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POVZETEK
Prvi del diplomske naloge vključuje raziskavo sodobne identitete posameznika, razloži
teorijo o pluralnosti in izbirnosti današnje identitete ter opredeli aspekte identitete in
sodobnega načina življenja predvsem skozi teorijo Mirjane Ule in Richarda Sennetta.
Sledi predstavitev pojavljanja identitetnih tem v sodobni umetnosti (osebna identiteta,
torej ne identiteta, ki je določena s pripadnostjo manjšinam) skozi analizo umetniških del
izbranih avtorjev: Nikki S. Lee, Richard Prince, Sally Mann, Rosa Loy in John Currin.
Predstavim tudi pojem emblema.
Nadalje sledi predstavitev lastne serije slik, v katerih obravnavam družbene pojave, ki so
posledica

posameznikovih

soočanj

z

identitetnimi

spremembami

in

občutki

neadekvatnosti ter predstavljajo absurdna, pretirana ali drugače problematična ravnanja,
ki pa so hkrati v skladu z družbenimi imperativi. Na kratko opišem tudi svoje slikarske
postopke in M. Brulčeva opažanja o mojih slikah.
Zadnji del diplomske naloge predstavlja raziskava uporabe fotografije kot izhodišča za
sliko, pri čemer fotoslike Gerharda Richterja analiziram skozi Flusserjevo tezo o
magičnosti podob in njihovi zakodiranosti.

6

SUMMARY
The first part of my graduation thesis includes a research of contemporary identity of an
individual, explains the theory of pluralism and electives of identity and defines aspects
of identity and contemporary way of life especially through the theory of Mirjana Ule and
Richard Sennett.
Following, there is a presentation of the occurrence of identity projects in contemporary
art (personal identity, which is not the identity which is determined by the minority
membership) through the analysis of works of selected authors: Nikki S. Lee, Richard
Prince, Sally Mann, Rosa Loy and John Currin. I introduce the concept of the emblem as
well.
Furthermore, there is a presentation of my own series of paintings, which address the
social phenomena resulting from an individual's dealing with identity change and feelings
of inadequacy, and present absurd, exaggerated, or otherwise questionable behavior, but
are at the same time in accordance with social imperatives. I also briefly describe my own
artistic process.
The last part consists of a study of photography as a starting point for a picture where I
analyze Gerhard Richter's photo-paintings through Flusser's thesis about the magic of
images and their encodedness.
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UVOD
V diplomski nalogi nameravam umestiti svojo serijo slik v kontekst socialnopsihološke
teorije o sodobnih identitetnih spremembah in v kontekst umetniških projektov, ki se
ukvarjajo s sodobnim življenjskim slogom ter raziskujejo različne aspekte osebne
identitete. Drugi namen naloge je analizirati transformacijo podobe iz fotografije v sliko.

ČASOVNA UMESTITEV V DRUŽBENI KONTEKST
Družbene spremembe, ki so se začele dogajati v drugi polovici 20. stoletja ter se razvile
konec stoletja, so večinoma skupno označene kot značilnosti postmoderne. Postmoderna
označuje obdobje, ki sledi moderni ter je s strani različnih teoretikov argumentirana kot
nadaljevanje moderne (npr. Friderich Jameson, v sociologiji npr. Anthony Giddens) ali
prelom z moderno (npr. Jean-François Lyotard, Jean Baudrillard). Postmoderna pa
nikakor ni edina oznaka za sodobno družbo, v sociologiji se bolj uporablja izraz
postindustrijska družba ali pozna moderna, značilnosti pa predstavlja bolj ali manj ista
celota družbenih pojavov. Uporabljajo se tudi izrazi potrošniška družba, medijska družba,
informacijska družba, družba poznega kapitalizma, družba spektakla (Guy Debord),
radikalizirana moderna (Anthony Giddens) itd. Nekateri teoretiki1 celo zagovarjajo, da
smo z vstopom v 21. stoletje že prešli v stanje po postmoderni. Z dilemami in nasprotji
različnih opredelitev pojmov se v tem delu ne bom ukvarjala, dalje bom za označitev
sodobnega konteksta uporabljala izraza postmodernizem (nanašajoč se na umetnost,
kulturo in teorijo) in postmoderna (duhovno-zgodovinska epoha, vezano na celoto
družbenih pojavov), kot pojma opredeli Ženko, razen kadar bom citirala katerega od
avtorjev, ki je uporabljal drug izraz.
'Kontekst sodobne družbe' se v delu nanaša na zahodno družbo (Evropa, Amerika).

Postmodernizem ne ponuja jasno artikuliranih alternativ in velikih emancipatornih

1 Raoul Eshelman, Gilles Lipovetsky, Nicolas Bourriaud, Alan Kirby.
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projektov, ampak govori zgolj o kontingentnosti socialnih, zgodovinskih, kulturnih in
lingvističnih struktur.2 Postmodernizem se povsem odpoveduje oblikovanju takšnih
teoretskih nastavkov, ki bi nakazovali možnost veljavne reprezentacije resničnosti.
Metanaracije, konec katerih je kot značilnost postmodernizma označil že Lyotard, je
nadomestila nasičenost s parcialnimi naracijami in kup posameznih projektov. Če se
naslonimo na teorijo Donne Haraway o ti. situated knowledges3, bi lahko rekli, da vsi ti
umetniški projekti skupaj sestavljajo „objektivnost“, do katere vodijo delne interpretacije,
prevodi in delna razumevanja (multiple subject with at least double vision). Parcialni
projekti, specifične in osebne zgodbe, značilne za postmodernizem, gradijo ti. utelešena
znanja (embodied situated knowledge), o katerih govori Dona Haraway z navezavo na
feministično znanost. Jameson je o raznorodnosti in temeljni diskontinuiteti umetniškega
dela, ki ni več celovito ali ogransko, zapisal, da gre dejansko za „koš mačkov v žaklju
oziroma ropotarnico nepovezanih podsistemov, naključnih surovin in vsakovrstnih
vzgibov“.4 Značilnosti postmodernističnega umetniškega dela so se tako prepoznavale kot
postopna sprememba modernističnih del.
Z ozirom na te nepovezane podsisteme se večina sodobnih umetniških projektov zdi kot
trenutna fiksacija posameznika, začasna vloga, in kot taki razvidno kažejo
fragmentiranost in začasnost sodobne identitete.

OPREDELITEV POJMA IDENTITETA
Identiteta je zelo širok pojem in zanjo obstaja več različnih definicij, ki so bodisi
osredotočene na notranje procese v posamezniku kot izvoru istosti in identičnosti v času
(načelo bitne istosti bistva človeka v vseh njegovih mnogoterih načinih biti ima svoje
izvorno mesto v filozofiji, ontologiji) ali pa se bolj osredotočajo na kulturalne in družbene
strukture ter konvencije, ki vplivajo na to, kakšni smo za druge in sebe. Veliko definicij
2 SMITH, Nicholas H. Strong Hermeneutics: Contingency and Moral Identity, 1997, London in New York:
Routledge.
3 HARAWAY, Donna. The Persistence of Vision, v: Writing on the Body: Female Embodiment and
Feminist Theory, (Katie Conboy, Nadia Medina, Sarah Stanbury ur.), New York: Columbia University
Press, 1997, str. 677–684.
4 JAMESON, Fredric, Postmodernizem, Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2001, str. 7–40.
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vsebuje tako lastnosti psihološke notranjosti kot tudi sociokulturnega konteksta
(interakcionistične

teorije).

Uletova

definira

pojem

identitete

kot

presečišče

individualnega in družbenega, subjektivnega in objektivnega v subjektu in na njem.
Identiteta je vselej kontekstualen koncept, je posameznikova percepcija in kognicija
sebstva. Identiteta je minimalna socialna institucija, ki definira subjekt kot kompetentnega
socialnega akterja in omogoča socialno prepoznavanje posameznika. V zadnjem času so
se zgodile in se dogajajo velike spremembe na področju identitete, potreba po dokončno
urejenem sebstvu ter po kontinuirani in stabilni identiteti se ukinja. Identitete pozne
moderne se razlamljajo na partikularna, medsebojno ločena območja izkustev in identitet,
ki jih ni mogoče več združevati v skupno podobo.5
Razvojno gledano je do razsrediščenega subjekta privedlo več premikov v sodobni
družbeni teoriji in humanističnih znanostih. Hall v The Question of Cultural Identity
(1994) kot prvi premik navaja ti. teoretični antihumanizem in torej zgodovinsko
pogojenost človekovega delovanja, kot je poudarjal Louis Althusser, pomembnejši
predstavnik marksističnega strukturalizma.6 Za nadaljnji razvoj je zaslužna psihoanaliza,
ki razume identiteto kot nezaključen proces, ki se oblikuje prek nezavednega in ni nikoli
popolnoma enotna. Že Sigmund Freud7 je ugotovil, da ima človek konfliktno notranjo
strukturo in v njem potekajo nenehni notranji spopadi med različnimi duševnimi
instancami. Enotnost identitete ni prirojena, temveč naj bi se izoblikovala sčasoma,
predvsem skozi odnose z drugimi.
V teoriji strukturalizma in pozneje poststrukturalizma se pomen in s tem tudi identiteta
vzpostavljata zgolj v odnosu podobnosti in razlik.
Michael Focault je ugotavljal, da se s pospešeno modernizacijo, kolektivizacijo in
organizacijo institucij pozne moderne povečuje tudi izolacija, nadzorstvo in
individualizacija posameznikov. Kot navaja Hall, so imela pomemben vpliv na
razsrediščenje subjekta tudi nova družbena gibanja, ki so se pojavila v 60. letih 20.
5 ULE, Mirjana: Sodobne identitete: v vrtincu diskurzov, Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče,
2000, str. 322, 324, 332.
6 HALL, Stuart, The Question of Cultural Identity, 1994, v: Modernity and its futures, Stuart Hall, David
Held in Tony MacGrew (ur.),Cambridge in Oxford: Polity Press: Open University, 1996, str. 273 – 327.
7 Za Freuda je identiteta odnosna dejanskost, določena oblika koherentne organizacije duševnega aparata
psihološkega subjekta. Identiteta torej izraža nekakšno labilno notranje ravnovesje med individualnim in
družbenim v subjekt. To ravnotežje se oblikuje kot notranji konsenz in zavestno-nezavedni dogovor med
tremi mikroosebami: med jazom, nadjazom in onim (Ule 2000 87).
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stoletja, na primer feminizem, ki je pomembno vplival na spreminjanje zavesti o
problemu spolnih razlik pri oblikovanju družbenih in političnih identitet. Vse to je torej
privedlo do fragmenitirane, odprte, nedokončane, v sebi nasprotujoče identitete, „razvoj
identitete kot koherentnega spoja individualnega in družbenega pa je s tem
onemogočen“.8 Centralna strukturna napetost sebstva je napetost med koherenco in
fragmentacijo oz. integracijo in dezintegracijo.
Z ozirom na celoten filozofski razvoj 20.stol. se dekonstrukcija subjekta v svojem
rezultatu kaže kot depotenciranje njegovih dejavnih in samospoznavnih dosežkov.9 Do
razsrediščenega subjekta je zgodovinsko gledano prišlo z njegovim razpadom, s
poststrukturalističnega vidika10 pa subjekt kot tak sploh nikoli ni obstajal, temveč je bil le
ideološki privid (Jameson).

PLURALNOST IDENTITETE
Sodobna identiteta je pluralna.11 Že Niklas Luhmann je zastavil vprašanje pluralnosti
identitete: „Kako to, da se in-dividuum, tj. “ne-deljivi”, vse bolj definira z deljivostjo?“12
„Omejen in zanesljiv niz skladnih identitet je začel fragmentirati v raznoliko in nestabilno
serijo med seboj tekmujočih identitet,“ v okviru katerih je „razkrajanje nekoč varnih
kolektivnih identitet privedlo do pospešujoče fragmentacije osebnostnih identitet.“13
Na začetku 20. stoletja se pojavijo prvi modeli ogledalnega sebstva (oz. ogledalnega
jaza), ki sta jih kot normalne opisovala James in Mead. Od tedaj dalje je osrednji problem

8 ULE, 2000, (op. 5)
9 COSMUS, Oliver, Heideggrova destrukcija subjekta, v: Phainomena, letnik 11, št. 41/42, Ljubljana: Nova
revija, december 2002, str. 260. Citiran v BREZNIK, Tine, Kulturna identiteta Evrope, diplomsko delo pri
red. prof. dr. Franu Adamu, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana 2004.
10 Poststrukturalisti so subjekt in njegove kreacije, npr. jezik, označili za produkt okolja in dominantne
ideološke in ekonomske moči in torej subjekt razglasili za mrtvega. Sebstvo so označili za fikcijo,
konstruirano na podlagi jezika in kulture, prostor za naracije.
11 Že klasiki socialne psihologije, predvsem simbolni interakcionisti (Mead, Cooley), so opozarjali na
pluralnost in notranjo nehomogenost subjekta.
12 Luhmann citiran v ULE 2000, (op. 5)
13 STRINATI, Dominic, An introduction to Theories of Popular Culture,1995, Now York in London:
Routledge, str. 238.
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identitete, kako medsebojno uskladiti mnoštvo različnih delnih sebstev oz. identitet.14
Postmodernizem razvije koncept identitete kot samozavedanje kontingentnosti. Sebstvo
ni nič drugega kot zgolj niz kontingentnosti. Rorty identiteto pojmuje kot razsrediščeno
mrežo potreb, prepričanj in želja, ki jo sestavljajo različna 'kvazi-sebstva'.15 Sodobno
sebstvo je odprto, diferencirano, refleksivno in individualizirano.16 Giddens meni, da je
razvoj notranje referencialnih družbenih sistemov v samem jedru refleksivnega projekta
sebstva, tj.procesa, v katerem nastaja identiteta posameznikov skozi refleksivno urejanje
posameznih življenjskih zgodb.17
Postmoderne oblike subjekta, sebstva in identitete vsaj na pogled omogočajo mnogo
blažje in manj razlomljene prehode med sublimacijo in desublimacijo različnosti,
negativnega, neidentičnega, kot je bilo možno tradicionalnim oblikam.
Težnja k pluralnosti identitet, k igram z vlogami in sebstvi je lahko tudi oblika upora ljudi
sodobnih družb proti racionalni aparaturi samoprisile, ki jo vedno močneje zahteva proces
civilizacije. Zato pluralnost identitet ne pomeni nujno konfuzije in destabilizacije
subjekta. Pluralnost identitet je odgovor na pluralnost življenjskih priložnosti, tveganj,
realnosti, svetov, slogov v pozni moderni. Ključna procesa, ki sta pomembna za identiteto
danes, sta: individualizacija in nastajanje neke vrste podjetnega sebstva, ki skrbi za
samopredstavljanje posameznika in njegovo sprotno umeščanje v družbo.18

IZBIRNOST IDENTITETE
Sweetman trdi, da je sodobna identiteta postala stvar izbire, je refleksivna. Obravnava se
jo individualno in v kontekstu bolj ali manj svobodno izbranih možnosti in ponudb.19
Sovpada z idejo o eklektični in samoreferenčni modi, ki ravno tako črpa iz različnih virov.
14 ULE, 2000 (op. 5).
15 RORTY citiran v SMITH, Nicholas H. Strong Hermeneutics: Contingency and Moral Identity, 1997,
London in New York: Routledge.
16 (Helsper 1998)
17 ULE, 2000 (op. 5), str. 39.
18 ULE, 2000 (op. 5)
19 SWEETMAN, Paul, Tourists and Travellers? 'Subcultures', Reflective Identities and Neo-Tribal Society.
v: After Subculture, Critical Studies in Contemporary Youth Culture, Andy Bennett in keith Khan-Harris
(ur.). New York: Palgrave, Macmillan, 2004. str. 81
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Ljudje postanejo sami svoji akterji v smislu, da sami oblikujejo svoje življenjske
biografije, ki postanejo izbirne (Beck), Rener govori o ti. lahkih identitetnih bazah.20
S tendenčno razvezavo identitete in karakterja se ohranja le funkcionalno ohišje
identitete, vsebina in smisel identitete pa izginjata. Identiteta ostaja prazno mesto, ki ga
naseljujejo trenutne fiksacije posameznika na začasne vloge, stilske brkljarije in
navdušenja za modne ponudbe življenjskih smotrov. Vendar posameznik to identiteto
zgolj uporablja, nima pa je za zavezujoče za svoj življenjski potek.21
Sodobni individuum tako niha med občutki navdušenja nad pluralnostjo realno-virtualnih
izbir življenjskih slogov in samopodob ter občutki notranje praznine.
Subjekt pozne moderne je namreč vržen iz stabilnih družbenih in kulturnih okvirov svoje
eksistence.22 Govorimo o izgubi ontološke varnosti (Giddens 1991) oz. ontološki
breztalnosti (Berger 1994), izgubi občutka reda in kontinuitete dogodkov, nejasnosti
življenjskih smernic, izgubi notranjega kompasa, pluralnosti in začasnosti identitet.
Postmoderni posameznik je v nenehnem sestavljanju identitete in pomena lastnega
življenja. Vse to povzroča strah, ki vodi v zatekanje k različnim začasnim individualnim,
skupinskim ali delnim identitetam (npr. telo). Posameznik danes lahko nasloni
oblikovanje svoje identitete na mrežo malih identitet, individualnih identitetnih projektov
in življenjskih slogov in ne le na težke identitetne baze.23 Te male oziroma začasne
identitete individuum pogosto menja in povezuje z vlogami, predvsem pa jih lahko
sestavlja. Posameznik ima namreč hkrati več identitet, pri čemer izbrana začasna
identiteta predstavlja trenutno prevladujočo in s tem v največji meri določujočo.
Teoretiki govorijo o ti. zbrkljani identiteti (Hitzler), skrpani identiteti (H. Keupp),
protejski identiteti (R. Lifton), kameleonski identiteti (Z. Bauman) itd.
Individualne stilske brkljarije imajo podobo sestavljenega vzorca iz različnih krp, krparije
ali kolaža, ki različne subjekte povezuje med seboj v nove združbe. Stilska brkljarija še ni
konstrukcija.

20 Beck, Rener v ULE, 2000 (op. 5), str. 261 – 270.
21 SENNETT, Richard, Kultura novega kapitalizma, 2008, Ljubljana: Založba/cf.
22 ULE, 2000 (op. 5), str. 270
23 ULE, 2000 (op. 5), str. 261 - 270.
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Hitzler in Anne Honer: sodobni človek ne gradi povsem novih enot smisla, ampak po
svoji volji sestavlja in razstavlja obstoječe ponudbe smisla.24
Zbrkljana eksisenca individuuma ustreza zbrkljanim življenjskim stilom, ki so pogosto
zgolj posledica posnemanja različnih modnih stilskih zasnutkov, ki nam jih ponujajo
vplivni mediji in posamezniki.
Razlog za nastanek parcialnih identitet je tudi preobljudenost sebstva, ki izvira iz
tehnologij socialnega zasičenja, ki so bistvene za izginjanje individualnega osrediščenega
sebstva.25

ŽIVLJENJE V SODOBNI DRUŽBI, ŽIVLJENJSKI
SLOG
Osnovo za socialno identiteto in samoidentiteto predstavlja življenjski slog. V ospredje je
postavljeno gojenje osebnega življenjskega sloga, ki ga posameznik oblikuje z nizom
odločitev in izbir ter ga lahko s tem tudi radikalno spreminja oziroma menja. Z nenehnim
ponovnim izbiranjem vedno novega življenjskega sloga posameznik preoblikuje svojo
identiteto, pri čemer pa se pričakuje ustrezno narativno kompetenco, sposobnost za dobro
samopredstavitev.26 Ne gre za gradnjo identitete, ampak za izogibanje njeni fiksaciji in
stabilizaciji. Identiteta všije oziroma zatakne subjekt v strukturo.27 Današnjemu
posamezniku je pomemben občutek, da lahko v kateremkoli trenutku spremeni smer
svojega življenjskega poteka in svobodno zamenja identiteto.
Za postmodernizem naj bi bilo značilno, da ima ideja družbenih razredov manjšo
pomembnost v očeh ljudi kot drugi načini konstruiranja identitete (Bocock).
Izbirnost identitete pa ni tako zelo svobodna, kot se zdi na prvi pogled. Proizvodnja
množičnih želja, skupinskih okusov in načinov obnašanja je dovolj učinkovita, da so

24 Prav tam.
25 Gergen 1991 v ULE, 2000 (op. 5),str. 241–261.
26 V teoriji postsrukturalizma velja, da samopredstavitev producira novo sebstvo kot nasprotje
obstoječemu.
27 ULE, 2000 (op. 5), str. 279.
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izbire pravzaprav popolnoma družbeno narekovane, tudi če gre za izbire, ki naj bi
dokazovale

posebnost.

Za

zunanjim

ločevanjem

posameznika

od

drugih

in

demonstracijami posebnega življenjskega sloga se skriva dejanska standardizacija
identitete oz. kopiranje od tržno uveljavljenih identitet, kar Uletova imenuje
deindividualizacija.28 O kulturnih industrijah sta že Adorno in Horkheimer pisala kot o
vsesplošni standardizaciji in proizvodnji kvaziunikatnih kulturnih produktov.29 Foster je
zapisal: “Če odstranimo kvaliteto, je identiteta edino skupno merilo ali imenovalec. Za
Seabrooka pa mora biti ta identiteta ‘avtentična’ in je lahko takšna zgolj v nobrow kulturi
skozi subjektovo vpisovanje v pop produkte v veleblagovnicah. Kaj ti sploh ostane, če
nimaš pop kulture, da si z njeno pomočjo zgradiš osebnost?”30 Potrošniška družba
izkorišča praznino v subjektu in mu ponuja možne identitete za zapolnitev te praznine,
kar ponazori že Barbara Kruger z delom Nakupujem, torej sem (I shop, therefore I am),
1987, ko Descartov gotovi subjekt (mislim, torej sem) umesti pravzaprav v razcepljeno
osebnost.

Življenjski slog je postal osnova za socialno identiteto, jedro posameznikove
samoidentitete, njeno oblikovanje in preoblikovanje.31 Življenjski slogi so fluidne
socialne kategorije. Življenjski slog posameznika je vedno usmerjen k družbi in izhajajoč
iz nje.
Dominantna kultura je dandanes fragmentirana v pluralnost življenjskih slogov, njihovih
senzibilitet in preferenc.32 Ulrich Beck pojem individualizacija uporablja za
poimenovanje procesov prestrukturiranja in dinamiziranja življenjskih slogov. 33
Individualizacija – kolektivna pravila, ki konstituirajo socialno sebstvo, predstavljajo
formalne robne pogoje za množico individualnih oblikovanj sebstva, ki jih individuum
28 Prav tam, str. 60.
29 Prav tam, str. 279–273.
30 FOSTER, Hal, Design and crime: (and other diatribes), London, 2003, str. 7.
31 ULE, 2000 (op. 5), str. 289.
32 CHANEY, David, Fragmented Culture and Subcultures, v: After Subculture, Critical Studies in
Contemporary Youth Culture, Andy Bennett in keith Khan-Harris (ur.), 79-93. New York: Palgrave,
Macmillan, 2004, str.47.
33 MAROVT, Iva, Ženske, obleke in konstrukcija identitete, diplomsko delo pri doc. dr. Zdenki Šadl,
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana 2008, str. 8–22.
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poraja v soočenju z družbenim in subjektivnim svetom. Sebstvo nastopa kot referenčna
točka teh selektivnih odločitev.
Vsesplošni pluralizem zahteva individuumovo zmožnost distanciranja do družbenega in
lastnega sveta, kar vodi v tendenčno tujost družbene organizacije. V toku
individualizacijskih procesov stopijo v ospredje nove odvisnosti. Medsebojni odnosi se
transformirajo.
Proces individualizacije po Becku34 zajema tri dimenzije: dimenzijo osvobajanja
(osvobajanje individuumov iz zgodovinsko vnaprej danih družbenih oblik in vezi),
dimenzijo odčaranja (izguba tradicionalne varnosti) in dimenzijo nadzorovanja oziroma
reintegracije (novi načini vključevanja v družbo, novi medsebojni odnosi).
Individualizacija ni dana kot možnost, temveč kot nujnost, katere izogibanje vodi v
pasivno odvisnost od družbenih trendov.35 Osrednja značilnost moderne subjektivnosti je
nenehna težnja k razvoju individualnosti. Ta težnja se kaže zlasti skozi tri prizadevanja
posameznikov: težnja po originalnosti in prizadevanje, da bi ubežali kopiranju, težnja po
obvladovanju pluralnih sebstev v posamezniku, prizadevanje po življenjski karieri v
najširšem smislu. Postmodernost tako razumemo kot obdobje resnega družbenega
razkroja in ekstremnega individualizma (Cova). Poleg individualizacije je značilna tudi
globalizacija posameznikovega življenja, ki je v bistvu 'delovanje na daljavo', odsotnost
prevlada nad prisotnostjo, ne v sedimentaciji časa, ampak zaradi restrukturiranja prostora
(Giddens). Globalizacija vsakdanjega življenje se kaže skozi menjave življenjskih
prostorov zaradi fleksibilnosti zaposlitve, spremembe življenjskega sloga itd., brisanje
psiholoških barier in mej med kulturami, mešanje več življenj, perspektiv, stilov v eni
biografiji, novo razumevanje mobilnosti (simbolna psihološka mobilnost).36
Prevladujoč je vtis, občutek, da je svet vse hitrejši in minljivejši (bežeč) (Cruz); tako
David Harvey govori o „time and space compression“. Gre za nov časovni režim:
kratkoročnost vsega, strah pred časom, dezorganiziranost vsakdanjega časovnega načrta,
drobljenje življenjske zgodbe posameznika.37 Za ohranjanje svobode je ključno obdržati
34

BECK, Ulrich, Družba tveganja: Na poti v neko drugo moderno, Ljubljana, 2001, v: MAROVT, 2008,
(op. 33).

35 MAROVT, 2008, (op. 33), str. 8–22.
36 ULE, 2000 (op. 5), str. 53, 54.
37 Prav tam.
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odprte možnosti, kar pomeni kratkoročnost v načrtovanju prihodnosti, kar je seveda
povezano tudi z negotovostjo in tveganim načrtovanjem prihodnosti. Ta nepredvidljivost
prihodnosti zahteva veliko „situacijsko ekspertnost“,38 saj prosti čas prehaja v kaos
nasprotujočih si možnosti in nujnosti.39
Kot piše Richard Sennett, v nestabilnih, razdrobljenih družbenih razmerah lahko uspeva
samo ena vrsta ljudi. Sennett navaja tri izzive, s katerimi se morata spopasti ti. idealni
moški oziroma ženska te vrste. Prvi izziv je povezan s časom: kako upravljati s
kratkotrajnimi razmerji in s samim seboj, medtem ko se seliš od naloge do naloge, od
službe do službe, iz kraja v kraj. Drugi izziv zadeva talent: kako pridobiti nove veščine,
kako črpati iz potencialnih možnosti, ko pa realnost postavlja zmerom nove zahteve.
Nastajajoča družbena ureditev se bojuje proti idealu mojstrstva, katerega cilj je, da bi se
naučili delati samo eno stvar, pa to zares dobro. Moderna kultura namesto mojstrstva
ponuja meritokratsko idejo, ki namesto preteklih dosežkov poveličuje potencialne
zmožnosti.
Tretji izziv izhaja iz prejšnjih dveh. Povezan je z vdajo, se pravi s tem, da se je treba znati
odreči preteklosti.40
Še ena značilnost sodobnega življenja posameznikov je vezana na institucionalno
vključenost. V novih institucijah imajo ljudje velikokrat občutek, da nimajo
pripovedovalne zmožnosti; se pravi, da nimajo moči, da bi interpretirali to, kar se jim
dogaja. Subjekti si prizadevajo, da bi bile njihove izkušnje koherentne. Kot navaja
Sennett, so institucije deležne le šibke lojalnosti, zmanjšujejo pomen participacije in
mediacije ukazov, spodbujajo nizko raven neformalnega zaupanja in visoko raven tesnobe
v zvezi z nekoristnostjo. V jedru te družbene degradacije je zmanjšanje institucionalnega
časa; modernost se je okoristila s površinskimi odnosi med ljudmi. Isti okvir skrajšanega
institucionalnega časa je zmedel posameznike, ki poskušajo strateško načrtovati življenje,
in zmanjšal disciplinsko moč stare delovne etike, ki je temeljila na nagrajevanju z
odlogom.41 Da zaposleni izkoriščajo sami sebe, podobno opaža tudi Ule Mirjana:
„Zgodnji kapitalizem je temeljil na izkoriščanju dela, sodobni pa na izkoriščanju osebne
38 SENNETT, 2008,(op. 21).
39 ULE, 2000 (op. 5), str. 241–261.
40 SENNETT, 2008, (op. 21).
41 Prav tam.
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odgovornosti zaposlenih.“42 Prisile trga dela, potrošniške eksistence in standardizacije so
zamenjale tradicionalne vezi in kontrola, vsebovana v njih.43
Nekatere pozitivne lastnosti jaza (npr. odklanjanje odvisnosti, razvijanje potencialnih
zmožnosti, sposobnost preseči posesivnost itd.), zaradi katerih utegnejo posamezniki
zacveteti, pa se zdaj lahko razvijejo, ko institucionalno življenje postaja bolj plitko.44

IDENTITETA IN SODOBNO ŽIVLJENJE V
UMETNOSTI
Od 60. let je zanimanje za identiteto naraščalo tudi v umetnosti. Na tem področju se je
najpomembnejši preobrat zgodil z Duchampom in njegovimi nasledniki, ki so zavrnili
imperativ univerzalnosti heteroseksualnega belega moškega. Moira Roth je leta 1977
napisala The Aesthetic of Indifference, kjer piše, da antimodernistična estetika, ki jo
povezuje z ironijo, humorjem, ženskostjo in homoseksualnostjo, izvira iz Duchampa in
njegovega alter ega Rrose Sélavy. Duchamp v tem smislu predstavlja začetnika kritike
ozkoglede belopolte moške elite v EU in ZDA in estetike abstraktnega ekspresionizma
oziroma na splošno mačističnih zahtev Greenbergovskega modernizma.
Razvojno gledano so (bili) ti. identitetni projekti v umetnosti povezani predvsem z boji za
enakopravnost in gibanji za državljanske pravice in kot taki tudi pomembno vplivali na
tok družbenih sprememb (na primer projekti, kot so How Ya Like Me Now? (David
Hammons, 1988), The Dinner Party (Judy Chicago, 1979), Kissing Doesn't Kill: Greed
and Indifference Do (Gran Fury, 1989) itd.). Združeni so bili z zahtevami po odprtju
umetniškega sveta za prej marginalizirane skupine. Za vsa tovrstna umetniška dela je
značilno predvsem to, da avtorji izhajajo iz lastnih identitetnih vprašanj oziroma vprašanj
svoje etične, rasne, spolne itd. pripadnosti, zato so kritiki pionirske identitetne umetnosti
poudarjali predvsem preveliko poenostavljanje, ki umetnike po navadi reducira na eno
42 ULE, 2000 (op. 5), str. 261–270.
43 MAROVT, 2008, (op. 33), str. 8–22.
44 SENNETT, 2008, (op. 21)
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izmed njihovih biografskih značilnosti. Pozneje so se začeli pojavljati projekti, ki
temeljijo na ideji o hibridni identiteti, ki jo dojemajo kot socialni konstrukt.

Subjekt je torej nujno razcepljen. Po Lacanu pogled ”obstaja že pred subjektom, ki je
‘gledan z vseh strani’, in ni nič drugega kot ‘madež’ v ‘spektaklu tega sveta’. V tej
poziciji subjekt občuti pogled kot grožnjo, kot preverjanje.”45 Razcepljeni subjekt je
pogoj za različne identitete in vloge ter za dovzetnost za pogled Drugega, ki določa
subjekt. Prav zaradi naše razcepljenosti zapolnjujemo svoj manko z različnimi
identitetami oziroma vsebino. Hal Foster to predstavi na primeru Warhola: ”Tolmačenje
Warhola kot sočutnega in celo angažiranega je seveda projekcija, vendar nič bolj kot je
projekcija to, da je bil površen in ravnodušen, četudi je slednja kar njegova lastna: ‘Če
hočete izvedeti vse o Andyju Warholu, si oglejte površino mojih slik in filmov in mene
samega in jaz sem tam. Zadaj ni ničesar.’”46 Subjekt je razcepljen, ker nima dostopa
‘zadaj’, do realnega, in je posledično poln identitet oziroma projekcij, projekcij Drugega.
Foster zapiše: ”Mimogrede, kaj je tisto, kar dela Warhola tako primernega za projekcije?
Poziral je kot prazni zaslon, to je res, vendar pa se je teh projekcij zelo dobro zavedal,
zelo dobro se je zavedal identifikacije kot projekcije; to je ena od njegovih velikih tem.”47

Sodobni turški umetnik Kutlug Ataman (1961– ) je o identiteti povedal: „Ne verjamem,
da identiteta pripada posamezniku. Identiteta je kot suknjič. Ljudje, ki jih nikoli ne vidiš,
ga bodo naredili in ti ga nosiš. Identiteta je nekaj drugega od tebe, zunaj tebe. Je
vprašanje percepcije. Lahko si z njo seznanjen in jo manipuliraš, se igraš z njo, jo
utrjuješ, ali pa jo maskiraš iz neštetih razlogov.“
Multiplost, dvojnost identitete je italijanski umetnik Alighiero e Boetti (1940–1994)
izpostavil z „e“, ki ga je leta 1972 dodal v svoje ime.
Razdeljenost subjekta in neenotnost identitete v svojem delu pokaže na primer tudi
Richard Serra, ki poudari subjektove furstracije, ker gledalec nujno vidi vsako od obeh
strani njegovega kipa posebej, ločeno. Celost kipa se vzpostavi šele konceptualno.. To
45

FOSTER, Hal, Vrnitev realnega, v: Likovne besede, 69–70, 2004, str. 62–81.

46

Prav tam.

47

Prav tam.
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gledalec občuti kot rez v identiteto, saj sodita ti dve strani skupaj. „V konceptu prihaja do
razkola: čeprav je identiteta sprednje in zadnje strani kipa prav njegova samoidentiteta,
torej pogoj, da ga je sploh mogoče dojeti kot posebno bivajoče, kot nekaj, kar je, ta celost
ni dana v izkušnji.”48
S sodobnim življenjem v potrošniški družbi se je v 60. letih soočal pop art (dela zgoraj
omenjenega Andyja Warhola), dober primer je kolaž Richarda Hamiltona Kaj je to, kar
dela današnje domove tako drugačne, tako privlačne? (Just what is it that makes today's
homes so different, so appealing?) (1956).

Slika 1: Richard Hamilton: Just what is it that makes today's homes so different, so appealing?, 1956.

Druga smer umetniških projektov, povezanih z identiteto, ki nimajo izrazitega cilja
razkrivanja nepravičnosti in boja za pravice deprivilegiranih skupin, izhaja iz umetniških
poglabljanj v lastno identiteto. Pri tem gre omeniti, da tudi zgoraj omenjena umetniška
dela načeloma izhajajo iz osebnih stališč (umetniški projekti, ki izpostavljajo
neenakopravnost določenih etičnih skupin, so navadno dela umetnikov, ki pripadajo tem
skupinam, feministična dela so dela ženskih avtoric, itd.). Tovrstna umetniška dela so
povezana s samoterapevtskimi intencijami avtorjev in samoraziskovanjem, ki s
preučevanjem lastnih intimnih vprašanj le-ta postavljajo tudi gledalcu. Tracey Emin, na
primer, se ukvarja s temami, kot so spolnost in zloraba, ter z izpostavljanjem osebnih
izkušenj, na primer splava, raziskuje identiteto predvsem avtobiografsko.

48

ZABEL, Igor, Speculationes, Ljubljana, 1997, str. 24, 25.
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Umetnikovo soočanje z lastno identiteto ima precejšnjo tradicijo. Fragmentirano ideniteto
najdemo v slikarstvu še pred teoretičnimi razpravami o pluralnosti identitete, zelo izrazito
v delu Egona Schieleja (1890–1918).
Egon Schiele
Schieleve slike z lastno identiteto kot fragmentirano so predvsem odraz njegovega
nestabilnega psihičnega stanja. Za njegovo slikarstvo so značilni dvojni avtoportreti in
upodabljanje lastnega telesa iz več delov. Schiele je verjel, da bi združitev z drugo osebo
pomenila smrt. Tako se je proti temu boril s svojo fragmentacijo ali multiplikacijo. Če bi
imel namreč več delov ali „večkrat sebe“, bi bilo zlitje zagotovo težje. Pri Schieleju je
viden problem zamegljenih meja, ki izhaja iz odnosa z materjo. Na primer v dvojnih
portretih z ženo Edith je vidno pomanjkanje razlike med njima, ki jo je nato dosegel tako,
da je enega izmed njiju upodobil kot lutko.

Slika 2: (levo) Egon Schiele: Sedeči par, 1915, svinčnik in tempera na papirju, 52 cm x 41,1 cm.
Slika 3: (desno) Egon Schiele: Avtoportret, akt. 1910, črna kreda, akvarel na papirju. 44 cm x 30.5 cm.

Poleg fragmentacije je za naše raziskovanje sodobne identitete zanimiva tudi njegova
možnost prevzemanja različnih vlog (v nekaterih avtoportretih si je nadel vloge: menih,
sv. Sebastjan, puščavnik, prerok ) in celo menjava identitete – Schiele se je v veliko
avtoportretih kastriral in kasneje celo prevzel žensko identiteto. Schieleju ni uspelo
vzpostaviti pozitivnega odnosa z materjo, zato si je želel tesne vezi z očetom. Oče je umrl
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za sifilisom, ko je imel Schiele 15 let. Na dvojnih avtoportretih je upodabljal sebe in
očeta, ker pa ni jasno ločil meje med njima, je sam postal obe figuri. Tako so tudi nastali
dvojni avtoportreti s smrtjo, ker je bil oče mrtev. Verjel je, da ga trpljenje povezuje z
očetom, ker je tudi oče pred smrtjo trpel (imel je privide). Po očetovi smrti je začel
verjeti, da imata poseben odnos. Pravzaprav se je z očetom spojil. Ti portreti postajajo
vedno bolj nejasni in dvoumni, odražajoč zamegljujoče meje med njim in očetom. Oživil
ga je z duplikatom. Smrt je zanikal s sliko (večnost) in s podvojitvijo sebe, oba je
upodobil neumrljiva. Neizogibna posledica »oživitve očeta« je bila potreba po temeljiti
preiskavi identitete, spraševal se je, v čem je bil kot oče, ki je zaradi sifilisa širil smrt. Ker
je smrt videl v falusu, se je v veliko avtoportretih kastriral in kasneje tudi prevzel žensko
identiteto.

V nadaljevanju se bomo posvetili umetniškemu raziskovanju identitete kot pluralne in
izbirne ter posledičnim spremembam medsebojnih odnosov in vsakdanjega družbenega
življenja posameznika.
S parcialni pristopi umetniki raziskujejo in upodabljajo različne aspekte spreminjanja
identitete in odnosa do samega sebe, s katerimi se danes posamezniki in skupine
vsakodnevno soočajo.
Razlaganje in raziskovanje identitete je predvsem iskanje smisla in želja po razumevanju
sodobne družbe. Raziskovanje identitete skozi umetnost je še posebno zanimivo, ker
zgoraj opisani aspekti sodobne identitete (pluralnost, izbirnost, sestavljenost itd.) v
vsakdanje življenje vstopajo skozi svoje pojavljanje v reprezentaciji.
Za primerjavo sem raziskala nekaj umetniških projektov, v katerih je obravnavana osebna
identiteta, torej ne identiteta, ki je določena s pripadnostjo manjšinam, npr. feministična,
homoseksualna ali etnična identiteta, temveč identiteta posameznika, ki živi v sodobni
zahodni družbi. Sicer je večina umetniških projektov baziranih na neko delno identiteto.
„Teorija pluralnih diskurzov, ki gradi mrežo brezosebnih procesov subjektivitete brez
subjekta, je sama na sebi prekratka, da bi razložila in uveljavila posameznika z vidika
njegove eksistence.“49
49

DEBELJAK, Aleš, Postmoderna sfinga: kontinuiteta modernosti in postmodernosti, Celovec : 1989, str.
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NIKKI S. LEE

Slika 4: Nikki S. Lee: Hip hop projekt, (The Hip Hop Project), 1997–2001, c-print.

Spreminjajočo se identiteto in njeno fluidnost neposredno raziskuje leta 1970 v Koreji
rojena umetnica Nikki S. Lee. Z primer bomo vzeli njeno serijo Projekti, ki je nastajala
med leti 1997 in 2001. Lee se na fotografijah, ki delujejo kot običajni amaterski posnetki,
pojavlja v različnih okoljih, kot del različnih socialnih in etičnih skupin ali subkultur.
Vsaka fotografija je posneta šele potem, ko se Lee popolnoma zlije z novo družbo in
postane njen del, zato s posamezno skupino ostane tudi do tri mesece, s čimer je meja
med fikcijo in resničnostjo resnično zabrisana. V seriji Projekti se tako pojavi kot
skaterka, Hispanic flygirl, yuppie woman, hip-hoperka itd. S projektom pokaže, kako
medsebojni odnosi in skupinska identiteta vplivajo na individualno identiteto, predvsem
pa poudari navidezno neomejeno možnost izbire lastne identitete in neovirano možnost
njene zamenjave. Novo identiteto pridobi z novim videzom in naučenim vedenjem, ki ga
prilagodi ljudem okoli sebe. Mark Godfrey je projekt označil za „komedijo stereotipov“,50
saj je prepoznavanje in razlikovanje posameznih socialnih in etičnih skupin ali subkultur
87 v: BREZNIK, Tine, Kulturna identiteta Evrope, diplomsko delo pri red. prof. dr. Franu Adamu,
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana 2004.
50 KALSMOSE – HJELMBORG, Mille, Personal identity in contemporary art, Master en teoria estetica
del arte contemporaneo, 2010, Barcelona: Universitat Autonoma de Bardelona, str. 27.
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na fotografijah mogoče predvsem zaradi njihovih stereotipnih karakteristik. Vendar pa s
popolno menjavo identitete sega Leejino delo veliko dlje. Kalsmose je zapisala: „Lee se
zdi 100-odstotno asimilirana s fotografirano kulturo ali skupino. Ne samo z načinom
oblačenja, makeupom in stilom, temveč tudi z obnašanjem in gestikuliranjem, ki se zdi
zelo naravno in sprejeto v skupini.“51 Do svojih projektov pristopa kot sociolog ali
antropolog, poleg rezultatov njenega raziskovanja pa se v delu skriva njena lastna
identiteta, ki razkriva zavestno izbiro in nadzor nad začasnimi delnimi identitetami, ki jih
sprejema in zavrača ter nad njimi gradi jasno identiteto umetnice.

Slika 5: Nikki S. Lee: The Yuppie Project, 1997–2001, c-print.

Tudi življenje Nikki S. Lee same popolnoma ustreza Kraussovi52 razdelitvi treh tipov
zgodb o prihodnosti, in sicer je njeno življenje kot projekt, razdeljen na več podprojektov.
Njen življenjski projekt lahko označimo za ti. stylesurfing (Polhemus), ki ga je
potencirala do skrajnosti, zato lahko na njenem primeru jasno razberemo karakteristike
tega pojava v družbi.
V seriji Deli (2002 do 2005) se Lee bolj podrobno posveti vplivu zveze in medsebojnih
odnosov na posameznikovo identiteto, na privzemanje družbenih vlog in njihovo
ponotranjanje. Lee gre za zgodbo skozi igranje vlog kot sredstvo za preučevanje
identitetnih kod, različnih življenjskih slogov ter načinov funkcioniranja v skupini.

51 Prav tam, str. 25.
52 Krauss, citiran v: ULE, 2000, (op. 5)
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Slika 6, slika 7, slika 8, slika 9: Nikki S. Lee, iz serije Deli (Parts), 2004.

Lee se ukvarja tudi s sestavljanjem svoje identitete skozi oči drugih. Kot je povedala
sama: „We are always metamorphosing, dressing and performing with the gaze or
expectations of another in mind, and in turn, make presumptions on the same”.53

“Odnosni aspekt identitete, ki se zdi najbolj pomembna kvaliteta identitete, sicer izhaja iz
notranjih značilnosti, vendar ni identitete brez prepoznavanja identitete posameznika s
strani drugih v okolju.”54 Leejine umetno privzete identitete funkcionirajo, ker so potrjene
s strani drugih v njeni okolici (skupini). Prilagoditev skupini se skozi Leejine projekte
kaže kot možen, če že ne enostaven, način za zamenjavo identitete. Pri čemer je treba
upoštevati, da tovrstna pripadnost neki skupini pomeni fiksacijo na eno izmed delnih
53 KALSMOSE, 2010, str. 27
54 ULE, 2000, (op. 5), str. 81, 155.
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identitet, kot razloženo v prvem delu. Fluidnost identitete je v razdrobljenih,
spreminjajočih se družbenih razmerah zaželena kot pragmatična. Odrekanje preteklosti in
čim večja prilagodljivost se zdi najboljši način za spopadanje z življenjskimi izzivi
posameznika, vendar Uletova opozarja, da prevelika fleksibilnost sebstva pravzaprav vodi
v novo obliko socialnega konformizma. Na tem mestu je zanimivo tudi vprašanje Niklasa
Luhmanna o izvirnosti oz. enkratnosti: „Kako to, da se rodimo kot originali in umremo
kot kopije?“ 55
Emile Durkheim je ugotovil, da je za posameznike neznansko pomembno, da se lahko
sami uvrstijo v kategorije. Identiteta je po navadi manj povezana s tem, kar posameznik
počne, kot s tem, kam sodi.56

RICHARD PRINCE
Pluralnost identitete, ki meji na stilsko brkljarijo, se kaže tudi v delih ameriškega
umetnika Richarda Princa (1949– ). V seriji Medicinske sestre, ki je bila leta 2003
predstavljena v galeriji Barbara Gladstone v New Yorku, analizira ameriško sodobno
družbo skozi motiv ženske medicinske sestre.
Pri slikanju serije Sestre izhaja iz naslovnic medicinskih Pulp Fiction s sredine 20.
stoletja. Začetno natisnjeno povečavo sestre z naslovnice pri transformiranju v sliko
zmanipulira in začetnemu subjektu doda nove značilnosti. V seriji je lik medicinske sestre
predstavljen z različnimi karakterji. Enotno vlogo medicinske sestre Prince razširi z
dodatno, vselej drugačno identiteto. Medicinska maska, ki jo nosijo sestre na vseh slikah,
še poudarja, da si identiteto lahko posameznik nadene kot masko, da pa hkrati to ni
njegova/njena edina identiteta. Medicinska maska sestram določa enotno identiteto
medicinskih sester, za masko pa se pri vsaki skriva še druga identiteta, na primer morilka
v Sestra morilka. Velja prepričanje, da je za ohranjanje svobode potrebno maskiranje
svojih dejavnosti za ohranitev zasebnosti, ki je potrebna za ohranjanje kontrole nad
lastnim življenjem.

55 Prav tam, str 283–310.
56 SENNETT; 2008, (op. 21).
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Slika 10: Richard Prince, Pobegla medicinska sestra (Runaway Nurse), 2006, 132 cm x 203 cm, inject
print in akril na platnu.

Za določitev vloge in karakterja Prince uporablja naslov, ki ga kot besedilo naslika na
platno in ki včasih ustvarja tudi nasprotja med besedilom in podobo, v večini primerov pa
usmeri pogled gledalca oziroma določi njegovo percepcijo podobe. Naslovi posameznih
slik so na primer Medicinska sestra – nora na moške, Washingtonska medicinska sestra,
Nežna medicinska sestra, Aloha medicinska sestra, Samska medicinska sestra, Nevarna
medicinska sestra na delu, Medicinska sestra začetnica, Zdravnikova medicinska sestra
itd.

27

Slika 11, Slika 12: Richard Prince, iz serije Medicinske sestre (Nurses), 2002–2008, inject print in akril
na platnu.

Izrabljene in površinske stereotipe medicinske sestre in seksualnosti Prince sestavi v
kompleksno narativno strukturo, ki se ne ukvarja le z užitki. Pobegla medicinska sestra57
na primer predstavlja utelešenje ameriških prizadevanj za uresničitev lastnega potenciala
samoodkrivanja.58
Pri seriji Medicinske sestre je raziskovanje identitete le ena izmed možnih interpretacij
Princevega dela.

SALLY MANN
Oblikovanje identitete skozi otroštvo raziskuje Sally Mann (rojena 1951 v ZDA) s črnobelimi fotografijami. V letih med 1984 in 1991 je Sally Mann posnela serijo fotografij
Ožja družina, ki je izšla 1992, v kateri je fotografirala svoje otroke Emmeta, Jessie in
Virginio. Intimne fotografije raziskujejo čutne in včasih moteče strani otroštva in
57 Prince je kot referenco uporabil tudi John Singer Sargentov portret Madame X, 1884.
58 Richard Prince interview, “Like a Beautiful Scar On Your Head”
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odraščanja, slavne pa so postale predvsem zaradi obtožb o otroški pornografiji.
Za primer sem vzela fotografijo Nove matere iz leta 1989, na kateri se Jessie in Virginia z
otroškim vozičkom in punčko igrata običajno otroško igro za deklice 'mame'. Postavljeni
pa sta v izzivalne drže in Jessie kadi cigareto. Fotografija govori o otroštvu, otroškem
posnemanju odraslih, materinstvu, odraščanju …

Slika 13: Sally Mann, Nove matere (The New Mothers), 1989, 20,3 cm x 25,4 cm, gelatin srebrni print.

Kot je zapisal Richard B. Woodward, „deklici še ne moreta razumeti temnih asociacij, ki
jih imajo sončna očala Lolita in čokoladna cigareta, rekvizita, ki jima ju je dala Mann“ 59,
vendar učenje spolnih vlog poteka tudi skozi takšno delno razumevanje.60 Motiv ni
neposredno vzet iz vsakdanjega življenja, ampak ga je avtorica umetno skonstruirala, da
bi s potenciranjem pokazala dejstva sodobnega življenja. Mann s svojim delom predlaga
redefinicijo otroštva in odraslosti in prevprašuje nejasne, umetno postavljene meje med
59 WOODWARD, Richard B., The disturbing photography of Sally Mann, New York: New York Times
Magazine, 1992.
60 Za to konstrukcijo je bilo očitno potrebno Jessino razumevanje, kakšno vlogo S. Mann želi, da igra.
Lacan maske ne vidi kot obrambni mehanizem, ampak kot identifikacijo z željo Drugega.
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obdobjema ter vizualne prezentacije otroštva. Sally Mann je o svojem delu komentirala:
„Kriza ameriške družine je tudi kriza reprezentacije.“61 Pojav skrajševanja otroštva, ki se
kaže v Manninih fotografijah otrok, se nanaša predvsem na zgodnje izginjanje otroške
nedolžnosti in je v nasprotjou s poznim prevzemanjem drugih značilnosti odraslosti (na
primer prevzemanje odgovornosti).

Slika 14: Sally Mann, Jessie pri petih letih (Jessie at 5), 1987, 20,3 cm x 25,4 cm, gelatin srebrni print.

Mannino raziskovanje sodobnega življenja izhaja iz beleženja vsakdanjosti, ki je Mann ne
predstavlja zgolj dokumentarno, temveč s potenciranjem ali izpostavljnjem določenih
aspektov otroštva. S predstavami o nedolžnosti otroštva gledalca sooča tudi s fotografijo
Jessie pri petih letih iz iste serije, kjer je v ospredju njena 5-letna hči Jessie, ki z uhani in
biserno ogrlico izzivalno gleda naravnost v objektiv. Mann z njo gledalca sooča z
zanikano otroško seksualnostjo, izpostavi pa se tudi hitro učenje pričakovanega obnašanja
odraslih in ženskosti.62

61

WOODWARD, 1992, (op. 59).
62 Lacan vidi v ideji maškarade 'žensko seksualno držo' par ekscelence. To pomeni, da je maškarada maska
ali tančica 'konstitutivni del ženske libidinalne strukture'. Z drugimi besedami: 'maškarada je prikaz reprezentacija ženskosti, hkrati pa je ženskost prikaz, prikaz žensk–. Kar ideja maškarade postavlja v
ospredje, ni bistvena identiteta ženske, temveč prej konstruirana narava te identitete. „Maškarada pravi, da
ženska obstaja istočasno ko, kot maškarada, pravi, da je ni.“ (Heath 1986)
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NARACIJA: HENRY DARGER IN ROSA LOY
Podobno je sestavljanje elementov za grajenje narativnih podob in še bolj risarski slog
uporabljal ameriški slikar Henry Darger (1892–1973) v seriji Vivian girls, odkriti po
avtorjevi smrti. Darger je namreč sestavljal podobe, izrezane iz revij, knjig in časopisov, v
zastavljene kompozicije in jih nato obrisoval in barval z otroško slikovitostjo in
posvečanjem detajlom. Te slike se dopolnjujejo z besedilom oziroma so ilustracije novele
In the Realms of the Unreal, ki govori o dogodivščinah deklic Vivian in vojni med
plemenito rimskokatoliško deželo Angelinio in zlim imperijem suženjstva in sovraštva
otrok, imenovanim Glandelinia. Samostojno in brez razglabljanj o avtorjevih psihičnih
problemih in morebitnih umorih ter celo brez poznavanja zgodbe In the Realms of the
Unreal so Dargerjeva dela notranje kontrastna. Slike so likovno enotne in tvorijo
koherentno celoto, vsebinsko pa konfliktne z združevanjem krutih vojnih prizorov in
nedolžnih deklic, iz česar izhaja tudi sporočilnost del.

Slika 15: Henry Darger (1892–1973): iz Deklic Vivian (The Vivian Girls), 49 cm x 119 cm,
svinčnik, barvice, kolaž na papirju.

Craig Owens (1950–1990) postmoderno naracijo opisuje kot različico alegorije, kjer se
pomeni plastijo in simboli nimajo neposrednega pomena. Spremenljive, nepovezane in
nedokončane pripovedi pogosto pripovedujejo nezanesljivi pripovedovalci. Dober primer
naracije, kot jo je opredelil Owens, so slike Rose Loy.
Rosa Loy (1958) obravnava znani svet in ga transformira v neznanega. V Loyinih
kompozicijah se glavni protagonisti razkrijejo kot nekoherentni subjekti, vpleteni v
nekakšno delo, ki se kaže simbolično in ob podrobnejšem pregledu dvoumno in socialno
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protislovno.

Slika 16: Rosa Loy, Jutro (Morgen), 2007

Zgodbe so lažje razumljive z branjem več Loyinih del, saj tako gledalec lažje razbere
absurdnosti in protislovja znotraj Loyinih kompozicij, kjer mistična bitja in simbolne
rastline in živali živijo v in ob ploščatih, skoraj kubističnih intersekcijah ravnin in pogosto
popartističnih scenah. Z njihovim repetitivnim pojavljanjem in širjenjem prek risb se
Loyini motivi potrjujejo kot klišeji in stereotipi, kar gledalcu omogoča prostor za
razmislek o prostoru posamezne zgodbe in možnosti ponovne interpretacije v okviru
posamezne sestave.
Umetničin osnovni princip je slikanje dveh ženskih dvojnikov (dopplegängers63), katerih
odnos je dvoumen, po navadi se zdi avtoerotičen ali incesten. Te mlade, identično
oblečene sestre so vedno v intimni medsebojni bližini in upravljajo z orodji, ki so
reprezentativne za sistematiziran red in objektne odnose. Klonirane ženske določa
njihovo sodelovanje pri skupnih opravilih, navadno generativnih nalogah in odsotno
simbolizirana moškost.
Samoidentiteta postane nejasna z zrcalnim efektom, ki poteka med ženskama.
Psihoanalitično branje teh odnosov bi vključevalo teme družinske dinamike, separacije in
izgube. Loy obravnava narcisizem, intimnost in seksualnost.
63 Dvojnika je mogoče razlagati kot upodobitev razcepljene osebnosti ali po Freudu kot zavedno in
nezavedno podobo. Dopplegänger je torej lahko skrita, potlačena druga identiteta, lahko predstavlja
zrcalnega Drugega, v smislu samorefleksivne identitete nas opominja, da smo odtujeni od samih sebe
(marksistična teorija), lahko gre za reprezentacijske ponovitve (teorije medijev) itd.
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V Loyinih delih se tudi zelo očitno kaže značilnost postmodernističnih naracij, ki
vsebujejo preveč ali premalo ključev za razbiranje dogajanja, kar ustvarja občutek
nekoherentnosti.

JOHN CURRIN
Ameriški slikar John Currin (1962– ) z neizrazito provokativnimi slikami potencira
absurdnosti sodobnega ameriškega življenja. Znan je po seksualnih tematikah, tehnični
dovršenosti slik in eklekticističnem mešanju vplivov, absurdnosti ameriške družbe pa
prikazuje skozi telesne deformacije in nenaravne drže ljudi na slikah: z velikim
povečanjem ženskih prsi na primer izpostavlja nenaravnost ameriškega ženskega ideala,
ki ga potencira do točke, ko „je že ostuden“.64 Monstruozno potenciran ideal vidimo na
sliki Jaunty in Mame iz leta 1997.

Slika 17: John Currin, Jaunty in Mame, 1997, olje na platnu, 121,9 cm x 91,5 cm.

64 ROSENBLUM, Robert, John Currin and the American Grotesque, v: CURRIN, John, ROSENBLUM,
Robert, BORIS, Staci, STEINER, Rochelle, John Currin, London : Serpentine Gallery v sodelovanju z
Harry N. Abrams, New York, 2003, str. 11–22.
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Slika 18: John Currin, Stamford po brunchu (Stamford After-Brunch), 2000, olje na platnu, 101,6 cm x
152,4 cm.

Takšna lahkotna kritičnost je vidna v pogledu na znan vsakdanji prizor, ko tri mlade žene
v Westchester dnevni sobi pijejo martinije in kadijo cigare. Kot je napisala Finemanova:
„Evocirajo čudno praznost predmestnega življenja, ne da bi nam v resnici pokazali
karkoli, česar še nismo videli bodisi v stripu New Yorker ali v popularnem filmu kot
Sreča in Ledeni vihar.“65 Currin ne ponuja socialne kritike, ampak lahko satiro:
zafrkljivo? Domače podobe življenja zgornjega srednjega razreda, prelakiranega z
umetnostno historično resnobo. Istočasno zaničljive in prilizujoče se slike norčujejo iz
družbenega okolja umetnostne publike, medtem ko privlačijo nečimrnost in izobraženost
posameznega gledalca, kar morda prispeva k široki popularnosti dela.66
Frideric Jameson je pastiche67 (v nasprotju s staromodno parodijo) označil kot vodilni
princip postmoderne naracije (art&today).

65 FINEMAN, Mia, Talk of the Town, Critics love the painter John Currin. But why?, 2003, Slate, na:
http://www.coldbacon.com/art/johncurrin-slate.html, 2. 2. 2013.
66 RIMANELLI, David, John Currin v: Artforum, vol 41, št. 1, september 2003.
67 Pastiche oziroma pasticcio je umetniško delo, ki posnema delo prejšnjega umetnika.
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Deformirano telo
Grotesknost, ki jo najdemo v Currinovih deformacijah teles, nikakor ne pripelje do
ekstremnega razpada telesa, čeprav je oznaka groteskno enden izmed osnovnih pojmov,
ki opisujejo uničevanje telesa v sodobni umetnosti: groteskno, carnivalesque, abjekcija,
brezobličnost.
Takšna umetnost teži k soočanju z našimi najglobjimi strahovi, izgubljanjem kontrole nad
lastnim telesom in ponazarja skrajno razsrediščenost, izgubljenost in travmatično
neenotnost. Za umetnost abjekcije so značilne predvsem reprezentacije oskrunjenega
telesa, na primer slike vojne in nesreč, kjer so nekateri deli telesa poškodovani, mrtvi,
izločeni, na primer na dele razstavljena lutka ameriške umetnice Cindy Sherman (1954– )
Untiteled #153 iz leta 1985.
Abjekt, ki ga je Julija Kristeva definirala kot nekaj, kar ni niti subjekt niti objekt, vendar
preden postane prvo (pred popolno ločitvijo od matere) oziroma po tem, ko postane
slednje (truplo, prepuščeno objektnosti). Abjekt je nekaj, kar „moti identiteto“. Abjekcija
je panična reakcija na izgubo občutka sebe. Foster je Shermanino delo označil kot „dvojni
napad na subjekt in zaslon“68, nas torej delo trenutno bolj zanima s stališča subjekta.
Hal Foster je to opisal kot 'konceptualni premik – od realnosti kot učinka reprezentacije k
realnemu kot stvari travme'.'Deidealizacija je na nekaterih delih potisnjena do točke
desublimacije'.
V nekih karakteristikah bi lahko moje slike primerjali tudi z deli Dexterja
Dalwooda(1960– ), Davida Hockneya (1937– ), Alexa Katza (1927– ), Balthusa (1908–
2001), Pierra Bonnarda (1867–1947), Marca Lüdersa (1963– ) idr.

68

Prav tam.
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Slika 19: Dexter Dalwood, Jackie Onassis, 2000, 214 cm x 244 cm, olje na platnu.
Slika 20: David Hockney, Več podrtih dreves na Woldgate (More Felled Trees on Woldgate), 2008 , 152,4
cm x 243,8 cm, olje na platnu, dva dela.

RAZISKOVANJE SODOBNEGA ŽIVLJENJA IN
IDENTITETE V MOJEM DELU

V svojem delu obravnavam družbeno tematiko, predvsem absurdne, nenavadne,
problematične ali drugače zanimive spremembe na področju življenja posameznika in
medosebnih odnosov v sodobni družbi. Ukvarjam se z ravnanji, ki so posledica družbenih
imperativov. Zanimajo me družbeni pojavi, ki predstavljajo posameznikova soočanja z
identitetnimi spremembami in občutki neadekvatnosti.
Na podlagi opazovanj ustvarjam refleksije pojavov v sodobni družbi, ki zahtevajo aktiven
premislek o oblikovanju ustreznih vzorcev obnašanja v spreminjajočih se družbenih
pogojih. Dela delujejo kot komentar in rezultat kritičnega prepoznavanja socialnih
pojavov, ki se v posameznem delu potencirajo in strnejo v neke vrste strukturiran
povzetek, ki zaradi svoje vizualne narave ostaja odprt za interpretacije.
Posamezna slika združuje figure in objekte z različnih fotografij s spleta, ki že v osnovi
odražajo današnje prezentiranje posameznika, in jim ustvarja nov kontekst, v katerem z
novimi odnosi zgradim osnovno idejo. Te refleksije segajo od občutkov nekompetentnosti
in alienacije do vprašanj o domnevno koristnem ravnanju in družbenih imperativih.
Obravnavana tematika spodbuja nadaljnje diskusije in poglede.
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V svojem delu izhajam iz lastnih opazovanj vsakdanjega življenja, s čimer mislim tako na
svojo vsakdanjost kot tudi na informacije o vsakdanu, ki jih prejmem skozi pogovore,
pripovedi, filme, televizijo, knjige in druge zapise.
Matjaž Brulc je o slikah zapisal: „Eva Lucija Kozak se namreč s svojimi deli loteva
svojstvenega reflektiranja sodobnega življenja oziroma odnosov ter vedenj, kot se
udejanjajo v času razvitega kapitalizma in vsega tistega, kar ta prinaša s seboj. Sleherno
izmed razstavljenih del se loteva prevpraševanja konkretne družbene prakse oziroma
pojava – naj gre za igro, vprašanja izbire, identitete, vzgoje, socializacije, vpliva novih
komunikacijskih orodij … – kjer se kot temeljni vsebinski poudarek ponuja predvsem
kritični razmislek o stanju duha v sodobnosti, ki ji vladata vsesplošna odtujenost,
popredmetenje odnosov, komercializacija, absurdnost. Avtoričin namen je v tem smislu
karseda daleč proč od vsakršnega moraliziranja in pokroviteljske didaktičnosti; njena dela
tako ne sugerirajo nekakšne behavioristične pravovernosti, prej kot to služijo kot
odskočna deska za gledalčevo subjektivno introspekcijo oziroma prevpraševanje
dandanes prevladujočih vrednot v družbi.“69

Emblem
V splošnem moja slikarska praksa izhaja iz vsebinskega izhodišča. Gre za ti.
konceptualne slike v smislu emblemov kot reprezentacijskih slikovnih podob, ki
predstavljajo koncept. Primer emblema iz Alciato's Book of Emblems: Emblem 194:
Ljubezen do svojih otrok (Amor filiorum).

Slika 21: Emblem 194: Ljubezen do svojih otrok (Amor filiorum) iz Alciato's Book of Emblems, 16. stol.
69 BRULC, Matjaž, spremna beseda k razstavi Domnevno koristno, 2013
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Pred pomladjo naredi bela golobica ring-dove svoje gnezdo v severnem mrazu in sedi na
jajcih, ki jih je prezgodaj izlegla. Da lahko njeni mladiči gnezdijo bolj mehko, si izpuli
lastna krila. Nato gola oslabi v zimskem hladu. Ali te ni sram, o Kolkhis, in tebe,
pošastna Procne, ko pride ptica umret iz ljubezni do svojih mladičev?70
Po istem principu kot emblemi sestojijo iz mota (gesla), slike (podobe) in epigrama, tudi
moje slike dopolnjujeta besedilo in naslov. Vsaka slika je torej zgoščen povzetek s
sporočilno vrednostjo, ki je podana skozi podobo in dopolnjena z besedilom. V nasprotju
z emblemi, ki večinoma niso razumljivi brez epigrama, pa menim, da je mogoče moje
slike interpretirati tudi samostojne, brez besedila in naslova.

70 Ante diem vernam boreali cana palumbes
Frigore nidificat, praecoqua et ova fovet:
Mollius et pulli ut iaceant, sibi vellicat alas,
Queis nuda hiberno deficit ipsa gelu.
Ecquid Colchi pudet, vel te Progne improba? mortem
Cum volucris propriae prolis amore subit?
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VSEBINSKA PREDSTAVITEV SLIK

Relationship Guide

Slika 22: Eva Lucija Kozak, Relationship Guide, 2012, akril na platnu, 170 cm x 140 cm.

Vedno bolj množična uporaba priročnikov, ki dajejo ljudem navodila za medsebojne
odnose, kaže na željo po rešitvi bremena odločitve in odgovornosti za lastno življenje.
Izogibanje izbiri eliminira občutek krivde, kajti današnji imperativ uspešnosti na vseh
področjih ne dopušča napačnih odločitev. Želja po sledenju navodilom je v sliki
Relationship Guide primerjana z lutkami, ki v obliki idealiziranih figur predstavljajo popolno
pasivnost. Takšno pasivno sledenje navodilom je značilno za osebe v računalniških igricah,
ki temeljijo na simulaciji življenjskih situacij (npr.: Sims, Singles, Second Life, 7 Sins itd.).
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Tudi v priročnikih za množično uporabo so možnosti vedno poenostavljene in jasne. V
delu so postavljene vzporednice z vedenjem oseb v računalniških igricah, kjer ni mešanih
občutkov in čustev, izbira pa je omejena.
Rešitve osebnih problemov ljudje iščejo zunaj sebe in svojih odnosov, kjer naj bi našli tudi
recept za konstantno izboljševanje in napredovanje. Takšna pričakovanja povzročajo
anksioznost in negotovost in s tem ponovno uporabo priročnikov.

Slike Relationship Guide, Marketinški princip in Cheat Code vsebujejo likovne in
konceptualne elemente iz različnih vizualnih jezikov/slogov. „Fluidno berljivost prizorov
avtorica marsikdaj zaustavlja s pomočjo drobnih detajlov, ki ustvarjajo specifično
napetost ter obenem krhajo logično strukturiranost prostora oziroma časa, medtem ko se
na nekaterih delih tovrstni poudarki stopnjujejo tudi z dodajanjem plasti tekstovnih,
grafičnih oziroma znakovnih elementov najrazličnejših provenienc.“71

71 BRULC, 2013, (op. 69).
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Socializacija embriov

Slika 23: Eva Lucija Kozak, Socializacija embriov, 2012, akril na platnu, 213 cm x 213 cm.

Socializacija embriov predstavlja potencirano absurdnost družbene situacije, kjer
socializirajo že nerojene otroke. Zaradi nenehne fragmentirane dejavnosti na različnih
področjih se uveljavlja osebno prepričanje, da ves čas nekaj zamujamo. Delo prikazuje,
kako mame še nerojene dojenčke vključujejo v domnevno koristne socialne dejavnosti.
Prikazane osebe zadovoljujejo svoje potrebe po socialnih stikih, kar pa skrivajo za skrbjo
za socialne stike svojih dojenčkov. Delo obravnava aktualno tematiko pretirane skrbi za
kompetentnost otrok v poznejšem življenju. S socializacijo embriov starši izpolnjujejo
vrednoto nenehne aktivnosti in iščejo lastno samopotrditev o adekvatnem ukrepanju in

41
sprejemanju izzivov. Na potomce projicirajo svoj občutek negotovosti in nelagodja v
neprijetnih okoliščinah, ki ga želijo preprečiti s prezgodnjim pripravljanjem svojih otrok na
zahteve vsakdanjega življenja. Imperativ nenehne skrbi in koristnega ravnanja prevpije
lasten občutek očitne absurdnosti takšnega ravnanja.

Socializacija embriov je od oktobra 2012 del stalne postavitve v glavni avli ginekološke
klinike, kamor je bila obešena ob 25-letnici nove ljubljanske porodnišnice. Slika je
vzbudila precej zanimanja, bila različno interpretirana in odprla tudi druga vprašanja, ne
le o absurdnosti pojava, opisanega v besedilu zgoraj. Slika je spodbudila diskusije o
primernosti trenutne mode za nosečnice in odnosu do nosečih žensk, veliko polemik o
dojemanju dojenčka kot darila in neprimernosti razumevanja nosečnosti in materinstva
kot enega od kratkotrajnih modnih projektov, ki po želji lahko ni ves čas najpomembnejši
projekt. Pet frontalno postavljenih ženskih figur na sliki vzbuja tudi asociacijo na
Picassove Avignonske gospodične.
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Vsakdanja virtualnost

Slika 24: Eva Lucija Kozak, Vsakdanja virtualnost, 2011, akril na platnu, 160 cm x 140 cm.

Slika Vsakdanja virtualnost govori o odnosu med realno in virtualno realnostjo v naši
percepciji. Z igranjem računalniških iger ljudje preživijo velik del svojega življenja v
virtualnem svetu, zato virtualne igre postanejo del njihove vsakdanje realnosti. Poleg tega
se virtualni in realni svet prepletata, ko ljudje projicirajo virtualne elemente v realno
okolje. Slika predstavlja takšno projekcijo in poudarja, kako močno to vpliva na vsakdan.
Računalniške igre predstavljajo konkretno in strukturirano referenco, ki v tej projekciji
naredi subjektivnost zaznavanja kolektivno. Percepcija realnosti se združuje z imaginarnim
filtrom virtualnega sveta in spreminja dojemanje njunih meja. Virtualno fizično ne vpliva na
okolje v realnem svetu, vendar, filtrirano skozi domišljijo, spreminja zaznavanje.
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Zdravo sadje

Slika 25: Eva Lucija Kozak, Zdravo sadje, 2011, akril na platnu, 160 cm x 140 cm.

Slika prevprašuje, ali je skrb za zdravo prehrano (metonimija s sadjem) pretirana.
Nadrealistično veliki plodovi sadja predstavljajo velikost pomena, ki jim je pripisan. Delo
predstavlja tezo, da mestno življenje povzroča nostalgično željo po naravi in avtentičnem
življenju, ki je pogosto zanikano in podzavestno transformirano v obsedenost z zdravim
življenjem.
Mestno življenje je odtujeno od narave, zato je narava in avtentično življenje idealizirano,
kar posledično vodi k pretirani skrbi glede zdrave prehrane. Alienacija od narave in
neavtentičnih medsebojnih odnosov vodi celo do občutkov odtujenosti od samega sebe,
kar posameznik poskuša popraviti s skrbjo zase, torej zdravim življenjem.
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Izbira

Slika 26: Eva Lucija Kozak, Izbira, 2012, akril na platnu, 160 cm x 140 cm.

Prepričanje, da je vse mogoče, je postalo tako trdno, da se ljudje resnično bojijo
nasprotnega. Izogibajo se dokončnih odločitev, da ohranjajo odprte možnosti. To je
očitno na primer pri nakupu, za katerega se ljudje hitreje odločijo, če imajo možnost
produkt vrniti. Vse odločitve poskušajo preložiti v nedoločeno prihodnost. Problem
nastane pri pomembnih življenjskih odločitvah. Različni življenjski slogi, otroci, kariera,
partnerske zveze, denar, izobrazba itd. se pojavijo kot objekti v izložbi, s ceno izločitve
drugih možnosti. Sodobna družba se s težavami sooča z izločitvijo možnosti, torej izgubo.
Rezultat tega je, da se ljudem zdi, da morajo doseči vse, ter se počutijo neuspešne, ker
jim to ne uspe. Smatra se za neambiciozno in se celo obsoja, če kdo trdi, da ni vse
mogoče. Po drugi strani lahko ljudje normalno živijo, ne da bi se zavedali, da so njihove
odločitve dokončne, in ohranjajo prepričanje, da lahko kadarkoli popolnoma spremenijo
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svojo osebnost in življenjski slog, če si zaželijo.

Marketniški pristop

Slika 27: Eva Lucija Kozak, Marketniški pristop, 2012, akril na platnu, 160 cm x 140 cm.

Slika odpira vprašanje, kakšen vpliv imajo sodobni celostni marketinški pristopi na
življenje otrok in kako spreminjajo njihovo percepcijo, želje in predvsem domišljijo.
Prevprašuje vzrok dovzetnosti za celostni marketniški način in vsiljen življenjski slog ter
posledice prikrajšanja prave identifikacije, ki jo omogoča izbira. Kolektivna identifikacija se
stopnuje do obsedenosti in popolnoma determinira posameznika in njegovo
'edinstvenost'. Hello Kitty in Bakugani predstavljajo trenutni primer tega stopnjujočega se
pojava.
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Prisotnost

Slika 28: Eva Lucija Kozak, Prisotnost, 2011, akril na platnu, 160 cm x 140 cm.

Prisotnost izhaja iz ideje o prisotnosti in kako se ta spreminja s tehnološkimi napravami, na
primer telefoni, spletnim klepetom, videoklici itd.
Vedno je bilo mogoče sanjariti in biti nepozoren, danes pa tako poteka velik del našega
življenja. Uporaba naprav, kot so videoklici, nam omogoča sočasno fizično prisotnost (glas,
podoba) na več kot enem kraju.
Fragmentacijo lahko dojemamo kot sposobnost, ki nam omogoča simultano prisotnost na
različnih krajih, vendar tudi postavlja vprašanje o zmanjšani pozornosti in ali se pozornost
multiplicira ali le razprši. Ideja človeške delokaliziranosti je problematična na več ravneh
in spreminja predstavo o mejah telesa kot fizične celote. Delo Prisotnost vključuje figure, ki
ne komunicirajo med seboj, ampak za socialne interakcije uporabljajo telefone in
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računalnike. Nekatere figure so podvojene in torej prisotne dvakrat, druge pa so
postavljene na glavo in torej ne morejo biti prisotne v istem prostoru.

Otroški povodec

Slika 29: Eva Lucija Kozak, Otroški povodec, 2011, akril na platnu, 160 cm x 140 cm.

Otroški povodec je primer spremenjenih medosebnih stikov, ki postajajo vedno manj
osebni in pristni. Otroški povodec se uporablja kot praktični pripomoček, ki zadrži
otroka v bližini. Je rešitev za zaposlene ljudi, ki delajo več stvari hkrati, predstavlja pa tudi
željo staršev, da jim otroka ni treba (ves čas) gledati ali držati za roko. Zavest, da otrok ne
potrebuje le varnosti, temveč tudi osebni stik kot neposredno komunikacijo, je odrinjena.
Delo vključuje tudi absurdno primerjavo ravnanja s psom in otrokom ter gledalca
sprašuje, ali so varnostni ukrepi potrebni in ali omejujejo svobodo. Figure, izrezane iz
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različnih kontekstov, implicirajo, da si ljudje niso resnično blizu, saj se zdi vprašljivo, ali se
res nahajajo v istem prostoru.

Cheat Code

Slika 30: Eva Lucija Kozak, Cheat Code, 2013, akril na platnu, 170 cm x 140 cm.

Način razmišljanja v svetu računalniških igric, kjer je umetno postavljena pravila mogoče
zaobiti, se prenaša tudi v vsakdanje življenje. Navidezno neomejene možnosti, med
katerimi posameznik le izbere najlepšo, poleg nerealnih pričakovanj pomenijo tudi
nerealno ocenjeno lastno aktivnost za doseganje ciljev. Dejstvo, da se nekaterih odločitev
ne da popraviti in se vrniti na začetno pozicijo, je v nasprotju z računalniškim ukazom
'undo', kar se s prekrivanjem virtualnega in realnega življenja prenaša kot nezavedanje
ireverzibilnosti življenjskih odločitev. Obstoj bližnjic je pričakovan po principu deux ex
machina in zagotavlja v realnosti neobstoječe možnosti, podobno kot 'cheat codes'
omogočajo zaobidenje pravil v računalniških igricah.

49

Mobi daljinec

Slika 31: Eva Lucija Kozak, Mobi daljinec (Daljinsko vodenje), 2013, akril na platnu, 160 cm x 195
cm.

Imperativ uspešnosti in nenehne zaposlenosti odraslih se prenaša tudi na otroke.
Sodobno otroštvo je strukturirano z nizom navodil, s katerimi starši otroke usmerjajo v
svoji odsotnosti. Prosti čas ne izginja le iz hitrega tempa sodobnega življenja odraslih,
ampak zadeva tudi otroke, ki morajo svoj čas aktivno, učinkovito in koristno izrabljati. Na
ta način iz otroštva izginja spontanost, svoboda, kreativnost, otroke pa se dojema kot
majhne odrasle, ki pa so hkrati ves čas pod nadzorom.
Ta neprestan nadzor omogoča konstantna dosegljivost z mobilnim telefonom, ki
nadomešča dejanske stike in opravičuje njihovo odsotnost. Starši kot adekvatno
ukrepanje v času svoje odsotnosti daljinsko vodijo otroke od ene dejavnosti do druge.
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Serija
Slike72 so bile aprila 2013 razstavljene na samostojni razstavi Domnevno koristno v
galeriji Simulaker v Novem mestu. Klasično postavitev slik je dopolnjevala mrežna
struktura na tleh, stenah in stropu galerije, ki je poudarjala vsebinski del slik, saj so linije
povezovale slike s teksti, in nakazovala, da posamezna vprašanja, s katerimi se ukvarjajo
slike, niso izolirana, ampak se med seboj prepletajo v enotnem kontekstu sodobne družbe.
Soočanje posameznika z različnimi možnostmi je na primer delno prisotno v več slikah:
Izbira, Relationship Guide, Marketinški pristop, Cheat Code. Hkrati je sama struktura
objektivizirala vsebinska vprašanja celotne razstave, ker je na primer delovala kot
navodilo in usmerjala pogled gledalca (glej Relationship Guide), razpotje v smislu
možnosti in izbire (glej Izbira), bližnjica (glej Cheat Code) ali kazala na ireverzibilnost
življenjskih procesov (glej Cheat Code). Strukturo so sestavljale linije, puščice in napisi,
na primer: „undo“, „izbira“, „deus ex machina“, „igra“, „In – Out“ itd.

V spremnem besedilu je kustos razstave in vodja galerije Simulaker Matjaž Brulc zapisal:
„Avtoričin namen je v tem smislu karseda daleč proč od vsakršnega moraliziranja in
pokroviteljske didaktičnosti; njena dela tako ne sugerirajo nekakšne behavioristične
pravovernosti, prej kot to služijo kot odskočna deska za gledalčevo subjektivno
introspekcijo oziroma prevpraševanje dandanes prevladujočih vrednot v družbi. Kljub
temu pa slike ohranjajo pravšnjo mero enigmatičnosti in ostajajo vsebinsko ter
interpretativno scela odprte, zaradi česar terjajo še toliko bolj skrbno poglabljanje v
alegoričnost naslikane materije.“73 Seveda pa je prikaz določenega družbenega pojava na
način, ki razkrije njegovo absurdnost ali pretiranost, vedno do neke mere kritičen.
„Podoba je sicer razglašena za nezmožno kritizirati realnost, saj spada v isti režim
vidnosti kot ta realnost, ki zdaj razkazuje obličje bleščečega videza, zdaj svojo hrbtno
stran ogabne resnice, oboje skupaj pa sestavlja eni in isti spektakel.“74 A v mojem delu ne
gre za poskus prezentacije tistega neznosnega realnega, o katerem govori Ranciere kot o

72 Mobi daljinec, Marketinški pristopi, Izbira, Relationship Guide, Cheat Code, Sprehod, Virtualna
vsakdanjost, Zdravo sadje in Prisotnost.
73 BRULC, 2013, (op. 69).
74 RANCIÈRE, Jacques, Emancipirani gledalec, Ljubljana: Maska, 2010, str. 53, 54.
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preveč neznosnem, da bi ga bilo mogoče ponujati na način podobe.75 Slike se ukvarjajo s
socialnimi pojavi, ki določajo življenje posameznika, in izpostavljajo vprašanja o
adekvatnosti različnih družbenih praks na mikroravni. Moja serija slik je konceptualno
zgrajena s pozicije individuuma sodobne zahodne družbe, ki ga nagovarja k interpretaciji
domnevno koristnega ali pričakovanega vedenja. Tovrstna vprašanja s področja
identitetnih sprememb so v zadnjem času aktualna in se tudi vedno pogosteje pojavljajo,
ker izhajajo iz stiske sodobnega posameznika in soočanja z njo. Slike, ki zastavljajo ali
poudarjajo ta vprašanja, želijo v gledalcu spodbuditi prepoznavanje nelogičnega,
absurdnega ali neprimernega ravnanja, ki pa se s tem seveda še ne spremeni, ker je le-to
sistemsko zastavljeno. Moje slike gledalca tako ne pozivajo k neposredni akciji, a s
poudarjanjem absurdnosti nekega ravnanja postavljajo vprašanja o možnostih alternative.

TRANSFORMACIJA PODOBE IZ FOTOGRAFIJE V
SLIKO

Oktobra leta 2007 je Ralph Rugoff v londonski galeriji Hayward predstavil razstavo z
naslovom Slika modernega življenja. Na razstavi je sodelovalo 22 slikarjev (Marlene
Dumas, Robert Bechtle, Judith Eisler, Franz Gertsch, Richard Hamilton, David Hockney,
Johanna Kandl, Liu Xiaodong, Elizabeth Peyton, Gerhard Richter in drugi), ki vsak na
svoj način uprizarjajo vsakdanje urbano življenje, predvsem preživljanje prostega časa
srednjega razreda (od 1960 do danes). Enotnost razstave, ki se nanaša tudi na
aktualizacijo Baudelairovega eseja Slikar modernega življenja (1863), pa ni dosežena le s
tematsko enotnostjo in podobno vsebino slik. Vsi avtorji v svojem slikarstvu uporabljajo
fotografijo kot izhodiščno podobo ali kot način za izražanje videza potrošniške družbe.
Celotna razstava torej predpostavlja, da je uspešna slikarska prezentacija sodobnega
življenja na nek način posredovana tudi skozi uporabo fotografije.
75 Prav tam.
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V tem poglavju bom s pomočjo primerov Gerharda Richterja predstavila transformacijo
podobe iz fotografije v sliko, ki jo uporabljam tudi v svojem delu.
Sodoben odnos do podob je 'nekaj, kar lahko gledamo pozneje'. Fotografiramo, da lahko
v trenutku uživamo kasneje, in običajno pričakujemo, da bomo podobo ponovno videli
oziroma vsaj verjamemo, da imamo to možnost. Oglasi se ponavljajo, celo novice se
ponavljajo, podobe na spletu so dostopne pozneje in sploh obstaja ogromna količina
podob, ki jih ni treba niti ločiti.
Naša družba ponuja neomejeno število podob76 za množično potrošnjo. Podobe so povsod
in se naglo množijo, so kopirane, reproducirane, natisnjene, spremenjene, skenirane,
downloadane ... Iztrgane so iz svojega originalnega konteksta in tolikokrat premeščene,
da se spreminjajo v lebdeče simulakre brez izvora, ki tvorijo samostojen svet in
neodvisno eksistirajo. Svet tehničnih podob in svet ljudi sta prepletena in zato si je „svet
sam nadel fotografsko podobo“.77 Tehnične podobe sicer še vedno vsebujejo nekaj
podobnosti s subjektom, ki so ga prvotno reprezentirale, vendar je subjekt že zdavnaj
izginil in dogodki so se izgubili v času. Tehnične podobe eksistirajo kot neodvisni readymadei in kopirajo same sebe in druga drugo ter s številnimi transformacijami izgubljajo
svoj videz. Celo pravkar posnete fotografije, ki še niso bile velikokrat kopirane, vsebujejo
potencial neskončne multipliciranosti, zato eksistirajo na enak način. Tvorijo krog
neskončnih kopij, brez originalnega konteksta so vedno kompatibilne in delujejo naravno
v različnih okoljih. Vidne lahko postanejo na vseh računalniških zaslonih, televizijah itd.
in vedno spadajo v kontekst, ki ga gradijo predmeti, ki obdajajo zaslon. Vendar pa noben
od teh kontekstov ni njihov pravi kontekst (tudi če so natisnjene), ker svet tehničnih
podob nima prostora in časa.
Do 19. stoletja so imele vse podobe lastno eksistenco v prostoru in času. Vpeljava
fotografije je dvignila debate o 'uničenju avre originala s sredstvi reprodukcije'.78 Ideja o
omejeni nakladi v reproduktibilnem mediju je iluzija, ker tradicionalne grafične tehnike
omogočajo določeno število kopij, tehnične podobe pa niso nikoli nameravale eksistirati
76 Danes je vpliv podob pripisan predvsem njihovi množičnosti. Zanimivo je, da je bila, kljub temu, da se
današnjo dobo označuje za vizualno, zgodovinsko gledano podobam v preteklosti pripisana celo večja
moč. Primer je na primer grška zgodba o etiopski kraljici Persini, ki je rodila belopolto hčer, ker je med
njenim spočetjem gledala podobo belopolte Andromede.
77 Kracuer citiran v HOPSKIN, Janine, Multiplicity and Metaphor: Gerhard Richter' Intermedia
Translation (M.A.), University of Montreal, 2004.
78 BENJAMIN, Walter, Extracts from The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction (1936), v:
The photography reader (Liz Wells (ur.), London, Rutledge,(2003), str. 42–53.
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kot enkratne. Ko jo naslikamo, takšna podoba nenadoma pridobi neko stalnost, ki je prej
nikoli ni imela. Iztrga se iz kroga svojih komaj opazno različnih plavajočih verzij in se
sooči s tradicijo. Če je lahko avra originala uničena z reproduciranjem,79 potem je cel
proces obrnjen, ko je fotografija naslikana, s stališča, da je slika v svojem bistvu
neponovljiva, privatna in ekskluzivna (fotografija pridobi ta status originala z visoko
resolucijo in veliko povečavo).
Seveda lahko zagovarjamo, da je slikanje fotografije le še en način njenega
reproduciranja, in dejstvo, da jo gledalec vidi drugače, je le posledica njene fetišizirane
materialne vrednosti in prezentacije znotraj institucionalnega okvira muzejev in galerij.
Cena (vrednost) ni rezultat objekta, kateremu pripada, ampak je ustvarjena iz okoliščin in
konteksta, npr. galerijskega konteksta. Avra materialne vrednosti in institucinalnega
okvira spremeni naš odnos do naslikane podobe. Po Groysu avra ne pripada originalu,
temveč jo je možno odvzemati in podeljevati z izvzemanjem iz prostora in postavljanjem
v (nove) prostore.80
Vendar pa bom pomen slikanja fotografij na tem mestu interpretirala predvsem skozi
ideje Viljema Flusserja in torej predstavila umeščanje v kontekst (Groysovo podeljevanje
avre) s procesom slikanja. Flusserjeve ideje izhajajo iz hipoteze o dveh temeljnih obratih
v kulturi: izum linearne pisave in izum tehničnih podob. Čas in prostor, značilen za
podobo, je svet magije.
Flusser je zapisal: „Pomen podob je magičen. / … / Podobe so posredniki med svetom in
človeškimi bitji. Človeška bitja eksistirajo, to pomeni, da jim svet ni neposredno dostopen
in zato potrebujejo podobe, ki ga tolmačijo. Takoj, ko se to zgodi, podobe pridejo med
svet in človeška bitja. Podobe naj bi bile zemljevidi, toda spremenijo se v zaslone.
Namesto da bi predstavljale svet, ga zastirajo, dokler življenja človeških bitij ne postanejo
funkcija podob, ki jih ustvarjajo. Človeška bitja prenehajo dekodirati podobe in jih
namesto tega projicirajo, še vedno kodirane, v zunanji svet, ki tako postaja podoba,
kontekst scen, stanja stvari. “81

79 Predpostavimo, da se avra uniči, ne spremeni.
80 GROYS, Boris, Od umetniškega dela k umetniškemu dokumentu, v: Likovne besede, 67 - 68, 2004, str.
40–45.
81 FLUSSER, Vilém, Towards a philosophy of photography, London: Reation Books, 2000.
»The significance of images is magical. / …/ Images are mediations between the world and human beings.
Human beings 'ex-ist', i.e. the world is not immediately accessible to them and therefore images are needed
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Po Flusserju so podobe površine s pomeni (significant surfaces82). So konotativne –
dvoumne, ker je pomen podobe odvisen od nje same in od gledalca, torej podoba
omogoča prostor za interpretacijo. Da jo lahko interpretiramo, pa jo moramo najprej
dekodirati. „Tehnične podobe je težko dekodirati, ker se njihov pomen avtomatično
odseva na njihovi površini. Podoba, se zdi, je kopija, posledica sveta.“83 Tehnične podobe
se kažejo kot direkten rezultat žarkov, ki se odsevajo od površin, tako da jih vidimo kot
„naravne reprezentacije ali naravne znake stvari, kot so odtisi naravni znaki ljudi, ki so jih
naredili“.84
„To, kar nekdo vidi na njih, se torej ne kaže kot simboli, ki jih je treba dekodirati, ampak
simptomi sveta. Zato ljudem ne uspe dekodirati podob in jih namesto tega projektirajo, še
vedno zakodirane, v svet 'tam zunaj', ki medtem sam postane kot velika podoba –
kontekst scen, stanj stvari.“85
Ko je podoba transformirana v sliko, gledalec opazi njeno zakodirano naravo. „Pri
tradicionalnih podobah je njihov simbolni karakter jasno viden, ker ljudje (slikarji)
postavijo sebe med podobo in njihov pomen.“86 Ko je podoba transformirana v sliko, je
posredovana z materialom, človeškim umom in roko. „Slike so nenaravni, namerno
posredovani znaki.“87
Dekodiranje omogoča interpretacijo in razumevanje, zato je transformacija podobe v
sliko bistvena za izkustvo gledalca. Njena podobnost s svetom očitno ni direktna, zato
gledalec opazi zakodirano naravo podobe in jo lahko dešifrira, dekodira. V svojem delu
razumem drugačno branje naslikane podobe predvsem skozi pozornost, ki jo slika zahteva
od gledalca. Tomaž Brejc v tem smislu gledalcu predlaga, naj ne išče, kaj mu lahko slika

to make it comprehensible. However, as soon as this happens, images come between the world and human
beings. They are supposed to be maps but they turn into screens: Instead of representing the world, they
obscure it until human beings' lives finally become a function of the images they create. Human beings
cease to decode the images and instead project them, still encoded, into the world 'out there', which
meanwhile itself becomes like an image - a context of scenes, of states of things.«
82 Prav tam, str. 9.-10.
83 Prav tam.
84 CURRIE, Gregory, Image and mind: film, philosophy and cognitive science, Cambridge, Cambridge
University Press, 1995.
85 FLUSSER, 2000, (op. 81).
86 Prav tam.
87 CURRIE, 1995.
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da, temveč kaj lahko sam naredi za sliko.88
„Slika je upodobitev in slikarstvo je tehnika za njegovo razdrobitev: iz česar je mogoče
sklepati, da fotografija prinaša podobnost (zgolj vidi predmete) in slikarstvo lahko –
dejansko mora – odpreti, tako se vtis? razkrije (apprehend?).“89
Kako dejstvo, da so podobe naslikane, le-te odpre za diskusije in interpretacije, je očitno
na primeru serije slik Gerharda Richterja Oktober 18, 1977. „Serija slik Baader –
Meinhof je močan primer takšne preobrazbe potencialno antimnemoničnih fotografij v
učinkovite spominske podobe.“90
Podobe, ki jih je Richter uporabil kot predloge za te slike, so bile policijske fotografije in
fotografije, objavljene v časopisih. Vsaj te v časopisih so bile kot informacije javnosti
dostopne v obliki novic. Povzročile so nekaj diskusij o dogodkih, ampak niso preprečile,
da jih ljudje ne bi pozabili, temveč reflektirali. Ko so bile te iste podobe transformirane v
slike, so izzvale globoke debate o preteklih dogodkih in „razstava je odprla spomine, ki so
jih mnogi želeli pozabiti“,91 predvsem pa je sprožila pomembne diskusije v polju
umetnosti.
Incidenti nedavne preteklosti so bili dobro poznani, torej ni bila samo informacija o njih
(ki jo vsebujejo Richterjeva slike) tista, ki bi povzročila debate. V razstavnem katalogu je
bilo zapisano: „Da imajo te slike tako mednarodni kot narodni pomen, je postalo očitno v
trenutku, ko so bile prvič razstavljene v Krefeldu in diskusije so vodile stran od
dramatičnih reportaž k bolj splošnim refleksijam političnega nasilja v 60. in 70. letih.“
Ljudje so Richterjeve slike dojeli kot manj brutalne zapise protagonistov kot originalne
fotografije. Kot serija fragmentiranih podob

brez stalnega zaporedja naslavljajo

travmatično zgodovino. „Mrtvi skrajneži, ki ostajajo nepokopani v povojni Nemčiji.“92
Richter je o njih rekel: „Ljudje dobijo občutek, da obstaja nek namen v gledanju teh
smrti/mrtvih, ker je na njih nekaj, kar bi bilo treba razumeti,“93 do česar je prišlo
88 Predavanja prof. dr. Tomaža Brejca na Akademiji za likovno umetnost pri predmetu umetnostna
zgodovina.
89 FOSTER, Hal, Gerhard Richter, or the Photogenic Image, v: FOSTER, Hal. The First Pop Age:Painting
and Subjectivity in the Art of Hamilton, Lichtenstein, Warhol, Richter, and Ruscha, Princeton University
Press, 2011, str. 172–210.
90 Prav tam.
91 GODFREY, Mark, Gerhard Richter Panorama: A retrospective 1962 – 2011, London, Tate Publishing,
2011.
92 FOSTER, 2011, (op. 89).
93 Richter citiran v STORR, Robert, Gerhard Richter: October 18, 1977, New York, The Museum of

56
predvsem z njihovo umestitvijo v umetniški sistem.

Slika 32: Andreas Baader, Dead, October 18, 1977, fotografija, objavljena v Sternu (30
October 1980).

Vsebina Richerjevih slik (na primer Stric Rudi, 1965) prav tako izhaja iz vsebine:
identitetni problemi, ki jih je povzročila vojna in predniki na obeh straneh.
Richterju je slikarstvo odprlo eksperimentalno polje, ki ga fotografija ne omogoča, in
naslikane podobe so odprte za interpretacije. Tehnične podobe nasprotno ne vabijo
gledalca, naj jih interpretira, ker imajo status nesimboličnega, objektivnega karakterja.
„Preprečujejo aktivno gledanje,“94 ker jih gledalec vidi kot „že izoblikovane dogodke“95.
Kot Flusser izpostavlja, je napačno iskati zamrznjene dogodke v podobah, ker „one prej
nadomeščajo dogodke s stanjem stvari in jih prevajajo v scene“.96
Ljudem ne uspe ločiti sveta tehničnih podob od sveta, v katerem živijo, in verjamejo, da
vidijo resnični svet skozi svet podob. Svet tehničnih podob zamešajo z realnostjo in jim
popolnoma zaupajo. „Brati je morda verjeti, videti fotografijo pa je vedeti.“ 97

Modern Art, 2000
94 SONTAG, Susan, The image-world, 1978, v: Visual culture: The reader, EVANS, Jessica, HALL, Stuart
(ur.), London, Sage Publications Ltd, 2005, str. 80–95.
95 Prav tam.
96 FLUSSER, 2000, (op. 81).
97
SLEMMONS, Rod, Painting on Photography: Photography on Painting: Surface of seeing, 2005, na:
http://www.mocp.org/exhibitions/2005/05/painting-on-photography-photography-on-painting.php ,
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Kot je rekel Richter, fotografiji verjamemo, tudi kadar je „tehnično napačna in je vsebina
komaj berljiva.“98 V tem je „nekaj dokumentarnega“99 in možnosti manipulacije tega niso
popolnoma spremenile. Bolj kot kateremukoli prikazu gledalec verjame fotografiji.
S prevodom podobe iz fotografije v sliko jo slikar prenese iz sveta tehničnih podob. Slike
Vije Celmins: Televizija in katastrofa (1964–1966) so primer tega. Bazirajo na podobah,
zbranih iz revij in knjig. Te podobe so nevtralno predstavljale gola dejstva v obliki
fotografij in Celminsova je zaradi tega kritizirala množične medije. Izbrala je fotografije,
ki predstavljajo nasilne teme, in jih nedramatično naslikala. Kadar je podoba naslikana, je
ne dojemamo kot dogodek, saj zahteva stališče. V intervjuju s Simonom G-jem je Vija
Celmins povedala: „Skušala sem vrniti podobe v življenje, tako da sem jih postavila v
realni prostor, s katerim se soočamo.“100 Celminsova meni, da ima slika intenzivnejšo
prisotnost, kajti to je prisotnost v resničnem svetu, ne samo v svetu tehničnih podob.

Slika 33. Vija Celmins, Eksplozija na morju, 1966, olje na platnu.

Torej lahko še eno značilnost transformacije podobe v sliko označimo kot ponovno
oživitev.
Roland Barthes in mnogi drugi so razpravljali o prisotnosti smrti v fotografski podobi. Ta
v procesu slikanja ne izgine popolnoma, vendar se je s travmatičnim aspektom fotografije
mogoče soočiti v sliki. „Smrt in trpljenje sta temi, ki ju prinaša fotografija, in slike
Chicago, Museum of Contemporary Photography, 16. 12. 2011
98 Richter citiran v ELGER, Dietmar, Gerhard Richter Landscapes, Hanover, Cantz Verlag, 1998.
99 Prav tam.
100 Celmins citirana v: GRANT, Simon, CELMINS, Vija, Thinking drawing, v: TATE ETC., issue 9,
januar 2007.
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implicitno obravnavajo ti dve temi. Če slika ostane preveč fotografska, je 'nevzdržna',
hkrati pa, če ne zabeleži travmatičnega, morda ne doseže učinka.“101
„Za Rihterja je travma fotografije tako v sami številčnosti (množina fotografij) kot tudi v
prežemajoči transformaciji videza (prehod skozi kopel razvijalca).“102
Na primeru Richterjevih fotoslik lahko vidimo, da je za končno podobo bistveno, da je
najprej obstajala kot fotografija, ne le ker „Richter učinkovito afirmira tradicijo likovne
umetnosti in visokega slikarstva, toda sugerira, da se mora uskladiti z 'moderno potjo', ki
jo je pokazal Warhol“103, ter zato, ker je svet podob tisti, ki ga človek želi razmeti, a mu
ga ne uspe dekodirati. Richter je rekel, da bi „človek rad razumel stvari, ki jih vidi in
obstajajo, in jih zato skuša naslikati“.104 Če upoštevamo, da Richter slika fotografije,
lahko sklepamo, da so torej fotografije tiste, ki si jih želi razumeti, in kot pravi, je način,
da jih napravimo razumljive, slikanje. Kot je rekel: „Alternativno lahko fotografijo
obravnavamo kot podobo-sliko, a v tem primeru se posredovana informacija radikalno
spremeni. Fotografijo je zelo težko spremeniti v podobo-sliko samo s tem, da jo
deklariraš kot tako, zato moram narediti naslikano kopijo.“105
Svet tehničnih podob funkcionira kot filter, ki nevtralizira in zmanjša odziv. Tehnične
podobe ustvarjajo distanco in njihova popularnost učinkuje kot ponovljena fraza, ki
izgublja svoj pomen.
Poskušajo namreč ujeti atmosfero trenutka, medtem ko je atmosfera v sliki neodvisna, ker
jo slikar na novo ustvari, kar vidimo tudi v Richterjevih fotoslikah.

101 Richter citiran v Foster 2011.
102 FOSTER, 2011, (op. 89).
103 Prav tam.
104 Richter citiran v Storr 2000.
105 Prav tam.
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Slika 34: Gerhard Richter, Soočenje 3 (Gegenüberstellung 3), 1988, 112 cm x 102 cm, olje na platnu.

Ob obisku slikarske galeriji se zavedamo, da razstavljenih slik ni mogoče videti vsak dan
in zato čutimo, da moramo biti pozorni, ker verjamemo, da je tam 'nekaj več'. To
naredimo s pozornim branjem spremnega besedila in poslušanjem vodiča, vendar po
navadi ne porabimo preveč časa pri originalnih slikah samih (statistično merjeno v
sekundah). Torej je vpliv tradicionalnih slik na vsakdanje življenje majhen, ker gledalec
nima veliko stikov z njimi in ker išče njihov pomen v besedilu in se izmika direktni
konfrontaciji s sliko. Tehnična podoba je smatrana za sodobno podobo današnjega časa in
gledalec jo gleda brez strahu. Tehnična podoba, tudi ko je transformirana v sliko, delno
obdrži gledalčev odnos do nje, ki ga je imel, ko še ni bila naslikana. Zdi se bolj popularna
in povezana z vsakdanjim življenjem. Postmodernizem je tako zabrisal meje med
popularno in visoko kulturo, da je podoba, ki se kaže v obliki domnevno visoke kulture,
skrita za mrežo nezaupanja, pričakovanj in strahu.
Kot je rekel Richter: „Vanjo /v sliko/ dandanašnji vsi verjamejo, saj je 'normalna'. Če
potem postane drugo, je učinek mnogo močnejši kot kakršnokoli popačenje. … Takšna
slika te resnično prestraši.“106
Tranzicija podobe v sliko je mogoča na več načinov. Površinske informacije podobe se
lahko zelo spremenijo ali večinoma ohranijo (kot npr. v fotorealističnih slikah), kar
106 Richter citiran v: ADAMS, Virginia, Illusion and disillusionment in the works of Jeff Wall and
Gerhard Richter:picturing (post) modern life, College Park, University of Maryland: 2007.
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seveda vodi do različnih interpretacij, ampak dejstvo, da je podoba naslikana, povzroči
dekodiranje in nove interpretacije. Slikanje podobe torej spremeni gledalčevo percepcijo
ne glede na to, kaj predstavlja. Ni treba, da se direktno ukvarja s katastrofo ali tragedijo,
vendar fotografija vedno vključuje vprašanje smrti, ker čas ne more biti ustavljen živ.
Transformacija podobe v sliko ohrani nekatere elemente prejšnjega medija in združi
osebno

in ready-made podobo. Ohrani kredibilnost tehnične podobe. „Z uporabo

fotografije kot vira in vsebine svojih slik Richter uporablja objektivnost ali danost
fotografske podobe z namenom nasprotovanja zaznanemu subjektivizmu slikarstva.“107
Transformacija podobe v sliko je potrebna zaradi „komunikacijskih težav, ki zahtevajo
kreativno dejanje iskanja primerne kode za posredovanje sporočila“108. Tehnične podobe
gledamo, da bi razumeli svet, in ob tem ne opazimo, da pravzaprav filtrirajo realnost. Ne
spoznamo niti, da podob v resnici ne razumemo, dokler niso iztrgane iz kroga tehničnih
podob, kar je mogoče s slikanjem. Naslikana fotografija združuje vabilo za interpretacijo
in prepričanje, da je lahko resnica le objektivna.
Kot sem omenila, zgoraj predstavljeno razumevanje pomena slikarskega postopka izhaja
iz Flusserjeve opredelitve časa in prostora podobe kot magičnega in njegovo razvrstitvijo
posredovanosti in razlaganja sveta skozi podobe.
Menim, da lahko slikarstvo povežemo z Baudrillardovo izjavo, sicer v navezavi na
iluzijo, o razkritju ironije obžalovanja in zamere v odnosu do lastne kulture. Menim, da se
to obžalovanje kaže v sliki v nezadostnem kriteriju za njeno afirmacijo kljub njenemu
ohranjanju pozicije legitimnega medija sodobne umetnosti. Slikarskega postopka in
prevoda fotografije v sliko ne vidim v svoji osebni potezi v smislu modernističnega
dotika genija. Uporaba fotografije v slikarstvu je predvsem jasna kot način za
posredovanje videza potrošniške družbe, ki je že predelana skozi fotografski medij kot jo
je na primer uporabljal Warhol. Kot je zapisal H. Foster v kritiki razstave Slika
modernega življenja, je kakovost slik, ki izhajajo iz fotografij, ravno v napetosti med
obema medijema. „Fotografsko in slikarsko se vzajemno oplajata in vžgeta podobo v njen
trenutek..“ oziroma kot je komentiral razstavo: „Mnogo vizij sveta, ki so bolj in bolj
posredovane s podobami, kar slikarstvo, zaradi svoje odmaknjenosti in zakasnitve, lahko
107 Osborne citiran v HOPSKIN, 2004.
108 Spa citiran v HOPSKIN, 2004.
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raziskuje na način, ki ga fotografija ne zmore. “ 109

MOJI SLIKARSKI POSTOPKI

Moja serija slik je izdelana v tehniki akril na platnu, pred procesom samega slikanja pa
izdelam digitalni fotokolaž, v katerem sestavim večinoma na spletu poiskane fotografije
in ki ga uporabim kot izhodiščno podobo za svojo sliko. Večji del vsebinskega
raziskovanja, glavne tendence katerega so podrobneje predstavljene v predhodnem
poglavju, je pomembno premišljen že v procesu nastajanja fotokolaža. Sama podoba se v
prehodu iz digitalnega medija na slikarsko platno transformira in ni neposredno
prenesena.
Fragmentiranost in zlepljenost različnih figur in kolažnost ostane v mojih slikah očitna
tudi v končanem delu. Ugotovila sem, da fragmentiranost v sliki ostane, tudi če gradim
enotno atmosfero.
Kolaž sta s sodobno identiteto primerjala že Hitzler in Anne Honer,110 vendar pa naj bi,
kot je razloženo v prvem delu, stilski brkljariji ustrezala bolj ali manj naključno
sestavljena podoba iz različnih elementov. Za izražanje ženske identitete je pionirska
feministična umetnica Miriam Shapiro (1923– ) izumila femmage, kolaž, v katerem
uporablja čipkaste predpasnike, vezene robčke in druge „ženske“ materiale, medtem ko
sama kolažne elemente sestavljam v nove kontekste.
Izbrani medij mi omogoča, da obravnavano temo predstavim na način, v katerem gledalec
išče simbolno in sporočilno vrednost ter samostojno interpretira podane informacije. M.
Brulc je o mojih slikah zapisal: „Slike ohranjajo pravšnjo mero enigmatičnosti in ostajajo
vsebinsko ter interpretativno scela odprte, zaradi česar terjajo še toliko bolj skrbno
poglabljanje v alegoričnost naslikane materije.“111 Ida Hiršenfelder pa: „Z nasičenimi
živopisnimi barvami, ki silijo v vidno polje, postanejo njene slike vizualni atraktorji, ki so
109 FOSTER, Hal, At the Hayward, v: London Review of Books, vol. 29, št. 21, nov. 2007.
110 ULE, 2000, (op. 5)
111 BRULC, 2013, (op. 69).
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skoraj tako zavajajoči in nespregledljivi kot televizijski zaslon. S številnimi figuralnimi
elementi doseže večplastni pripovedni učinek, ki vsakemu gledalcu ali gledalki ponudi
lasten spekter asociativnih povezav.“112
Vsebine slik se povezujejo med seboj in tudi z načinom dela, ki vključuje
fragmentiranost, sočasnost in delokaliziranost figur, katerih nespadanje v skupen kontekst
je zglajeno in delno zabrisano v mediju slike. Grajenje smiselnih enot s slikarskim
kolažiranjem vsebinskih komponent temelji na konceptualnem združevanju fragmentov in
likovnem grajenju slikarske celote.
Matjaž Brulc je ob moji razstavi zapisal: „Ob beri prevladujoče produkcije kolegov in
kolegic iz njene generacije se zdijo dela mlade slikarke Eve Lucije Kozak v likovnem
smislu dokaj neobičajna: ne le, da je avtorica zavezana poudarjeno narativni figuraliki in
presenetljivo živahnemu koloritu, ki temelji na kontrastnih tonalnih vrednostih – še več
pozornosti vzbuja njen izjemno prečiščen, domala lapidaren 'risarski' slog, ki premore
veliko mero realistične neposrednosti in je kot tak odrešen vsakršnih ekspresivnih in
gestualnih poudarkov. Dosledna oblikovna jasnost tako le še stopnjuje komunikativni
potencial avtoričinih slik, zasnovanih s pomočjo skrbno premišljenega kadriranja, ki
gledalčev pogled uvaja v bogato opremljene mizanscene, naseljene s številnimi
protagonisti, objekti in arhitekturnimi kulisami. Platna zaznamuje visoka stopnja
vsebinske in formalne profiliranosti, tudi zaradi česar celota prepriča s svojo koherentno,
v sebi sklenjeno likovno arhitektoniko.“113

112 HIRŠENFELDER, Ida, Srečni v odtujenih razmerjih (Barva na dlaneh/Eva Lucija Kozak), v: Dnevnik,
7. maj 2013.
113 BRULC, 2013, (op. 69).
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ZAKLJUČEK
Individualne identitetne spremembe so v umetnosti raziskovane na različne načine.
Projekti, ki se splošno ukvarjajo z osebno identiteto posameznika kot rezultatom življenja
v sodobni zahodni družbi, izhajajo iz oziroma vodijo do enakih zaključkov, kot se
pojavljajo v drugih vedah, na primer socialni psihologiji.
Umetniški projekti se v smislu situated knowledges114 (Donna Haraway) osredotočajo na
določene aspekte identitete in sodobnega načina življenja ter izhajajo iz izrazito osebnega
stališča. V svojem delu do vsebine slik pristopam z večjo distanco kot na primer Nikki S.
Lee ali Sally Mann. Kot je zapisala Ida Hiršenfelder: „Pri samem slikarskem postopku, pa
tudi pri načinu, kako Eva Lucija Kozak povezuje like, ki nastopajo v njenih slikah, je
opazna izrazita distanca do naslikanih oseb. Kot slikarka ne prenaša podob iz lastne
izkušnje, temveč išče stereotipne predstavnike in predstavnice družbenih protislovij, ki jih
ne vrednoti, temveč to prepušča gledalcem in gledalkam. Predstavlja zelo znane družbene
pojave in načine obnašanja, ki so množični, a hkrati učinkujejo na zelo individualni
oziroma intimni ravni.“115
Ker pri postopku slikanja uporabljam tudi fotografijo, sem podrobneje proučila njeno
uporabo v slikarstvu. Iz analize uporabe fotografije v Richterjem slikarstvu sem
ugotovila, da je argument slikanja kot način dekodiranja podobe jasen v okviru
predstavljene Flusserjeve ideje o podobah. Zunaj te teze postane smisel procesa slikanja
vprašljiv in je v nasprotju z Groysovo razlago o podeljevanju in odvzemanju avre, zato je
težje najti argumente za smiselnost uporabe tradicionalnega medija slike.

114 HARAWAY, Donna. The Persistence of Vision, v: .Writing on the Body: Female Embodiment and
Feminist Theory, (Katie Conboy, Nadia Medina, Sarah Stanbury ur.), New York: Columbia University
Press, 1997, str. 677–684.
115 HIRŠENFELDER, Ida, Srečni v odtujenih razmerjih (Barva na dlaneh/Eva Lucija Kozak), v: Dnevnik,
7. maj 2013.
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