgodil (se dogaja) sočasno s
pohodom novih (elektronskih) medijev – z njihovo vse večjo
razširjenostjo,
možnostmi

dostopnostjo
njihove

ter

uporabe.

s

čedalje

Zmagoslavje

bolj

raznolikimi

likovnega

nad

pripovednim je omogočila fotografija, ki se je razširila v 2. polovici
19. stoletja in je likovno umetnost razrešila posnemanja narave.
Govorico čistih likovnih elementov je v šestdesetih letih 20. stoletja
postopoma začel izrivati koncept. Vizualni izrazi konceptov
(predvsem fotografija, video in digitalni mediji) so se v galerijah in
muzejih likovne umetnosti postavili na mesto likovne podobe.

1Ta

obrat na formalni ravni potrjujejo tudi poimenovanja institucij, ki se ukvarjajo
s "produciranjem" umetnosti: leta 1946 ustanovljena Akademija upodabljajočih
umetnosti se je leta 1964 preimenovala v Akademijo za likovno umetnost, pri
novejših zasebnih šolah pa že najdemo naziv Akademija za vizualne umetnosti.
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Zgodba je seveda bolj zapletena in kompleksna, saj
tradicionalni in novi mediji vseskozi sobivajo drug ob drugem.
Likovno in vizualno se marsikje prepletata do te mere, da je pojma
težko razločiti – pogosto se ju, najbrž po vzoru iz angleškega jezika,
celo uporablja kot sopomenki. Poenostavljeno bi razlike med
omenjenimi pojmi pojasnili z razlago, da upodabljajoča umetnost
posnema naravo oziroma o naravi pripoveduje, likovna umetnost
ustvarja nove narave brez narativne in reproduktivne funkcije,
vizualna umetnost pa črpa iz obeh tradicij, tako da z (navideznim)
reproduciranjem dejanske narave ustvarja nove pomene in
interpretacije vidnega.
Likovna umetnost stavi na formativno, presežno, prisotno
in trajno. Po tem se razlikuje od vizualne umetnosti, ki stavi na
mobilnost, sekundarno semantizacijo in diskurz. 2 Izbrana dela
Črtomirja Freliha nakazujejo dvojnost med realno umetnino kot
artefaktom v prostoru ter njeno preslikavo v internetni prostor.
Avtor, ki sicer profesionalno ustvarja v slikarskih, risarskih
in grafičnih tehnikah, jemlje internetni prostor socialnega omrežja
Facebook kot igrišče za spontano in necenzurirano posredovanje
vizualnih vtisov in vsebin, izražanje konceptov, humornih domislic
in komentarjev ter dokumentiranje vsakdanjega. Pri tem, poleg
Jožef Muhovič: Likovna ali vizualna umetnost, LIKOVNO /VIZUALNO, Eseji o
likovni umetnosti, urednika Črtomir Frelih in Jožef Muhovič, Pedagoška fakulteta
univerze v Ljubljani, 2012, str. 31–49.
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skenerja in programov za računalniško obdelavo slik, uporablja
priročno, a izrazito neprofesionalno orodje – preprost mobilni
telefon s funkcijo fotoaparata. Informacije, ki jih posreduje na ta
način, so hitre, imajo velik doseg in odzivnost, a tudi kratek rok
trajanja

in

plitko

pozornost.

Družabno

omrežje

gledalca

interaktivno vključuje – gledalci in sledilci se neposredno odzivajo –
, a odzivi so največkrat enoznačni, komentatorji pa najpogosteje
izberejo kar prednastavljeno možnost "všeč mi je". Ta forma torej
ne nudi globokega doživljanja in avtor ga tudi ne pričakuje niti se ga
ne trudi izzvati.
V virtualnem prostoru je človek brez mesa in krvi, v
virtualni prostor prenesena umetnina pa je brez avre. 3 Reprodukcija
oz. preslikava slike iz realnega v virtualni prostor namreč izgubi
prostorsko vrednost, haptične kvalitete, naravne barvne in tonske
vrednosti, pa tudi vonj in druge čutne dražljaje, ki jih je v realnem
prostoru mogoče občutiti in zaznati. Odsotnost umetnine in
estetsko presežnega ponazarja slaba kakovost fotografije, s čimer
avtor jasno pokaže, da sta v tem kontekstu nepomembna tako
techné kot poesis.
Deset izbranih sličic s skupnim naslovom "Ni slabega vremena,
je samo slaba oprema" predstavlja izbor iz Frelihove Facebook galerije.
Pojem avre umetnine se tu sklicuje na definicijo Walterja Benjamina, glej: Walter
Benjamin: Umetnina v času, ko jo je mogoče tehnično reproducirati, Izbrani spisi, Studia
humanitatis, 1997, str. 147–176.
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Poleg reprodukcij risarskih in slikarskih del ter kiparske instalacije v
javnem prostoru so nanizani še fotografski razpoloženjski in
dokumentarni zapisi. Mešanica različnih izraznih pristopov
ponazarja raznolike izrazne namene – to so vtisi, dokumenti in
komentarji. Prvim formalno najbolj ustrezata risba oz. hitra skica,
drugim fotografija, v kategorijo komentarjev pa sodita avtorska
risba in fotografski zapis, ki ju običajno dopolnjuje besedni
komentar.
Motiv

slabega

vremena

se

z

"impresionističnim"

zapisovanjem dnevnih vtisov odlično ujema (spomnimo se samo na
Jakopičeve in Groharjeve vedute v megli ali snežnem metežu). Ta
motiv pa je tudi močno avtobiografsko zaznamovan, saj se Črtomir
Frelih v svojem rodnem Bohinju z naravo srečuje v vseh letnih
časih in vremenskih razmerah. Kot slikarja ga zanimajo predvsem
likovne kvalitete posameznih prizorov. Pri tem se sooča z
vizualnimi (in likovnimi) problemi, kot so zabrisana ostrina in
optična zaznava barv v deževnem vremenu, tonske vrednosti v
sivini megle, linije in točke dežnih kapljic, forma dežnika, človeška
in živalska figura v gibanju in podobno. Prav tako avtor raziskuje
psihološke vrednosti posameznih likovnih spremenljivk in odnosov.
Vizualne podobe pokrajine, človeške figure in predmetne stvarnosti
so tako prevedene v likovni jezik – človek je namreč simbolno bitje,
ki s "prvo naravo" ne more komunicirati neposredno, ampak le
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preko znakovnih sistemov in jezikov "druge narave", ki jih je sam
izoblikoval. 4
Naključno lansirane podobe, ki jih avtor razstavi v
Facebookovi galeriji slik, izbrane, poenotene in prenesene v realni
galerijski prostor, ne dobijo le nove fizične pojavnosti, temveč tudi
novo konceptualno težo. Vendar, ali pridobijo s tem tudi avro
originala? Originalni sličici, postavljeni ob reproducirana dela,
morda osvetlita to razliko. Industrijski digitalni tisk in način
oblikovanja, ki (tudi s svojim močno predimenzioniranim
formatom) spominja na reklamni pano, poudarja podobo kot
vizualno informacijo. Originalni deli sta drobnega formata, vendar
imata, soočena z reprodukcijo, poudarjeno prostorsko in haptično
vrednost. Likovna umetnost namreč ni le to, kar vidimo – in to ji je
z vizualno umetnostjo skupno. Tudi slednja je namreč mnogo več
od tega, kar lahko zaznamo na prvi pogled.

Črtomir Frelih: Druga narava, LIKOVNO/VIZUALNO, Eseji o likovni
umetnosti, urednika Črtomir Frelih in Jožef Muhovič, Pedagoška fakulteta
univerze v Ljubljani, 2012, str. 11–26.
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Prisotni smo in smo ljudje! (Razmišljanje ob sliki Tvoj zajtrk
(2006) Blaža Vehovarja)
Dejan Prša
Že moje načelno in velikokrat javno zagovarjano prepričanje
o pomenu vrednosti vsebine nekega umetniškega dela, me je
vseskozi zadrževalo v prostoru klasične štafelajne slike, ker so se mi
vse različne tehnološke in tehnične novotarije1 zmeraj na novo
zazdele neumestljive v preverjeno likovno tradicijo preteklih stoletij
s svojimi popreproščenimi sporočilnimi namigi in obenem vse
preveč trendovsko dopadljive v sicer zelo skrbno načrtovani in
natančni oblikovni dovršenosti, ki pa se je tudi kasneje velikokrat
izkazala le za navidezno in precej dolgočasno. Omenjeni kriteriji so
najverjetneje poglavitni razlog, da sem se s pogledom tako dolgo
zadržal pri podobi Tvoj zajtrk (2006) slikarja Blaža Vehovarja in se je
ob tem sprožil ves inspirativni miselni tok, saj je prizor sedečega
para (moškega in ženske) ob mizi s kozarci in svečo na njej
posledično načel vprašanja o njegovi interpretaciji in vpetosti v
nepregledna prostranstva likovne umetnosti. Slika se trdno vpenja v
siceršnje slikarjeve vsebinske in oblikovne značilnosti ter je tudi pri
njej mogoče zaslediti izrazito "liričnost", ki so jo skozi številne
likovne kompozicije zasledovali Vehovarjevi interpreti. Enako kot
ostale slike je v detajlih blizu slikarjevim zgledom iz širšega
evropskega in slovenskega prostora (Zoran Mušič, Janez Bernik,
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Adriana Maraž ...), ki so postali ustvarjalcu blizu že za časa šolanja v
melanholično občutenih in s preteklostjo prežetih svetovljanskih
Benetkah, zaradi vseprisotnih nežnih – zlasti rjavih in srebrnkastih
barvnih tonov pa naslikani prizor posledično hote ali nehote
zazveni kot naslikani prividni spomin ali prijetna misel. Vsekakor je
podoba (zaljubljenega) para ob mizi potisnjena v zasebno slikarjevo
mitologijo in je najverjetneje nastala kot rezultat bolj ali manj
intimnega in čustveno začrtanega slikarjevega navdiha.
Morda je dejstvo, da sem o motivu omizja že pisal, še toliko
bolj poudarilo zanimanje za samo sliko, čeprav sem pravzaprav
najprej pomislil na številne slikarske kompozicije, ki v izhodiščnih
legah stremijo k zelo sorodnim sporočilnim zasnovam. Gledano
strogo tipološko se slika s strogo simetrično kompozicijo, ki
namiguje

na

upodobljeno

večnostno

pojavnost,

približuje

Cezannovima Kvartopircema (1890/92), Caravaggiovemu Poklicanju sv.
Mateja (1599) ali gostiji Antonija in Kleopatre slikarja Gerarda de
Lairesseja, ko sta se slavna protagonista slike morala udeležiti
skupnega obeda za bogato obloženo mizo v izredno pompoznem
ambientu ob množici različnih služabnikov in strežnikov. Po
vsebinski

razdvojenosti

v

smeri

kulinaričnih

detajlov

in

ljubezenskega razmerja se polje primerjav razpre v povsem
drugačno sporočilnost. Vsekakor smo blizu Renoirjevemu Zajtrku
čolnarjev (1881), ko se skupina mladih fantov in deklet sproščeno
druži in zabava ob lahkotnem jutranjem obroku, ki ga tu in tam
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romantično začinijo nežni dotiki in bolj ali manj odkriti igrivi
pogledi. Čeprav je Vehovar manj zadržan pri slikanju kakršnih koli
neposrednih ljubezenskih detajlov, ki jih ob njegovem zajtrku lahko
le zaslutimo, se vpenja v odmev erotično mnogo bolj direktnega
slovitega Manetovega Zajtrka na travi (1863), a je vendarle bližji
številnim upodobitvam parov, ki se jim je na različne načine uspelo
izmuzniti v intimno samoto oz. le z dvojino pogojenim prizorom
omizja.
Nedvomno "govorita isti jezik" podobi Alenke Eke
Vogelnik (Dvojica, 1970/71) in Mihe Maleša (Pogovor, 1926), a je
večje hrepenenje po druženju v dvoje, ki ga izraža Vehovarjeva
podoba, osrednja sporočilna misel tudi še pri Božidarju Jakcu (V
skrivnem kotičku, 1926) in Venu Pilonu (Amour simple/Preprosta
ljubezen, 1921), ker gre v obeh primerih za vizualni prikaz
elementarne želje po človeški bližini. Ta je v Jakčevem primeru
nežno zadržana in pri Pilonu izražena s skorajda pretiranim
hotenjem po združitvi dveh zelo naklonjenih si človeških src, ki ga
izražajo hlastajoče kretnje (moških) rok. Po sami preprostosti
oblikovnega izraza oz. poenostavitvam s poploščeno figuralno
shemo se Vehovar staplja še z drugimi slikami, ki težijo k približno
enakim ciljem (na primer Zaroka (1954) Marka Šuštaršiča).
Ko me je gospa Nada Šumi leta 2008 povabila za
rojstnodnevno omizje spoštovanega profesorja dr. Milčka Komelja,
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sem sprva pomislil na licemerno izumetničene in prvinsko strastne
zabave "malih ljudi" pri slikarju Juriju Kalanu (Kdo bo torto?, 1996,
Bedro, 1994 ...), čeprav sem hkrati pomislil, da bo omizje za slovesni
mentorjev jubilej posebej imenitno in ekskluzivno. Ker sem
istočasno pisal poglavje s karnevalskimi motivi za disertacijo, sem
takrat v priložnostnem besedilu tudi predstavil motiv omizja v
širšem tematskem kontekstu, saj se mi je povsem upravičeno
zazdelo, da gre vendarle za eno najpomembnejših tematik slovenske
likovne umetnosti 20. stoletja, ki združuje v skupno dihanje izredno
veliko število najvišje pozicioniranih in uveljavljenih umetnikov s
sicer zelo raznovrstnimi vsebinskimi in oblikovnimi poudarki.2 O
njej je za katalog v Moderni galeriji leta 2003 že pisal Andrej
Medved in je razstava zelo veliko doprinesla k njeni kanonizaciji v
umetnostnozgodovinski zavesti, čeprav so bila prisotna le dela iz
galerijske zbirke. Medved vidi izhodiščni vzor v sakralnem polju
zadnje večerje in opozori na sporočilno raznovrstnost samega
motiva omizja.3
Najznamenitejšemu svetopisemskemu obroku sledimo vse
od bogatega srednjeveškega, renesančnega in baročnega snovanja
skozi celotno novoveško umetnost pri najvišje kanoniziranih
ustvarjalcih vse do Zadnje večerje Bettine Rheims in Sergeja Bramlyja,
ko svetopisemski zgled na novo zaživi skozi spretno zrežirano
fotografsko podobo. Bettina Rheims in Sergej Bramly sta s ciklom
"I. N. R. I." (1998) v sodobni čas preoblekla številne biblične
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prizore, njuna zadnja večerja je sicer precej kičasto obremenjena, a
vendarle povsem samosvoja z izvirnim maskiranjem apostolov v
glasbenike, ki igrajo na različne inštrumente.4 To vsekakor vodi v
karnevalski poudarek, a tudi v prikrite homoerotične namige med
izključno moškimi protagonisti za mizo in podobo približuje še eni
v likovni umetnosti zelo odmevni Zadnji večerji v fotografski montaži
izpod rok Elisabeth Ohlson, ki pa je v vloge apostolov dejansko
postavila resnične homoseksualce in transvestite ter s ciklom Le
"Christ gay" (1998) zrežirala drugačen pogled na trenutke iz
Kristusovega življenja.
Medvedovi tezi je potrebno sopostaviti predhodni antični
temelj s Platonovo gostijo (Simpozij), ki pravzaprav udejanja prizor
predvidljivega ritualnega človeškega zbliževanja in uveljavlja vse
prisotne pomembne detajle (zlasti hrana, zabava, glasba, ples in
erotika), ki odvijajoči se (večerni) dogodek spreminjajo v
neizmuzljivo karnevalsko določenost in vse udeležence trdno
vpenjajo v večnostno občutje življenja. Žanrska sproščenost je tista,
ki združuje množico podob z manj ali več karnevalskega naboja, pa
naj gre za poročna slavja, pustna rajanja, vesele pivske družbe s
Steenovih in De Hoochovih slik, skupinske portrete za mizami s
Halsovih, Rembrandtovih in Tominčevih umetnin ali manj številčna
hišna omizja ob skupnem dnevnem obedu, ki jih srečujemo pri
Nicolasu Lancretu (Pojedina s šunko, 1735), Jeanu-Francoisu de
Troyu (Zajtrk z ostrigami, 1734), Berthe Morisot (V jedilnici, 1886),
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Božidarju Jakcu (Pri kosilu, 1925), Milanu Klemenčiču (Pod murvo v
solkanskem dvorišču), Lajčiju Pandurju (V zidanici, 1952), Klavdiju
Zorniku (Trgatev, 1954), Maksimu Sedeju (Družina pri mizi, 1937, Pri
mizi, 1940), Maksimu Gaspariju (Družina pri žegnu za mizo) in mnogih
drugih.
Bučnost in živahnost veseljaških omizij, ki jim sledimo
recimo na Kraljevih dinamičnih svatbah, se skozi likovno umetnost
prevesi v svoje nasprotje z odmikom od celostnih karnevalskih
vizualnih prikazov in nekako na mejo se zasidra Petkovškova slika
Doma (1889). Po zaslugi številnih slikarjev, pisateljev5 in interpretov
gre za najslavnejše omizje slovenske umetnosti, vpeto v grenkobo
človeškega srečanja med ljudmi, ki skupne bližine ne najdejo. Kot
podobe pogrebnih sedmin, Petkovškovo podobo prekriva trpka
žalost, ki so jo v izrazitih poklonih umetniku zaznali številni slikarji
(Marij Pregelj, Marjan Dovjak, Janez Bernik, Dušan Kirbiš).6
Umetnina je bila deležna mnogih primerjav z deli slovenske in
evropske likovne umetnosti, primerjali pa so jo tudi s slovitimi van
Goghovimi jedci krompirja.7 Potiskanje Petkovška v temno
modernistično občutje je bilo v 20. stoletju očitno tako izrazito ali
za nekatere celo zelo moteče, če je bil stripovski mojster Jakob
Klemenčič vendarle že skorajda prisiljen pokazati vedrejšo varianto
dogajanja pod bogkovim kotkom s postavitvijo risalnega žebljička
na prazen stol ob nagajivem hihitanju vseh prisotnih. Za humor se
je izkazala primerna tudi Leonardova Zadnja večerja, v katero so se s
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pevcem Vladom Poredošem v vlogi Kristusa maskirali člani
glasbene skupine Orlek za priložnostni reklamni plakat izpred nekaj
let.
Obkrožen z ljudmi, a vseeno osamljen oz. sam, Petkovšek
napeljuje misel na podobe individualnih vsebinsko raznovrstnih
omizij, s katerimi se srečujemo pri Francetu Miheliču (Samotni pivec,
1930, Samotna deklica, 1930), Toulousu-Lautrecu (Ženska, ki pije,
1889), Juriju Šubicu (Sama, 1882/83), Fritzu von Uhdeju (Lupilka
krompirja, 1885) in Štefanu Planincu (Samotni mož, 1982). Tako zelo
otožno melanholično je začrtan Picassov portret pesnika Sabartesa
(1901) v zastrtem gostilniškem kotu in tako zelo samovšečno
zamozadostna in domišljava je podoba pisateljice Sylvie von
Harden, ki jo je sedečo za barsko mizico s cigaretom v roki leta
1926 naslikal Otto Dix. V to drugo od karnevalskega pompa
odmaknjeno plemenito samotnost se postavlja tudi Vehovarjeva
slika, ki jo kljub upodobljenemu paru preveva vseprisotna tišina in
je svetloba sveče le simbol veliko intenzivnejšega človeškega stika
preživete noči, ki se je umiril v podobi zgodnjega skupnega zajtrka.
Ko so teoretiki slikarja Preglja označili za režiserja, so imeli
v mislih najbrž tudi njegova raznovrstna omizja, katerih
protagoniste je sproti prilagajal glede na posamezne idejne
sporočilne zasnove. Prizorišča človeške telesnosti se zares
zavezujejo performativnim praksam in igrajo zelo pomembno vlogo
65

tudi na gledališkem odru. Kot večletni abonent ljubljanske Drame in
ostalih gledališč, sem opazil nenehno prisotnost motiva omizja ne
glede na različne žanre posameznih iger. Očitno se z motivom
udejanjajo bistveni življenjski premiki in jih je ob Preglju začrtal že
sin Vasko: Omizje je okolje, kjer so rojene vse bitne odločitve človekovega
obstoja. Miza je žrtvenik, kjer se dogaja tragedija poslednjega snidenja človeka
s človekom, sem nam prinesejo zadnjo večerjo pred odločitvijo, tu rešujemo dialog
z množico in končno lahko na mizi tudi umremo.8 Dokaz za
nepogrešljivost omizja so tudi besede Andreja Prozorova iz
Čehovih Treh sester: Samo jejo, pijejo, spijo, potem umrejo ... rodijo druge in
tudi ti jejo, pijejo, spijo, in da ne bi čisto otopeli od dolgega časa, pestrijo svoje
življenje z umazanimi spletkami, žganjem, kartami, prepiri, in žene goljufajo
može, možje pa lažejo ...9 Opomniti je potrebno še na teorijo Leva
Krefta, ki je v tematiki prepoznal predvsem etične vrednote, ker
potrditev, da smo ljudje, je namreč pogojena s tem, da (za mizo) ostanemo vsi
skupaj.10
Današnja

vseobsegajoča

"potrošniška

družba"

je

najverjetneje bistveni razlog, da se je kulinarična pestrost preselila
tudi na precejšnjo odmevnost v prostoru slovenske likovne
umetnosti, čeprav je znano, da so likovni umetniki že od nekdaj le
opazovalci karnevalskih "spektaklov" in manj njihovi polnokrvni
udeleženci.11 Nekako bi si težko predstavljali umetnika, ki bi se tako
sproščeno in lahkomiselno prepustil potešitvi lakote ob rečnem
bregu, kot so to storili "mali ljudje", ki jih je s fotografijo Piknik ob
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Marni (1938) ujel Henri Cartier-Bresson.12 Miklavž Komelj je lepo
opozoril, da je bila s performansom Where is the line ... tukaj tukaj
Franca Purga v galeriji Škuc leta 1998 uresničena le pošastna bebava
anemičnost samega ubijanja, ki je do skrajnosti afirmirala prenažrto
brezbrižnost.13 A ubijanje telička v zadnjih prostorih galerije in
užitkarsko prenajedanje obiskovalcev po ostalem razstavišču je
Purgu prineslo izredno veliko slavo.
Močno klofuto nekaterim umetniškim dogodkom oz.
performansom (tudi 29. ljubljanskemu mednarodnemu grafičnemu
bienalu) pomeni projekt Marine Abramović Umetnica je prisotna za
retrospektivo v MOMI v New Yorku leta 2010, ki je premnogim
evropskim in slovenskim umetniškim manifestacijam sodobne
umetnosti dokazal, da se velika in pomembna umetnost rojeva le iz
izvirnega miselnega oz. čustvenega perfekcionizma in to brez večjih
finančnih vlaganj. Uspeh performansa je dosežen z arhetipsko
podobo omizja v dvoje, kar v fizični obliki predstavlja preprosta
lesena miza z dvema nasproti si postavljenima stoloma. Umetnica je
736 ur presedela za to mizo ter le z markantno telesno prezenco
brez izgovorjenih besed v tišini srečevala različne ljudi, ki so se v
čakajočih vrstah šest dni v tednu in deset ur na dan počasi
približevali Abramovićevi, da bi prisedli k njej. Sugestivni izrazi ljudi
s fotografskih ali filmskih posnetkov so zrcalo različnih odzivov na
soustvarjanje človeškega stika, se pa razpenjajo od smeha, joka,
cinizma, sovraštva do različnih reakcij, kar vse sooblikuje tezo, da so
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predvidljivi trenutki sedenja za isto mizo vendarle nikoli do konca
izživeti izvir posameznikovega potrjevanja življenja, ki se lahko
uresniči le z bližino in prisotnostjo drugega človeka ali večjega
števila ljudi. Pogosto reproducirani trenutek umetničinega srečanja z
nekdanjim partnerjem in sodelavcem Ulayem v strogi simetrični
kompoziciji pomeni pravzaprav še en zelo ustrezni vir za razlaganje
Vehovarjevega krhkega omizja z zelo podobnim s čustvi nabitim
vzdušjem.

Opombe:
1. Pod to združujem video, performans, izdelke zvočne umetnosti
ter ostale novejše medije.
2. Otoki umetnosti/Milčku Komelju na 60. postaji (ur. Nada Šumi),
Logos, Ljubljana 2008, str. 139–145.
3. Andrej Medved: Miza-omizje-mensa kot osrednja tema/Ikonografska
skica, v: Mize in omizja, (rk), Moderna galerija, Ljubljana 2003, str. 4–
17.
4. Bettina Rheims et Serge Bramly/La vie de Jesus en photo, v: Photo (ur.
Eric Colmet Daage), št. 354, Pariz 1998, str. 36–49.
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5. Mlajšega datuma je ustvarjanje Mateja Krevsa (Doma – Jožef
Petkovšek) s pesniškimi verzi: Le tujec-sin sedel je mirno, togo,/ oblečen v
črno kot bi bil s pogreba;/ v tujini je pokopal želje vroče,/ mladost zavozil je in
čast imena,/ domov se vrnil duše parajoče/ in motnih je oči, a vdan v usodo.
6. Tomaž Brejc: Temni modernizem, CZ, Ljubljana 1991, str. 61–75.
7. Sergej Kapus: Ugrabljeni slikar, Moderna galerija, Ljubljana 1998,
str. 40–44, 63.
8. Prav tam, str. 95.
9. Ljudmil Dimitrov: (Ne)platonični simpozij Platon(ov)a, v: Anton
Pavlovič Čehov/Platonov (ur. Darja Dominkuš), LXXXIX/11, SNG
Drama, Ljubljana 2010, str. 20–23.
10. Lev Kreft: O štefanu, v: Slovenec Slovenca gori postavi (ur. Barbara
Korun, Bojana Kunst), LXXXVII/15, SNG Drama, Ljubljana
2008, str. 9–10.
11. Robert Simonišek: Vagabundske figure v slovenski likovni umetnosti in
literaturi na začetku stoletja, v: Ars&Humanitas (ur. Milica Antić Gaber,
Tine Germ), V/1, Ljubljana 2011, str. 155–173.
12. Boris Gorupič: Henri Cartier-Bresson. Mojster trenutka, v: Deloskop
(ur. Maja Megla), št. 25, Ljubljana 2004, str. 28–29.
13. Miklavž Komelj: Traktat o gorečem križu, v: Likovne besede (ur.
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Andrej Brumen Čop, Mojca Zlokarnik), št. 61, 62, Ljubljana 2002,
str. 118–125.
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son:DA
Mario Berdič

Mlada mariborska ustvarjalna dvojica Metka Golec (1972) in
Miha Horvat (1976), združena pod imenom son:DA, sodita v
generacijo mlajših umetnikov, ki so jih v popolnosti prevzele
ustvarjalne

možnosti

novih

digitalnih

medijev

in

njihova

multimedijska interakcija, tudi v obliki a/v in drugih instalacij.
Digitalne tehnike, kot so video, digitalna glasba, digitalna grafika
ustvarjena z miško in fotografija, uporabljata na dokaj prvobiten
način, kot bi šlo za srednjeveško alkimično eksperimentiranje,
pogosto z ironičnim nadihom. Električne in elektronske naprave ter
pripomočki, kot so vtičnice, vtikači, stikala, kabli, mobilni telefoni,
daljinci, miške, ekrani, računalniki ipd., so postali ne le subjekti
oziroma orodja, marveč, poleg človeka, tudi osnovni objekti
njunega umetniškega izražanja.
Digitalne grafike praviloma odtiskavata na platnih velikih
formatov (tudi do treh metrov dolžine), kar je v klasičnih grafičnih
tehnikah izvedljivo le s pomočjo večjega števila matric. V smislu
aluzije na takšno "arhaično" metodo neredko ustvarjata digitalne
odtise na papirju A4-formata in jih sestavljata neposredno na stenah
v večje muralne kompozicije s hotenim vtisom improvizacije.
Lahkost sicer velikih nosilcev jima omogoča relativno enostavno
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pošiljanje likovnih del po vsem svetu, tako da sta lahko prisotna tudi
na več mednarodnih razstavah hkrati. Četudi kot tandem aktivno
sodelujeta šele od leta 2000, sta postala ena najbolj zanimivih
slovenskih intermedijskih ustvarjalcev tako doma kot v tujini, o
čemer pričajo številne razstave in nagrade ter zavidljiv seznam
znanih kritikov in kustosov.
Njun celoten opus je prepleten s prepoznavno tematiko
ironiziranja človekovega ravnanja z elektronskimi napravami, do
katerih še nima pravega odnosa in mu pomenijo le mašilo za
duhovno, čustveno in intelektualno praznino, namesto da bi ga
bogatile. Najpogostejši likovni objekt je v tem oziru računalniški
kabel, ki ga ljudje uporabljajo tudi kot jed v obliki makaronov in se z
njim hranijo v velikoformatni figuralni kompoziciji, ki ironično
aludira na zadnjo večerjo. Navitki kablov imajo lahko tudi podobo
hamburgerja, donuta ali klobčiča volne. V prazni računalniški sobi
so kabli v obliki grozečih "lovk" povsem izrinili človeka in zasedli
njegovo mesto. Enako pogost likovni objekt je vtičnica, ki se zdi kot
stiliziran človeški obraz in lahko samostojno zaseda vso slikovno
površino ali celotno prostorsko intervencijo, kot na primer na
najnovejši razstavi v Umetnosti galeriji Maribor. Eno glavnih vlog
igra seveda tudi miška, ki avtorjema pomeni osnovno likovno
orodje, digitalno risalo, in je človeku prav tako pomembna kot
cigareti, hrana in pijača (prizor iz namiznega tihožitja). In kaj bi
človek počel brez svojega tele-zijala? Zaljubljeni pari se objemajo na
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foteljih ali zofah pred TV ali računalniškimi ekrani, kot bi šlo za
vrhunec intimne zveze. Velikoformatne, velikoskupinske figuralne
kompozicije prikazujejo mladino, ki v raznih sproščenih položajih z
obveznim daljincem v rokah bulji v ekran (pravzaprav v nas,
opazovalce), ne da bi se zavedala prisotnosti svojega bližnjega. Pa
vendar so vsi dobre volje, nasmejani in brez zahrbtnih misli, kot bi
šlo za "one big happy family" uporabnikov elektronskih oziroma
digitalnih medijev. Problem je le, da jim komunikacija z mediji
popolnoma (in uspešno) nadomešča medčloveško občevanje.
Dejavnosti dvojice son:DA presegajo okvire neposrednega
umetniškega ustvarjanja, saj je njuna interpretacija likovnega
umetnika dokaj široka, kot je razvidno iz njunega sporočila na
internetnem portalu sonda.kibla.org: umetnik kot umetnik, umetnik
kot kustos, umetnik kot galerist, umetnik kot socialni delavec,
umetnik kot kulturni manager, umetnik kot prodajalec, umetnik kot
avtor, umetnik kot novinar, umetnik kot znanstvenik, umetnik kot
filozof itn. Svoje presegajoče interese udejanjata od leta 2007 v
domači "EX-garaži" na Gregorčičevi ulici v Mariboru, kjer v vlogi
kustosov prirejata razstave, projekcije, okrogle mize ipd., njuna
pozornost pa je še posebej usmerjena k fotografiji. Tako sta med
letoma 2004 in 2005 vodila projekt "gUF – garaža za umetniško
fotografijo" v okviru Pekarne, prizadevata pa si za ustanovitev
"muzej fotografije" v sodelovanju s stalno (zasebno) zbirko žal
nedavno preminulega, priznanega mariborskega fotografa, Dragiše
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Modrinjaka, kjer bi se prirejale raziskave, razstave in izobraževanje
na

temo

zgodovine,

tehnologije

in

umetnosti

fotografije.

Nenazadnje je treba omeniti še izjemno Ustanovo fundacija sonda,
fundacijo za teorijo in prakso audio-vizualne umetnosti, h kateri je
aprila 2009 Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije dalo soglasje
k ustanovitvi, ki omogoča štipendije in nagrade umetnikom in
teoretikom

oziroma

organizira

sodelovanja.
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medinstitucionalna

Sporočilo; V modrem, Iz skrivnosti interaktivnega
Milena Koren Božiček
Projekti Željka Opačka v zadnjih dvajsetih letih skoraj brez
izjeme arhivirajo duhovnost. Podoživlja vloge oseb na umetniških
delih in iz svetega pisma. Pojavlja se v vlogi upodobljencev različnih
oseb in značajev ter vlog. Dela delujejo kot slike in animacije,
vendar pa to niso. So konceptualni projekti, ki jih utemeljujejo in
utrjujejo v tem, da avtor sledi ideji, ki jo razvija skozi različne netradicionalne medije. Razvija jo po principu uporabe starega
elementa, zaradi katerega se je njegov umetniški proces začel
odvijati in mu vpleta ali dodaja novega ali več novih elementov. Za
»star« element s principom uporabi večinoma gledalce z zelo znano
podobo po zgledu znanega dejstva, da starejšo umetnost dojemamo
kot podobo malikovanja, sodobno umetnost pa še prepuščamo
preverjanju in potrjevanju, da bo morda počasi vstopila v
deklarativni svet umetnosti.
Novi mediji so izziv za izzivalne remake, ki dajejo artefaktu
dodano vrednost, predvsem manipulacijsko. V tej obliki postane
nov izdelek zanimiv in aktualen. Nastajajo postopoma in
nekontinuirano, odvisni od zaznavnih impulzov okolja ali svetovne
scene.
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Avtor okolje in svet zaznava z umetniško senzibilnostjo in
brezobzirno družbeno kritičnostjo. V ta akt se vključuje v
konceptualni in vizualni prisotnosti z vso vnemo in akcionizmom.
Je zelo kritičen opazovalec in prav tako samokritičen ustvarjalec.
Svoje doživljanje sveta je razgalil v številnih performativnih
predstavitvah že v osemdesetih letih prejšnjega stoletja (in
tisočletja): Intervencija kot izziv v Beogradu in Ljubljani, 1986; v
Velenju Zdravljenje, 1988; v Ljubljani Stroji za sanjanje, 1993; v
Celju Znana dela neznanega mojstra, 2001; v Ljubljani 60 sec., 2010
in drugi projekti.
Njegovo produktivnost, izjemno širino in spretnost
govorice v z raziskovanju video medija, lahko sledimo z
občudovanjem in pričakovanjem v delih, ki gledalca popeljejo v
posebno atmosfero plastenih video podob, ki jih ustvarja s svojimi
video instalacijami. Aktualni video, ki je uprt v zvedavost odzivanja
na nasprotja med zelo znanim tekstom in neznanim končnim
produktom. V zavesti verujočih, kakor tudi ne verujočih, so
slikovne in besedilne zgodbe, o katerih so izoblikovani stereotipi. Ti
so prevzeti v rimokatoliškem in pravoslavnem verskem krogu. V
animirani sliki se avtor pojavlja še kot bralec kompleksnega Pisma
Hebrejcem (1,1-13,25), ki vzbuja mnoge pomisleke.
V avtoportretnem liku vidno in slišano prebira s patetičnim
glasom in na neznan način. Za izhodišče si je izbral animacijo.
76

Opačak svoj odnos do sveta postavi v položaj izpraševanja sebe in
gledalca o svobodi v najrazličnejših oblikah, o človeškem
dostojanstvu,

duhovnosti/materialnosti,

združuje

jih

z

raziskovanjem različnih možnosti uporabe medija v formalnem
smislu. Projekcija je animacijska risba z avtorskim glasom v praznoti
video prostora, ki časovno ni omejen; ne na začetku kot tudi ne na
koncu. Daje nam občutek da se nahajamo znotraj tega virtualnega
sveta že od nekdaj in da traja vse do neskončnosti.
Uroš Acman desetletno ustvarjanje posveča predvsem
raziskovanju novih kompozicij. Njegove fotografije temeljijo na
kombinacijah in prečiščevanju različnih elementov v prostoru ali
kombinaciji realnih in nerealnih prostorov.
Acman je s prvo serijo svojih fotografij »S severa« zastavil na
klasični fotografiji, posneto ponoči z bliskavico, s prefinjenim
dotikom detajlov. Eksponiral je nočne prizore, ki so avtorsko
modificirani in ne posredujejo posnemanja narave ampak
nenavadne motive, ki jih je tudi z osvetlitvami preobrazil v domala
neprepoznavne izvorne teme.
Druga serija »Modro« je izstopila iz raziskovanja kot zgolj
formalna estetizacija. Zastavil jo je v osmih korakih, od katerih sta
dva primera predstavljena v tem izboru za razstavo. V prvem
razstavljenem primeru gre za modro vertikalo na črnem polju, ki je
nastala iz povsem preprostega papirnatega tulca osvetljenega v (z)
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modro. Ta motiv je postavljal v različne skromne kompozicije v
zgolj

enostavno

vizualno

podobo,

četudi

je

v

drugem

predstavljenem primeru ta v obliki križa. Pri obeh gre za asketsko
podobo brez avtorskih interpretacij in ikonografskih podlag.
Takšne kompozicije sicer na svoj način gledajo čez ramo
pionirjem konkretne umetnosti, kot so Theo van Doesburg, Max
Bill ter Man Ray, Moholy Nagy in Wilhelma Heiliger. Njene
korenine segajo v Rusijo in na Nizozemsko. Konkretno umetnost
sprejemamo kot izraznost barve, linij, površin in geometrijskih
elementov, umetnost brez zgodb; portretov, pokrajin, tihožitij.
Prevzemajo nas izključno barve in oblike, v katere nas pahnejo
producenti. Pri konkretni umetnosti gre za eno najbolj pomenljivih
smeri v likovni umetnosti, ki je od nastanka v prehodu iz prvega v
drugo desetletje dvajsetega stoletja in še vse do danes vznemirja
vedno znova in nove generacije ustvarjalcev.
V primeru Acmana lahko iz njegovega opusa in pripovedi
sklepamo, da je gostoto vseh slogovnih možnosti in poskusov
enostavno moral umiriti, po njegovih besedah minimalizirati zgolj
na vizualno estetiko. S fotogrametrijsko tehniko je dosegel optične
in izrazno temeljite učinke svetlobe. Želene rezultate uresničuje z
digitalnimi odtisi ink jet tiskanja na kaširano steklo.
Še tretja prepoznavna, iz opusa Uroša Acmana, je serija
»Museums«. To je serija scenskih postavitev in naravoslovnih
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muzejskih ambientov v slogu muzejev prejšnjega stoletja, kjer se
avtoportretno pojavlja znotraj teh avtorskih postavitev.
V bistvu formalne lastnosti umetniškega dela ne izdajajo
smisla, če ji ne postavimo v razmerje v soodnosu z družbeno klimo
ali pogoji za njihov nastanek in izdelavo. Pri tem je seveda v
ospredju dominantnost avtorjev, poleg njih pa še zadovoljnost in
užitek ob izdelavi ter potreba po komunikaciji z okoljem, v katerem
nastaja in za katerega bo produkcija nastala. Čeprav estetika v njih
skoraj praviloma nima prepoznavne teorije, jih sprejemamo v to
kategorijo kot fakte artefaktov in o njih predvsem post festum
objavljamo rezultate analiz in sintetiziramo analize umetniške
stvarnosti, čeprav so bili artefakti ustvarjani in ustvarjeni brez
njenega predhodnega vpliva in pomoči. Običajno pa ohranjajo imeumetniško delo na podlagi kulturnih norm kot formativne osnove
za definiranje umetniškega dela in kot spektra človeških stvaritev z
estetskim učinkom.
Miha Cojhter je že svoje dodiplomsko izobraževanje začel v
Linzu v Avstriji, kjer je zaključil študij Raum & Designstrategien na
Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung v Linzu,
katerega glavna tema je iskanje prostorskih konceptov, razumevanje
in pomen javnega ter zasebnega, virtualnega in realnega prostora,
vključno s konceptualnim razumevanjem in ustvarjanjem prototipov
in projektov v umetnosti in arhitekturi. V tem času se je naučil
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združevati arhitekturna izhodišča in znanja z umetnostjo in jih
prevesti v nove dovtipe, bodisi v umetnosti ali v tehnologiji. Tako
so nastali projekti, v katerih je prisotna konceptualna arhitekturna
osnova, prepletena z virtualnimi koncepti in z robotiko. Na isti
fakulteti nadaljuje magistrski študij, smer Interface cultures, ki je
zasnovan na programu multimedijskih umetnosti s poudarkom na
robotiki, računalniškem dizajnu, znanstvenih in prototipnih
raziskavah ter umetniških vsebinah, s camera trackingom, camera
motionom, processingom in filmom.
Cojhtrova ustvarjalnost deluje lahkotno, čeprav izhaja iz
kritičnih raziskav družbene aktualnosti, s pretvorbami v vizualne
projekte na duhovit, predvsem pa optimističen način. Delo z
naslovom »The secret of quick cutting« vizualizira otipljivost
občutka ob povsem vsakdanjih opravilih, ki jih pretvarja v
multimedijski artefakt. Prisotnost ustvarjalca je v korespondenci z
medijskimi učinki v interaktivnem kontaktu širšega konteksta.
Performativni akt Cojhter raziskuje kot umetniško, gestualno in
metaforično interaktivnost ob uporabi najnovejših tehnoloških
zmožnosti na področju aplikacij, oblikovanja ter družbenih
potencialov za izvajanje. Interface je vsebinska predstavitev
povezave in razvijanj računalniških sistemov, ki uporabljajo
komponente strojne in programske opreme in omogočajo
izmenjavo in prenos digitalnih podatkov preko protokola.
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Če rezanje zelenjave gledamo kot performativni akt
ranljivosti »bitja« in v soodnosu prelivanja krvi ob ranjenju, potem
nam ta ranljivost in odhajanje »življenjskih sokov« izvablja prijeten
vonj in v nasprotju z našo utečeno predstavljivostjo tudi prijetno
barvo. Ta spravljivost z naravo nam prinaša blage ali celo prijetne
posledice. V Cojhtrovih projektih stereotipno odklonilni in strašljivi
prizori, kot je črna luknja, niso več zastrašujoči, ampak nam jo
približa na tleh domačnega okolja in srka vase hladne sence (black
processing). Pogledi skozi stene niso več prihodnost, ampak so
postale resničnost, kjer si obiskovalci skozi "touriscop" (daljnogled)
lahko v živo ogledajo panoramo mesta, ne da bi se premaknili z
opazovalnega mesta. Tudi sintetični material, kot je silikon, ni več
samo tehnična snov za tesnjenje oken, ampak s Cojhtrovo idejo
postane umetniški material za veliko parkovno silikonsko skulpturo,
ki vizualizira drevesno silhueto monumentalnih razsežnosti in zlitje
z okoljem.
Med prvimi uporabniškimi projekti, ki jih je že realiziral,
je »preobrazba« gostinskega lokala v Linzu, kjer je kreiral prostor z
iskanjem novih razmerij med biologijo in tehnologijo. V tem
odnosu je ustvaril povsem avtorsko podobo, ki se pretaka med
notranjimi stenami v lokalu. Inside=outside je konceptualno
zasnovan projekt za Berlin v letu 2010, kjer nas sooča s tezo, da je
vsak rad sam. Rezultira se v ureditvi restavracije, v kateri je
omogočeno, da za eno mizo sedi po več ljudi, pa vendar vsak zase,
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saj prostorska razdelitev in višina stolov omogočata občutek
zasebnosti skozi konceptualno vizualizacijo. Tudi Animation je
arhitekturni projekt. Posnetke premikajočega plesalca je prenesel v
3D-program, nato pa izdelal maketo ter ustvaril veliko skulpturo iz
lesa in betona s projekcijsko površino v smislu kina na prostem. S
tem projektom je odprl polemiko glede osebnega prostora in
definiranja prostora, ki ga predstavljamo na veliko načinov. Na
podlagi izkušenj na arhitekturnem in likovnem področju je udejanjil
še naslednje projekte: Unsterblich/Nesmrtno za Skulpturpark Graz,
ponazarjajoč 3D-senco iz pleksi stekla, ki reagira na sončno
svetlobo.
Ključno za razumevanje in sprejemanje njegovih projektov
je, da se vedno razlikuje od ustaljenih praks in se postavlja na
nasprotno stran dominantnega družbenega principa skozi pogled, ki
na odgovoren a lahkoten način sprejema našo realnost.
Miha Cojhter v New Yorku zaključuje nov projekt. S
prepletanjem svojih arhitekturnih, prostorskih in interaktivnih
kreativnosti ustvarja novosti tudi v likovnem izražanju, katerega
poglavitna naloga je interakcija, čistost in obojestranska harmonija.
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Izraznost v oblikah nadrealizma
Boris Gorupič

V dvajsetih in tridesetih letih prejšnjega stoletja je
nadrealizem postal eden osrednjih likovnih slogov v evropskem
modernizmu, če ne tudi najpomembnejši. V njegovih okvirih je
nastalo izjemno razgibano dogajanje na raznih področjih izražanja,
svoje predstavnike pa ima tudi med fotografi. Seveda tudi v njihovih
delih prepoznamo izrazito prisotnost koncepcije tega sloga in
njegovo poudarjanje razmerij med realnostjo in nezavednim.
Nadrealisti so svoje delovanje zastavili precej specifično, a hkrati
tako široko, da so še pozneje, v naslednjih desetletjih pridobili
mnogo mlajših avtorjev, ki so s svojim delovanjem nadaljevali na
izkušnjah te prve generacije. Avtorji prve generacije, med katerimi
so Man Ray, Dora Maar ali Brassaï, so se fotografije lotili izrazito
raziskovalno, bolj kot katerikoli predhodniki, razen mogoče dadaisti;
med katerimi pa so mnogi itak prešli v nadrealizem. Prakse kot so
fotomontaža, solarizacija ali izdelava fotografij brez fotografskega
aparata – le z osvetljevanjem papirja, postanejo v nadrealizmu nekaj
povsem običajnega, medtem ko pred tem obdobjem praktično
razen izjem niso bile prisotne na likovni sceni. Sicer pa pri
nadrealistični fotografiji ne gre poudarjati le tehničnih inovacij, pač
pa tudi nove obravnave figuralike, predmetnosti, prostora …
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Avtorji so recimo pričeli uporabljati neobičajne perspektive, se
namerno odmikati od ustaljenih pravil, zanikali so klasično
obravnavo svetlobe. Podoben interes prepoznamo tudi pri novejših
avtorjih, recimo Enzo Tedeschi sestavlja povsem nove like v celoto,
ki oblikuje značaj neobičajnega, pa čeprav z znanimi predmeti.
Herman Pivk je eden izmed pripadnikov generacije, ki je v
osemdesetih letih prinesla novo dojemanje avtorske fotografije.
Opustila je klasično dokumentiranje dogodkov, ki je izhajalo še v
precejšni meri še iz načel, kot jih je uveljavil socialni realizem, prav
tako tudi ni več sprejemala romantično upodabljanje pejsažev.
Mlajši avtorji se začno zanimati za dogodke, ki so del njihove
realnosti; recimo prvič se srečamo s posnetki, ki so nastali na rock
koncertih in podobno.
Ker so osemdeseta leta, z nadaljevanjem v devetdesetih,
prinesla najbolj ugodne razmere za razvoj naše fotografije do sedaj,
je lahko prišlo tudi do uveljavitve manj konvencionalnih pristopov.
Pivk je oblikoval enega izmed takšnih, ki predstavljajo izrazito
novost v naši fotografski praksi. Kajti, če je za klasično fotografijo
značilno, da nastane neposredno iz negativa, se pri njegovih
fotografijah srečujemo z nadgradnjo tega postopka. Posamezna
fotografija je sestavljen iz več različnih predlog, te se združujejo v
novo likovno celoto, pri kateri avtor poljubno dodaja, oziroma
odvzema posamezne vsebine. Na takšni osnovi nastajajo povsem
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izvirne podobe, ki sicer izhajajo iz realnosti, vendar z njegovo
likovno interpretacijo dobijo svojstven značaj. Če jih poskušamo
primerjati, oziroma postaviti v razvoj fotografije, potem lahko
zapišemo, da je v našo nacionalno fotografijo prinesel povsem
lastno likovno shemo, ki je pred tem nismo poznali v tako zreli
obliki pri kakšnem avtorju. Vzporednice bi lahko iskali predvsem v
slikarstvu ali literaturi, ki ima v svojem izhodišču nadrealizem, pri
čemer gre prav tako za nizanje različnih vtisov, ki so potem
sestavljeni v nekakšen enoten okvir. Ima pa njegova fotografska
praksa obsežno zgodovino v evropski fotografiji, kjer so se že
različni avtorji vse od zrelega modernizma, oziroma njegovih
avantgard ukvarjali z iskanji zanimivih fotografskih učinkov na
takšen in podobne načine.
Če se spomnimo, je bilo za njegove fotografije značilno, da
so bile mehko tonirane, in sicer v rjavo barvo. S tem so dobile
poseben likovni učinek, kakor tudi originalnost, saj gre za tehnični
postopek, ki se pri vsaki fotografiji vedno znova ponavlja. Novejša
serija nima več te značilnosti, ima pa vendar izrazito tehnično
posebnost, s katero se razlikuje od ostalih fotografov. Gre namreč
za reprodukcije na platnu, medtem ko so njegove prejšnje
fotografije imele za svojo osnovo papir, kar je tudi običajno. Ker že
njegove predhodne fotografije niso bile povsem konvencionalne in
so občasno zaradi dodatnih posegov pridobile že skorajda slikarski
značaj, lahko te fotografije jemljemo kot nadaljevanje postopkov, ki
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jih je zastavil že prej in skladno z njegovim likovnim razvojem
dobivajo novo različico. Sicer pa je Pivk ohranil številne posebnosti,
zlasti, če omenimo neobičajno združevanje različnih predlog. V
njegovi slogovni interpretaciji se osmislijo, dobijo nove pomene,
razvijejo lastno govorico, kar je še izraziteje pri tistih fotografijah, ki
so likovno bolj polno sestavljene. Sicer pa gre za eno izmed serij, ki
dopuščajo široko polje interpretacij posamezne fotografije, kakor
tudi celotne razstave. Njen naslov je Hotel BA – BO, ki sicer ne
obstaja, in dopolnjuje predstavo o vprašanju, kako vsakdo izmed
nas razume realnost.
Pri ljubljanskem fotografu Blažu Zupančiču najdemo
obsežno fotografsko produkcijo, ki je celoviteje pričela nastajati že v
sedemdesetih, še posebej pa v osemdesetih letih. Gre za obdobje,
ko je fotografija postala čedalje bolj popularna in se je dobro
prilegala v estetiko t. i. nove podobe, katera je imela takrat osrednje
mesto med novejšimi likovnimi tendencami. Ne le pri Zupančiču,
pač pa še pri večjem delu fotografov, ki so se formirali takrat,
seveda najdemo številne značilnosti postmodernizma, vendar gre za
tisto vejo, ki izhaja z nadaljevanja klasične modernistične fotografije,
katera je sicer opredelila kar največji del prejšnjega stoletja. Takšne
slogovne značilnosti velja pri vsakem avtorju vsaj ohlapno določiti,
saj ga s tem lahko ustrezno postavimo v kontekst neke
oprijemljivejše estetike; in če poznamo njen razvoj, lahko
neprimerno bolj adekvatno prepoznamo položaj posameznih
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avtorjev v njej. Sicer lahko v novejši likovni sceni, vključno s
fotografijo, najdemo in opredelimo predvsem smeri, ki se
navezujejo na neo-modernizem, oziroma tiste, katere svoje
izhodišče razlagajo kot neo-avantgardo. Bistvena razlika med tema
okvirjema je predvsem ta, da avtorji, ki izhajajo iz modernizma,
bistveno bolj upoštevajo tradicijo »klasične« likovne zgodovine,
medtem ko jo novi avantgardisti devalvirajo in jo nadomeščajo s
teoretskimi,

večpredstavnimi,

tudi

povsem

ne-likovnimi

strukturami. Sicer pa je Zupančič tudi generacijsko bolj kot ne blizu
tisti estetiki, ki ima svoj izvor v poznem modernizmu, saj je bila ta v
osemdesetih bistveno bolj aktualna, kot pa recimo v poznih
devetdesetih, ko je že predvsem pri mlajših, sklicevanje na
zgodovino avantgarde postalo vsakdanjik na likovni sceni, pripravil
pa je nova dela, ki so kombinacija klasičnega in digitalnega.
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Podatki o avtorjih
in reprodukcije
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Metka Golec je rojena v Mariboru leta 1972. 1991-95 Študira
arhitekturo na tehnični fakulteti v Gradcu. 1996-97 študira na Šoli
za umetniško fotografijo Friedl Kubelka na Dunaju. 1998-2003
študira na Akademiji za likovno umetnost na Dunaju.
Miha Horvat je rojen v Mariboru leta 1976. 1995-2001 študira
etnologijo in kulturno antropologijo na Filozofski fakulteti v
Ljubljani. 1999-2001 študira filmsko režijo na Akademiji za film v
Ljubljani. 2000-1 študira film na Umetniški univerzi v Helsinkih.
2002-4 študira slikarstvo na Akademiji za likovno umetnost na
Dunaju. 2001-2006 študira nove medije na Univerzi za uporabno
umetnost na Dunaju. 2006 magistrski študij filozofije in teorije
vizualne kulture na ISH Koper.
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son:DA.docs (2011-2012)
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Blaž Vehovar (1981) je končal Srednjo šolo za oblikovanje in
fotografijo v Ljubljani (2000) in Akademijo lepih umetnosti v
Benetkah (2008) z diplomskim delom Viharji umetnosti - Zoran Anton
Mušič, Antonio Tapies.
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Tvoj zajtrk (2006)
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Črtomir Frelih je rojen leta 1960 na Nomenju v Bohinju.
Diplomira 1985 na ALUO v Ljubljani, Oddelek za grafiko pri prof.
Zvestu Apolloniju, specialistični študij grafike pa zaključi 1990 pri
profesorjih Zvestu Apolloniju in Branku Suhyju in bil v tem času tri
leta asistent na Oddelku za grafiko ALU. 1992 na ALUO prejme
Priznanje pomembnih umetniških del. 1997 opravi magisterij s
področja likovne didaktike. Je izredni profesor za risanje in grafiko
na Oddelku za likovno pedagogiko Pedagoške fakultete Univerze v
Ljubljani. Je avtor številnih člankov s področja likovne umetnosti,
likovne teorije in likovne pedagogike.
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Ni slabega vremena, je le slaba oprema, 2012, digitalni tisk na
fotopapir, 150 cm × 100 cm; Pes in človek s palico, 2012, akril in
pastel na platnu, 30 cm × 30 cm; Človek in pes pod dežnikom ,
2012, akril in pastel na platnu, 30 cm × 30 cm
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Žiga Kariž, rojen 1973 v Ljubljani. 1997 Diploma na ALUO v
Ljubljani. 2001 Magisterij (prav tam - mentor). 2009 Docentura
(prav tam).
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La Mariee shit yeah , računalniški tisk, 110x 150 cm, 2012
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Miha Štrukelj, rojen leta 1973 v Ljubljani, Slovenija Živi in dela v
Ljubljani. Akademija za likovno umetnost - dodiplomski študij
slikarstva, Ljubljana Akademija za likovno umetnost - podiplomski
študij slikarstva, Ljubljana, IUP Indiana University of Pennsylvania Izmenjalni program (podiplomski študij slikarstva).
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10th Avenue , pl/olje, svinčnik, 200x140cm, 2012

99

Tobias Putrih, rojen 1972 v Kranju. Živi in ustvarja v Cambridgeu,
Mass. in Ljubljani. 1997 Diplomira na ALUO v Ljubljani. 1997-98
Študij na Kunstakademie Düsseldorf, Nemčija.
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Rob odra , les, 60 x 90 x 5cm, 2012
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Saba Skaberne, rojena leta 1962 v Ljubljani. Po končani gimnaziji
se je leta 1981 vpisala na kiparski oddelek Akademije za likovno
umetnost v Ljubljani, kjer je leta 1986 diplomirala pri profesorju
Slavku Tihcu. Od leta 1987 deluje kot svobodna umetnica in je
članica ZDSLU. V letih 1995 do 2000 je aktivno sodelovala v
neodvisni kiparski skupini Voda & Kipi. V svojem ustvarjalnem
opusu se ukvarja z malo plastiko, portretom, ambientalnimi ter sitespecific postavitvami. Ukvarjala se je tudi z izdelavo gledaliških
kostumov in rekvizitov, oblikovanjem naslovnic zgoščenk, sedaj pa
deluje kot vodja umetniških delavnic in likovni pedagog na Šoli za
uporabno umetnost Famul Stuart v Ljubljani. V letih med 2003 in
2008 je živela in ustvarjala v Perthu v Zahodni Avstraliji, od leta
2008 pa spet živi in ustvarja v Sloveniji.

102

Whitefeller, Blackfeller Ambientalna postavitev, 2012
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Aleksadra Saška Gruden je bila rojena leta 1970. Leta 1992 je
zaključila študij na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru. Od
1991 do danes dela kot novinarka kulturne redakcije RTV Radio
Slovenija o.e. Radio Maribor in III. program ARS. Leta 1998 se je
vpisala na Akademijo za likovno umetnost v Ljubljani, smer
kiparstvo. V letih 2003-2012 poučuje na Šoli za uporabno umetnost
Famul Stuart v Ljubljani (kiparstvo). V letih 2003/05 je bila članica
uredniškega odbora pri reviji Asskalla, priloga Spektra, Študentska
založba Litera, ŠOUM. 2003/04 dela v ateljeju Lutkovnega
gledališča

v

Ljubljani.

2005

programska

vodja

Festivala

performansa, sodobnega plesa in gledališča »Performa«. Od 2006
deluje kot samostojna delavka na področju kulture. 2007/2011 je
bila scenografka in vodja za vizualno podobo RTV SLO RC
Maribor. 2007/2008 umetniški vodja likovne kolonije Muzika,
Savudrija, HR, 2010/2011 programski vodja Video večerje in
Inkubator IZLOŽBA pri Kulturnem Inkubatorju, MKC Maribor.
2010/2012 vodja programa Mobilne predstavitve, Mednarodni
festival računalniških umetnosti (MFRU), Maribor. 2012 sovodja
programa VIDEO MODUL:, Centralna postaja, Maribor.

104

Brez naslova , Intermedijska instalacija s projekcijo na vodno
površino, 2012
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Tanja Špenko je rojena 31. julija 1956 v Ljubljani. Leta 1979 je
diplomirala na slikarskem oddelku Akademije za likovno umetnost v
Ljubljani pri prof. Štefanu Planincu. Je članica ZDSLU, deluje kot
slikarka in likovna pedagoginja. Živi in ustvarja v Ljubljani.
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Občutenje celosti, 2012, akril na kartonu, 100x70 cm
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Milan Erič je rojen 31. 10. 1956 v Slovenj Gradcu. Leta 1979 je
diplomiral na Oddelku za slikarstvo na Akademiji za likovno
umetnost v Ljubljani v letniku prof. Janeza Bernika in leta 1981
končal slikarsko specialko na isti šoli pri istem profesorju. V letih
1981 in 1982 je obiskoval študij grafične specialke v letniku prof.
Bogdana Borčiča. Po končanem študiju se je ukvarjal s slikarstvom,
risanim filmom in ilustracijo. Leta 1986 je opravil docenturo na
Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani in se istega leta zaposlil
na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo kot predavatelj za
predmet risanje na Katedri za modno oblikovanje. V letih 1985–
1998 je v soavtorstvu z akademskim slikarjem Zvonetom Čohom
nastajal animirani risani film Socializacija bika, ki je bil končan leta
1998. Leta 1994 se je zaposlil na Oddelku za oblikovanje ALU v
Ljubljani kot profesor za predmet risanje in slikanje.
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Dvojni obliž , 1998, barvni svinčniki, oglje,
najdeni predmeti, 100 x 70 cm
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Marco Juratovec je rojen 9. 10. 1979 v Kopru. Maturira na petletni
umetniški šoli na Inšitutu E.U. Nordio v Trstu. Diplomira na
Akademiji lepih umetnosti v Benetkah. Od leta 2002 sodeluje kot
scenograf na Regionalnem RTV centru Koper-Capodistria in na TV
Slovenija. Od leta 2006 sodeluje v slovenski filmski produkciji v
področju scenografije. Živi in dela med Koprom, Trstom in
Ljubljano.
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Razgradnja , 2012, les, stiropor, akril, dimenzije instalacije varirajo

111

Simon Podgoršek je rojen leta 1984 v Ljubljani, živi in ustvarja v
Kamniku. Po končani srednji šoli študira fotografijo na Akademiji
za fotografijo v Varšavi na Poljskem. Po vrnitvi v Slovenijo vpiše
študij fotografije na IAM-u (Inštitutu in akademiji za multimedije),
nato pa še študij fotografije na VIST-u (Visoki šoli za storitve).
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Untitled (2008), 90 x 60 cm, digitalni C-print, 2012
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Roman Makše, se je rodil leta 1963 v Ljubljani. Študiral je
kiparstvo na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, diplomiral
je leta 1989 in leta 1994 končal podiplomski študij. Na pedagoškem
področju se je začel udejstvovati kot učitelj likovne vzgoje na
osnovni šoli in likovne umetnosti na srednji ter mednarodni šoli v
sklopu programa The Middle Years Programme. Kot redni profesor
za kiparstvo je zaposlen na Oddelku za likovno pedagogiko
Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Od leta 2003 do 2012
vodi Galerijo Pef in v njej izvedbo več kot 80 razstav. Načrtno tudi
skrbi za umetniški podmladek, in sicer z organiziranjem razstav
(tudi) izven Pedagoške fakultete. V letu 2009 je bil gostujoči
profesor na Akademiji uporabnih umetnosti (APU) na Reki.
Njegova raziskovalno-umetniška dejavnost vključuje samostojne in
skupinske kiparsko-razstavne projekte, sodelovanje na kiparskih
delovnih srečanjih in stalne javne kiparske postavitve. Kiparska dela
je razstavljal v Sloveniji, nekdanji Jugoslaviji, Italiji, Avstriji, Nemčiji,
na Madžarskem, v Litvi, na Nizozemskem in v ZDA. Njegova
umetniška dela so umeščena v nacionalne in tuje zbirke. Leta 1987
je prejel študentsko Prešernovo nagrada za kiparstvo ALU v
Ljubljani. Za svoje delo je leta 1994 prejel priznanje fundacije
Pollock-Krasner v New Yorku in leta 1995 priznanje na
Mednarodnem trienalu male plastike v Murski Soboti. Od leta 1989
je imel mnogo samostojnih in skupinskih razstav ter delovnih
srečanj doma in v tujini.
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LAB, podoba-znanost-kip, 2012 / gost projekta prof. Hernan A.
Makse, del instalacije, (železo, les, terakota, steklo, spone, žaluzije,
aluminij, mavčni povoji, goba,računalniška grafika prof. Hernana A.
Makseta), dimenzije: 230 x 170 x 160 cm
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Robert Lozar je bil rojen 3. novembra 1967 v Novem mestu. Leta
1993 je diplomiral pri prof. Metki Krašovec na Akademiji za
likovno umetnost v Ljubljani in za svoje delo prejel študentsko
Prešernovo nagrado. Od leta 1995 do 2000 je bil odgovorni urednik
revije Likovne besede, za katero je prispeval več teoretičnih člankov.
Razstavlja od leta 1992. V tem času se je predstavil na skupinskih
razstavah v Ljubljani in Velenju, razstavljal je v okviru Skupine 6370 (R. Lozar, A. Brumen-Čop, M. Golob, M. Licul, K. Toman in M.
Zlokarnik) ter leta 1994 sodeloval na prvem trienalu sodobne
slovenske umetnosti U3 v Moderni galeriji v Ljubljani. Skupaj s
slikarjem Milanom Golobom je v ljubljanskem Škucu isto leto
pripravil razstavo z naslovom Slike & Duchamp, ob kateri je izšel
katalog z njegovim besedilom. Prav tako z avtorskim uvodnim
besedilom je naslednje leto izšel katalog za njegovo razstavo Slike in
priročnosti v Likovnem salonu Celje. Samostojno je razstavljal tudi
v galeriji Equrna (1997 in 2002), v newyorški galeriji St. Marks Place
(1998), leta 2005 z razstavo Fffire v Lamutovem likovnem salonu
(Galeriji Božidarja Jakca) v Kostanjevici na Krki in leta 2006 v
zagrebški Galeriji Forum z razstavo Stube (Stopnice) ter leta 2007 v
Galeriji Instituta Jožef Stefan v Ljubljani. S svojimi deli je uvrščen v
likovno zbirko Factor banke. Leta 2006 je prejel delovno štipendijo
Ministrstva za kulturo Republike Slovenije. Od leta 1994 ustvarja
kot samostojni umetnik. Živi in dela v Črnomlju.
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3814kg, popoldne , 2012, olje na platnu
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Aleksij Kobal, rojen leta 1962 v Kopru. 1986 Diplomira na ALUO
v Ljubljani pri prof. Janezu Berniku. Podiplomski študij zaključi
1993 pri prof. Metki Krašovec. Živi in dela v Ljubljani kot
samostojni ustvarjalec na področju kulture.
Naslov: aleksij.kobal@temelmach.net
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Zakulisje popoldneva , 2012, olje na platnu, 200 cm x 200 cm
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Uroš Acman je rojen 29. januarja 1982 v Slovenj Gradcu, Slovenija.

Izobrazba:
2001: končal Srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani
- SŠOF
2003: diplomiral na Oddelku za fotografijo, FAMU, Praga, Češka
republika
2008: končal podiplomski študij na Ecole cantonale d’art de
Lausanne/Ecal, fotografija, Švica
2008-2010: študira na Fakulteti za humanistične študije v Kopru na
oddelku za teorijo in filozofijo vizualne kulture.

Samostojne razstave:
2009: Muzeji, Galerija Škuc, Ljubljana, Slovenija.
2008: Muzeji, Galerija Simulaker, Novo mesto, Slovenija.
2007: Polaroidi/Polaroids z Natašo Košmerl, Galerija Sodobne
umetnosti Celje - Galerija Hodnik, Slovenija.
2006: S severa, Galerija Velenje, Velenje, Slovenija.
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Blue 1, 2006, inkjet tisk
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Miha Cojhter je rojen 1984 v Slovenj Gradcu, Slovenija.
Izobrazba
1999–2003 Srednja šola za turizem v Celju
2007–2010 Univerza v Linzu, Akademija za likovno umetnost in
arhitekturo, Avstrija
2010 Magistrski program Interface cultures, Univerza v Linzu,
Avstrija
Reference (izbor)
2010 Wienna Fair – Contemporary Art Fair, Avstrija
2010 Illustration for the picture book Uganke, Slovenija
2010 Exhibition seethru / Nacht der Museum, Linz, Avstrija
2010 Exhibition parkiranje, Velenje, Slovenija
2010 Tag der offene Tür, Exhibition on the walls of buildings
2011 Samostojna razstava Oriplayground, Velenje, Slovenija
2011 Unsterblich, Sculpturenpark, Gradec, Avstrija
2012 Specolumartium, Trbovlje, Slovenija
2012 Risanje z zvokom, Maribor, Slovenija
122

The secret of quick cutting, 2009,interaktivna instalacija
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Željko Opačak je rojen 1962 v Banja Luki.

1986 - diplomiral na Fakulteti za likovne umetnosti v Beogradu
1987 - postal član Društva likovnih umetnikov BiH (ULUBiH) in
Društva likovnih umetnikov Banjaluke DLUBL
1988 - opravil podiplomski študij prav tako na Fakulteti za likovne
umetnosti v Beogradu
1989 - postal član Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov in
Društva likovnih umetnikov Celja

Izbor iz samostojnih razstav:
1988 - Velenje, Kulturni center Ivana Napotnika - Galerija
1998 - Celje, Galerija Hodnik /del Galerije sodobnih umetnosti/
(Baptisterij)
2001 - Celje, Likovni salon (Znana dela neznanega mojstra)
2006 - Velenje; Galerija Barbara (Zadnja večerja)
2006 - Banja Luka, Muzej savremene umetnosti (Znane zgodbe)
2007 - Velenje, Galerija Velenje
2008 - Šoštanj, Galerija Šoštanj
2010 – Celje, Galerija Hodnik
2010 – Ljubljana, Galerija ZDSLU (60 sec.)
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Poslanica Hebrejcem , 2012, animacija, 55:56:17
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Blaž Zupančič
Življenjepis in razstave
Rojen 11.01.1957 v Muenchnu, l.1981 diplomiral na pravni fakulteti
v Ljubljani. S fotografijo se ukvarjam od l.1974 in od leta 1988
deluje kot samostojni fotograf na vseh področjih fotografije. Ob
enem vodi atelje-galerijo MIKADO, kjer je kot galerist organiziral
in postavil že preko 30 razstav. Od februarja 2010 ima status
samozaposlenega v kulturi.
Samostojne razstave: 36
10 od leta 2008 do 2012
Skupinske razstave :
10 od leta 2008 do 2011
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Vrtiček , 2012
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Enzo Tedeschi se je rodil v Vidmu (Italija) leta 1952, živi in dela v
Krminu (Cormòns).
Kot samouk je pričel fotografirati ob koncu sedemdesetih let v
črnobeli tehniki ter sam razvijal filme in izdeloval povečave v svoji
temnici.
Za daljše obdobje je opustil fotografijo, leta 2006 se ji je ponovno
posvetil in poiskal svoj osebni fotografski izrazni jezik. Doma
načrtuje in na mizi sestavlja scenografije, ki jih nato posname s
kamero srednjega formata. Po tradicionalnem analognem postopku
izdeluje povečave na baritni papir, kateremu v svojstvenem
postopku podeli poseben odtenek, ki ga zna mojstrsko umeriti do
zaželjene izraznosti.
Predstavlja se z nizom “Luoghi non Luoghi” (“Kraji – Nekraji”), to
je opus, v katerem je vsaka fotografija unikat.
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Luoghi non Luoghi, Kraji – Nekraji , 2011
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Herman Pivk je rojen 14. 11. 1963 v Ljubljani.
Končal je grafični oddelek Srednje šole za oblikovanje in fotografijo
v Ljubljani.
Študij nadaljeval na Pedagoški akademiji v Ljubljani,
na oddelku za zgodovino in likovni pouk. Diplomiral pri
prof. Ivu Mršniku na temo Portret v fotografiji.
Deluje kot samostojni ustvarjalec na področju kulture.
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Miran Kreš je rojen leta 1973 v Postojni. Kulturno- drutžboslovno
srednjo šolo je zaključil v Sežani in se leta 1992 uspešno vpisal na
študij likovne pedagogike Pedagoške fakultete v Ljubljani. Leta 1998
je diplomirl pri profesorju Zdenku Huzjanu z diplomsko temo iz
abstraktnega slikarstva.
Po končanem študiju je nekaj let živel in delal v Amsterdamu na
Nizozemskem, kjer je samostojno in skupaj z nizozemskimi,
angleškimi in francoskimi umetniki uresničil več odmevnih
slikarskih in multimedijskih projektov.
Od leta 2004, po vrnitvi v Slovenijo, ustvarja in razstavlja kot
samozaposlen v kulturi.
Med pomembnejšimi mejniki v njegovi karieri so projekt “GAD”
na Youth Biennialu v Bukarešti l. 2005, posebno priznanje za
grafiko na “II.International Printmaking Exhibitionu” v Istambulu l.
2006, razstava v “Californian Institute of Integral Studies Gallery” v
San Franciscu v Kaliforniji l. 2008 ter razstavi “Project Berlin” v
galeriji Factory-Art Gallery v Berlinu in v MOP galeriji v Sydneju v
Avstraliji l. 2012.

132

A8CS, anagliptična slika, akril in lak na platno in
leseno ploščo, 2012
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Jurij Dobrila je oblikovalec produktov, opreme prostorov, sejmov,
knjig in tiskovin, spletnih komunikacij, oglaševanja in celostnih
podob podjetij.
Za svoje delovanje na področjih grafičnega, industrijskega in
unikatnega oblikovanja je prejel vrsto nagrad; je prejemnik prve
nagrade za spletne komunikacije (Zlati boben, 2000) ter nagrad
Lorenzo il Magnifico (Firenze, 2001), Opus design Winner (2003),
Trieste contemporanea design (2002) in izbran v selekcijo Trienala v
Osaki.
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»Floating democracy«, guma, filc…, 2012
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Nika Oblak & Primož Novak kot umetniški tandem sodelujeta
od leta 2003. Zaključila sta študij na Akademiji za likovno umetnost
v Ljubljani. Nika Oblak je leta 2002 diplomirala iz slikarstva in leta
2005 magistrirala iz videa, Primož Novak pa je leta 2002 diplomiral
iz kiparstva in leta 2006 magistriral iz kiparstva. V letu 2000/2001
sta se študijsko izpopolnjevala pri prof. Katharini Sieverding na
Universitaet der Kuenste v Berlinu.
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Aktivist, 2012, les, kovina, akumulator
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Polonca Lovšin
1996, Diploma in architecture, Faculty of Architecture, University
of Ljubljana
2001, Diploma in sculpture, Academy of Fine Arts, Ljubljana
2005, MFA in sculpture and new media, Academy of Fine Arts,
Ljubljana
2009-2012, Ph.D. of Visual Arts, Bauhaus University Weimar,
Germany
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The Lemon Jacket/Limonina jakna , Škofja Loka, 2009
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