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IZVLEČEK IN KLJUČNE BESEDE

V svoji diplomski nalogi se ukvarjam z razumevanjem in reprezentacijo ženskega telesa ter
ženskih telesnih idealov v okviru postfemnističnih elementov in pojava »bodi fit« kulture.
»Bodi fit« kultura je sociokulturni fenomen, ki se nanaša na gradnjo in vzdrževanje telesnega
videza z redno telesno aktivnostjo in nadzorovanim vnosom hrane v telo ( Sassatelli, 2000 v
Strniša, 2016). Na podlagi tega ter postfeminističnih elementov sem analizirala besedila treh
slovenskih ženskih revij: Cosmopolitan, Grazia ter L&Z. Izbrala sem kvalitativni pristop ter
se oprla na diskurzivno analizo, na podlagi katere sem analizirala članke, prispevke in
besedne opise, brez uporabe merskih postopkov. Namen je bil z analizo člankov ugotoviti, kaj
sestavlja diskurz »fit« telesa in na kakšen način se mu ženske podredijo ali pa tudi ne
podredijo.
Ključne besede: fit kultura, postfeminizem, telo, medijske reprezentacije, ženske revije.

SUMMARY
In my thesis I focus on the understanding and representation of the female body and women’s
body ideals within the frame of postfeminist elements and the »be fit« culture.
The »be fit« culture is a socio- cultural phenomenon which refers to the process of building
and maintaining the physical appearance with regular physical activities and to a lesser degree
also by controlling the food intake level. With the help of the postfeminist elements I
analysed texts from three different Slovenian magazines; Cosmopolitan, Grazia and L&Z by
using the qualitative research approach. I analysed articles and other literary contributions by
relying on the discourse analysis method without using any measurement procedures.
Through the use of article analysis I wanted to establish what a fit body discourse consists of
and in which way women submit/or do not submit to it.

Key words: fit culture, postfeminism, body, media representation, women magazines.

5

KAZALO

Uvod .................................................................................................................................................... 7
Teoretski okvir ..................................................................................................................................... 8
Metodologija ..................................................................................................................................... 19
Viri podatkov...................................................................................................................................... 19
Vzorec ................................................................................................................................................ 19
Analiza ............................................................................................................................................... 20
Rezultati ............................................................................................................................................. 21
Sklepi ................................................................................................................................................. 34
Povzetek ............................................................................................................................................ 36

6

Uvod
V pozni moderni postaja telo središče posameznikove identitete. Telesa se ne obravnava zgolj
v biološkem smislu, nanj se vedno bolj gleda kot na objekt, s katerim lahko manipuliramo, in
kot na »materialno lastnino«, ki se uporablja, spreminja in izboljšuje (Kuhar, 2004). Znano je,
da so mediji oz. medijske reprezentacije tiste, ki oblikujejo vrednote, obnašanja in stališča v
našem vsakdanjem življenju. To velja tudi za oblikovanje telesnih idealov. Pritisk po
doseganju družbeno konstruiranih telesnih idealov zadeva oba spola, vendar je vedno žensko
telo tisto, ki je v družbi bolj objektivizirano, stigmatizirano in podvrženo nenehnim zahtevam
po modifikaciji ter doseganju telesnega ideala, ki je daleč od realne telesne podobe večine
žensk ( Bartky, 1997, citirano po Kuhar, 2009: 45).
V svoji diplomski nalogi se bom ukvarjala z razumevanjem in reprezentacijo ženskega telesa
ter ženskega telesnega ideala v okviru postfeminističnih elementov in pojava »bodi fit«
kulture. Slednja poudarja preoblikovanje telesa z vadbeno aktivnostjo, cilj pa je lepo
oblikovano, »fit'« telo. Kot pravi Sassatelli, je »bodi fit« kultura sociokulturni fenomen, ki se
nanaša na gradnjo in vzdrževanje telesnega videza, povezan je predvsem s telesno vadbo,
omejevanjem vnosa hrane ter drugimi dejavnostmi ohranjanja zdravega načina življenja. (
Sassatelli, 2000, citirano po Strniša, 2016).Ženska se v skladu s postfeminističnimi diskurzi
prikazuje kot neodvisna, avtonomna in aktivna posameznica, ki ima jasne cilje in nadzor nad
svojim življenjem (Gill, 2007). Z raziskovanjem si želim odgovoriti na vprašanja: kako
pogosto, kdaj in na kakšen način se v ženskih revijah pojavlja diskurz fit kulture? Kako je v
okviru tega predstavljena ženska? Znotraj tega želim raziskati, na kakšen način se oblikuje
diskurz »fit« telesa, kaj je definirano kot telo, kaj ima telo, ki je »fit«.
V svojo analizo bom vključila tri ženske revije: Cosmopolitan, Grazia ter L&Z. Analizirano
obdobje zajema čas treh let, od februarja 2015 do avgusta 2017. Moj pristop bo kvalitativen,
oprla se bom na diskurzivno analizo ter analizirala besedne opise, članke in prispevke, ki
bodo obdelani na besedni način, brez uporabe merskih postopkov.
Namen in cilj diplomskega dela je prikazati, kateri elementi (v mojem primeru bo šlo za
besede, nagovore ...) oblikujejo sociokulturni fenomen fit kulture, kaj je tisto, kar ženske
morda nezavedno nagovarja k nenehnemu izboljševanju oziroma k doseganju sodobnega
telesnega ideala. Treba se je zavedati, da bom prikazala le primere v obdobju treh let in da teh
primerov

ne

posplošujem

na
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vse

ženske

revije.

Hipoteze:
1.) Diskurz »fit« telesa, ki se pojavlja v revijah, predstavlja »fit« telo kot ključni element
ženske identitete. Telovadba, zdrava prehrana in skrb za svojo postavo so stvari, ki bi
jih ženska morala nujno narediti zase.
2.) V izbranih revijah žensko predstavljajo, kot da ima na vsakem koraku možnost izbire,
kako bo oblikovala svoje telo. Samodisciplina in nadzor pa sta ključna pri njenem
podvigu (npr. programi za trening).
3.) Podobe žensk

kljub postfeminističnim elementom odsevajo in spodbujajo moško

dominacijo in nadzor moških nad žensko seksualnostjo.

Teoretski okvir
1. Telo v sociologiji
Erozija industrijskega kapitalizma s temeljem na disciplinirani delovni sili in masovni
produkciji za svetovni trg, razvoj novih življenjskih ciljev, ki poudarjajo potrošnjo in
prosti čas, rast storitvenega sektorja, itd. so dejavniki, ki so spodbudili sociologe k
ukvarjanju s telesom (Turner, 1996, citirano po Kuhar, 2004). Začeli so se ukvarjati z
vprašanjem odnosa med telesom in identiteto ter pomenom kultivacije videza v
potrošniški družbi. Telo pojmujejo kot ključni del posameznikove identitete in os
družbenega življenja. Od teoretskih diskurzov sta drugi val feminizma in postmodernizem
prispevala k temu, da se je telo pojavilo v akademskem diskurzu (Kuhar, 2004: 58).
Sociolog Erving Goffman v svojem delu Stigma (1963) pojasnjuje, da »igra telo
pomembno vlogo pri posredovanju odnosa med posameznikovo samoidentiteto in njegovo
družbeno identiteto, kajti družbeni pomeni, ki se pripisujejo telesnim oblikam, se
ponotranjijo in vplivajo na posameznikov občutek sebstva in lastne vrednosti«. Goffman
je tako prvi, ki telesni videz uvede kot del sociološke agende. Svoje telo zaznavamo, kot
da bi gledali v ogledalo, ki reflektira družbene poglede in predsodke.
Razkroj tradicije v pozni moderni prinaša občutja ontološke negotovosti, tveganja in
refleksivno zaskrbljenost glede telesa in identitete. Na to opozarjajo zakonca Beck in A.
Giddens. Identiteta naj bi bila premišljena, oblikovana z nenehnim izpraševanjem samega
sebe. Sami smo tvorci svojega življenja, gradimo, oblikujemo ga sami, kot želimo. Tukaj
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se identiteta povezuje s samim telesom, saj je tudi to postalo refleksivno organiziran
projekt, izoblikovan iz kompleksne množice opcij, ki nam jih nudi moderna družba. Telo
je torej primarna in najbolj vidna posameznikova identiteta oziroma izhodišče identitete.
Postalo je osrednji objekt samoizražanja in samoidentitete (Featherstone, 1991 citirano po
Kuhar, 2004).
Medtem ko izginjajo tradicionalno oprijemljivi viri, kot so družina, država, družbeni
razred, religija, postaja telo referenčna točka za konstrukcijo identitete. Če sta življenje in
prihodnost izven nadzora, lahko izvira občutek varnosti iz nadzora oziroma gospostva nad
lastnim telesom. Potem je tukaj še velik porast wellnessa in fit industrije, ki vključuje
razcvet vadbenih programov ter diet, kar imamo lahko za dokaz narcisizma sodobne
družbe, ki usmerja pozornost ljudi nase in spodbuja preokupiranost s seboj, intelektualno
in emocionalno fiksiranost na svoje telo oziroma podobo in samoobčudovanje (Kuhar
2004: 60).

2. Telo v potrošniški družbi – telo kot projekt
V vsakem časovnem in kulturnem okolju nosi telo drugačen pomen. Dojemamo ga
različno glede na družbo, kulturo in versko pripadnost. V sodobni družbi, v kateri se
poudarja individualizem, je telo središče vsega dogajanja, odločanja, izbir itd. Postaja
osrednji gradnik posameznikove identitete. S. Bordo pravi, da postajamo rahlo obsedeni s
svojim telesom, čeprav ga težko sprejemamo (Bordo, 2003: 15–16).
»Potrošniška družba vabi tako moške kakor ženske, da živijo v svetu videza in da mu
posvečajo vedno več pozornosti« (Barthel,1988: 183, citirano po Kuhar, 2004: 62). V
sodobni potrošniški družbi je telo postalo projekt – projekt stalnega izboljševanja,
oblikovanja, vzdrževanja, skratka nekaj, ob čemer gradimo in ohranjamo občutek sebstva.
Zanimanje za telo v sodobni družbi, predvsem preoblikovanje telesa, je pogojeno s trdim
delom v obliki ukvarjanja z vadbo (aerobika, fitnes), dietami, uporabo raznovrstnih
lepotnih pripomočkov. V vsakem primeru je dojemanje našega telesa usmerjeno tržno in
potrošniško. V revijah in oglasih je telo postalo sredstvo samoizražanja. Si to, kar ješ. Si
to, kar si videti.
Telo je nekaj, kar je vidno, kar mora biti »lepo« na pogled. Razpeto je med asketizmom,
disciplino, odrekanjem in preudarnostjo na eni strani ter uživanjem oziroma hedonizmom
9

na drugi strani. Disciplina in uživanje hodita z roko v roki (Kuhar, 2004: 62–64). S tem se
strinja tudi B. Turner, ki pravi, da za uspešno samopodobo in kariero stoji tudi uspešno
telo. Uspeh je »zasidran« v discipliniranem, »natreniranem«, lepo oblikovanem telesu (
Kuhar, 2004).
Telesna podoba se v sodobni družbi oblikuje z »bodi fit« industrijo, skozi diete, fitnes
centre, priročnike za zdrav način življenja in gibanje ter hujšanje (Turner, 2008: 97–98).
Da zares lahko začnemo uživati v svojem telesu in ga ceniti, moramo zanj tudi nekaj
narediti, biti disciplinirani, se držati diete in, na primer, hoditi v fitnes ali pa si doma vzeti
15 minut časa za trening (primer članka v Cosmopolitanu, več pri analizi). Vsakdanja skrb
za telo je namenjena povečanju užitka. Vse večjo pozornost torej namenjamo svojemu
zunanjemu, telesnemu videzu. Investiranje v svoje telo nam daje občutek varnosti in
nadzora ter nam omogoča samoizražanje v vsakdanjem življenju (Shilling, 1997: 7–9).
Turner sebstvo v sodobni družbi imenuje »representational self«, tj. reprezentacijsko
sebstvo. Njegova vrednost in pomen temeljita na telesni obliki in telesnem videzu (Turner,
1996: 23 citirano po Kuhar, 2004: 62). Na to opozori tudi Erving Goffman v knjigi
Predstavljanje sebe v vsakdanjem življenju, v kateri poudarja primat socialne interakcije
in nenehnega soustvarjanja socialnih pomenov situacij in početja ljudi v njih v
vsakdanjem življenju. Izpostavlja le en, toda zanj ključen vidik nenehne družbene
konstrukcije in produkcije sebstva, tj. predstavljanje posameznika drugim osebam v
neposredni okolici z vtisi, ki jim jih daje s svojim vedenjem in govorom (Bahovec v
Goffman, 2014: 287). Telo torej vidno simbolizira lastnikov status in njegovo vrednost
(Turner, 2008).
Featherstone (1991) pravi, da je telo v potrošniški kulturi predstavljeno kot sredstvo
užitka: je lepo, zaželeno, poželjivo; bolj ko se približuje idealizirani podobi mladosti,
zdravja, čilosti in lepote, višja je njegova menjalna vrednost. »Če nisi vitek, nosiš očala
itd., je vrednost telesa nižja, posebej vrednost telesa ženske« ( Featherstone, 1991: 185).
Telo je dojeto kot objekt, ki je pripravljen na transformacijo, da bo še lepši. Predstavljanje
telesa pa ni samo posameznikova odločitev in izbira, to se od njega že kar pričakuje. Telo
je objekt užitkov in samoizražanja ( Fetaherstone, 1991: 70). V sodobni potrošniški družbi
se tako briše meja med človekovo notranjostjo in zunanjostjo, posameznik je telo. To
mu,če je »natrenirano«, in blizu ideala, prinaša pozitivno in uspešno kariero in življenje
nasploh.
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V svojem diplomskem delu se bom pri razumevanju telesa v sodobni družbi oprla na
postfeministični diskurz (o tem v naslednjih poglavjih), ki prikazuje ideale ženskega telesa
s spodbujanjem različnih disciplinirajočih praks, ki bi ženske pripeljale do bolj
izoblikovanega, popolnega telesa. Metka Kuhar pravi, da zahodni lepotni ideali postajajo
vedno zahtevnejši, posebej za ženski spol, za katerega telo že tako ali tako predstavlja
središče njegove identitete. Idealno žensko telo danes ni samo vitko. Mora biti tudi
oblikovano z vadbo, kar pomeni čvrsto, s poudarjenimi mišicami (Kuhar 2004: 41),
vendar ne toliko, da bi bilo videti kot telo bodibilderke. Čvrsto in urejeno telo je dokaz
discipline in samonadzora. Mišično, krepko, ne samo vitko telo je postalo za ženske ideal
šele v sedemdesetih in osemdesetih letih, ko se je pojavil kult vadb in fitnesa. Če je bilo
poprej važno preštevati kalorije in zgubljati številke na tehtnici, je sedaj bolj pomembno,
da smo »fit« in da vse stoji tako, kot je treba – čvrsto in oblikovano.

3. Ženske revije in telo v njih
Ženske vseh starosti se lahko naučijo »tehnik ženskega bivanja« v današnjem času. Ženske
revije so, kot govori že samo ime, namenjene ženskam. Kot je rekla že Simone de Beauvoir,
ženska se ne rodi, ženska to postane. »Lik, ki si ga znotraj družbe nadeva človeško bitje
ženskega spola, ne definira nikakršna biološka, psihična, ekonomska usoda, k izgradnji tega
vmesnega produkta med moškim in kastratom, ki je označen kot ženski, prispeva celotna
civilizacija« (Beauvoir, 2013: 15). Ženska ni nič absolutnega, je zgodovinsko, kulturno in
individualno sprejemljiva kategorija. Biti ženska ali moški ne pomeni nič konkretnega,
večnega in še manj naravnega ( Beauvoir, 2013).
Ženske revije so pomembno kulturno tržišče podob in pomenov. Prevladujoči temi sta odnosi
in, seveda, kar zanima tudi mene, telo. Osredotočene so na samoizpopolnjevanje,
samoizpovedovanje, objektivacijo telesa ter obravnavo osebnih in družinskih odnosov. B.
Luthar opozarja, da se redkokatere ženske revije ukvarjajo s političnimi temami (Luthar,
1999: 433). Ženske revije so kot priloge obstajale v 17. stoletju, šele v 18. in 19. stoletju pa so
postale samostojne publikacije. Sprva so bile revije polje »nežnejšega« spola, ki veže žensko
problematiko na kult gospodinje, torej na dom in družino. V 19. stoletju, ko so revije že
delovale samostojno, kot samostojne publikacije, nastopi še tretji element – ženska kot
potrošnica. Tako specializirane kot tudi splošne revije združujejo bralke v eno in edino
kategorijo – to je bralka kot potrošnica, ženska kot estetski spol. To je pomemben aspekt
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ženskih revij. Ženska je najprej potrošnica besedila in nato potrošnica dobrin, ki jih besedilo
predstavlja kot najpomembnejše pri doseganju njene ženskosti (povzeto po Vidmar, 2002).
Ženska je ženstvena v smislu, da je lepa in všečna, da je gospodinja, da sanja o ljubezni ter
vzgaja svoje otroke (Todorović-Uzelac, 1987: 3). Revije so nastale kot normativna
komunikacija, ki je patentirala bralke in jim predpisala primeren način vedenja in življenja.
Današnje ženske revije upravljajo z ženskim vedenjem in videzom, z njihovo seksualnostjo in
percepcijo politike (Luthar, 1999: 443).
Ženske revije so kompleksni, uredniško-oglaševalski sistemi, ki sodelujejo v kulturni
zgodovini ženskega spola z novimi tehnologijami pomena. Nasičene so z oglasi, ženska velja
za osrednjo potrošnico ter glavno družinsko nakupovalko v sodobni potrošniško naravnani
družbi. Ženske oglašujejo izdelke za ženske. One same so cilj in sredstvo oglaševanja. Skozi
oglase pa je prezentiran moški pogled, ugaja se moškim merilom ženskosti, zlasti glede
ženske spolne privlačnosti. Poglavitna lastnost te kulture je dvoumna podoba ženske,
sodobne, osveščene in neodvisne potrošnice, ki išče zrcalne podobe v fantazijskem svetu
idealiziranih ženskih likov in ki prostovoljno sodeluje v lastnem družbenem podrejanju.
Dvoumnost sodobne podobe ženske (ne)hote oblikujejo ustvarjalci in ustvarjalke ženskih revij
s kapitalističnimi oglaševalskimi mehanizmi kot tudi s pomočjo bralk samih ( Hrženjak in
drugi, 2002: 18-20 ).M. Hrženjak se sprašuje, ali ženske res nimajo možnosti in tudi sredstev
prikazati svoje resnične podobe v medijih.
Obstajata dve strani – moška in ženska. Moški naj bi imel moč in prevlado v družbi ter naj bi
produciral lažne podobe žensk. Ženska pa naj bi bila nemočna, podrejena moškemu in
njegovemu pogledu in se neuspešno upira. Tukaj nastopi dilema, problem, saj je »prava«,
»resnična«, »realna« ženska vedno že kontroverzna konstrukcija. Nenehno se oblikuje v
diskurzu medijev, kjer oblikovaje poteka predvsem na nezavedni ravni. Nobena reprezentacija
torej ne more kar sama po sebi »zagrabiti« ženske, če se sama v njej ne prepoznava in se skozi
njo ne subjektivira. Odnos med medijskimi reprezentacijami žensk in ženskami je
kompleksen. Gre za dvojnost odnosa oziroma gre za ambivalenten odnos. Ženske po eni strani
medijske podobe privlačijo in v njih najdejo užitek, ugodje, si želijo biti takšne,po drugi strani
pa jih čutijo kot nekakšno grožnjo in podrejanje. Ženske se v medijskih reprezentacijah
prepoznavajo na nezavedni ravni (povzeto po Hrženjak, 2002).
Analizirane revije: Cosmopolitan, Grazia, L&Z:
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Za analizo tekstov in prispevkov bom uporabila, kot sem že omenila v začetku, tri slovenske
revije: Cosmopolitan, L&Z ter Grazia. Te tri sem izbrala zato, ker menim, da so si dokaj
sorodne glede na mojo raziskovalno temo. Grazia edina izstopa po tematiki o modi.
Cosmopolitan je mesečna revija, v Sloveniji je prvič izšla oktobra 2001. Slovenska izdaja se
je pridružila več desetinam izdaj v nacionalnih jezikih; izide jih 43 po vsem svetu.
Cosmopolitan je ena izmed globalnih revij, ki se ukvarja z univerzalnimi vprašanji in
problemi, hkrati pa se poskuša uglasiti na lokalna okolja, tudi na slovenski prostor
(Vendramin, 2002: 79). Tudi Grazia in L&Z izhajata vsak mesec. Sporočilo revije L&Z je:
bodite lepi, zdravi in v formi. Namenjena je sodobnim ženskam, bralkam, ki želijo biti lepe,
»fit« in urejene. Že samo ime revije (Lepota in zdravje) usmerja k temam, kot so: bodite
zdravi, vaša psiha, življenjski stil ipd., medtem ko Grazia daje poudarek na modo, a vseeno
vsebuje tudi članke in kolumne o prehrani in t. i. zdravemu načinu življenja.
4. Fit kultura
Ker se v diplomski nalogi osredotočam na reprezentacijo žensk oziroma ženskega telesa v
revijah na podlagi postfeminizma, ki poudarja samovoljo in nadzor nad žensko, ženskim
telesom, bi v tem kratkem poglavju razložila nekaj terminologije, ki jo bom uporabila pri
analizi člankov. V medijih v sodobni družbi, v mojem primeru v revijah, je žensko telo
predstavljeno tako, da nagovarja druge ženske k skrbi za telo z vadbeno aktivnostjo in
zdravegim načinom prehranjevanja, lahko rečemo tudi zdravim življenjskim slogom.
Tako se je »nehote« razvilo tudi nekaj novih konceptov, povezanih s takšnimi predstavami.
Najpogostejši izraz, ki se pojavlja v medijih, je »bodi fit« kultura oziroma biti »fit« ženska. R.
Sassatelli opredeljuje fit kulturo kot sociokulturni fenomen, ki se nanaša na vzdrževanje
telesnega videza s pomočjo telesne vadbe in omejevanje količine vnešene hrane v telo ter
druge dejavnosti za ohranjanje zdravega načina življenja (Sassatelli, 2000: 399, citirano po
Strniša, 2016). Opozarja tudi na večpomenskost izraza »fitnes«, kajti ni nujno, da se
ukvarjanje s telesno aktivnostjo v smislu oblikovanja telesa vedno nanaša na samo kulturo
fitnesa. Treba je vedeti, da fitnes po eni strani pomeni fitnes center, telovadnico, kjer se
odvijajo različni vadbeni programi, kot so body pump, body balance, pilates, joga, aerobika
itd., hkrati pa izraz predstavlja fizično stanje, do katerega te pripelje določena vadbena
aktivnost ali kombinacija vadbenih aktivnosti; pomeni biti »fit«, imeti lepo oblikovano
postavo, biti v dobri formi. Zajema kombinacijo različnih fizičnih značilnosti, ki definirajo telo,
ki je »fit« : mišična masa, telesna kondicija, raztegljivost. Obenem izraz obsega tudi raznovrstne
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vadbene tehnike, katerih namen je vzdrževanje in pridobivanje prej omenjenih fizičnih
značilnosti (Satesselli, 2000: 400, citirano po Strniša, 2016).
Pri raziskovanju se nimam namena opirati na samo kulturo fitnesa oziroma prezentacijo žensk
v okviru tega, ker se ta preveč nanaša na telesno aktivnost v fitnes centrih. Uporabljala bom
izraz »bodi fit« kultura. Opazovala bom njeno pojavljanje v člankih kot novo vrsto
prezentacije ženskega telesa. Zajema vse, kar je povezano s t. i. zdravim načinom življenja
(»healthy life style«): od različnih prikazov telovadbe oz. treningov, napotkov za zdravo
prehranjevanje, do motivacijskih stavkov, pa tudi, ker je ženska v revijah kot bralka hkrati
tudi potrošnica, reklamiranje in oglaševanje športnih oblačil, pripomočkov in prehranskih
dodatkov.
5. Telo in oblast
M. Foucault pravi, da je telo besedilo kulture. Je fokus disciplinirajoče moči. Kultura
neposredno obvladuje naša telesa prek vsakdanjih, rutinskih praks. Kako je ženska v sodobni
družbi podvržena mehanizmom dojemanja in reprezentacije svojega telesa, Foucault najlažje
razloži preko koncepta samonadzora. Govori o neprekinjeni sili, »mikrofiziki moči«, ki drobi
in deli čas, prostor in gibe. Tudi Rutar (1994) pravi, da je telo danes definirano kot
disciplinirano in molčeče telo, vendar pa discipliniranje ni več tako brutalno, kot je bilo
včasih, sedaj je prikrito, poteka preko ovinkov. Ti »ovinki« so tehnološki in psihološki
prijemi, s katerimi je mogoče telo uriti in ga nadzirati, da je lahko vsak gospodar svojega
telesa. Mikrofizika oblasti se po Rutarjevem mnenju najbolj sofisticira pri ženskem telesu.
Pretirana skrb za telo se lahko pretvori v obsesijo, pri kateri se pojavijo oblastni mehanizmi.
Ljudje se obsesivno ukvarjajo s svojim telesom, pri tem pa ne vidijo, kako se ravno preko
njihovih teles vzpostavljajo politične, medicinske in drugačne institucije, v katerih se
vzpostavlja oblast (Rutar, 1994: 105–110).
Telo je med drugim tudi prizorišče političnega boja in osrednje mesto družbenega nadzora.
Znana je Foucaultova metafora panoptikona, Benthamovega modela zapora iz 19. stoletja
(Foucault, 1984, citirano po Kuhar, 2004). Že Wallhausen je govoril o »pravilni« disciplini.
Disciplinska oblast je tista oblast, katere glavna funkcija ni izžemanje in jemanje. »Disciplina
izdeluje individue, je specifična tehnika oblasti, ki si posameznika jemlje hkrati za predmet in
za orodje pri svojem izvrševanju. To ni zmagovalna oblast, ki bi se na podlagi svojih lastnih
ekscesov lahko znašala na svojo premoč, je skromna, sumničava oblast, ki deluje kot
preračunana, a permanentna ekonomija« (Foucault, 2004: 189). Bartky se strinja, da so
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nadzorovalni mehanizmi razpršeni. Tisti, ki so opazovani, ne morejo videti, kdo jih
pravzaprav opazuje, in ne vedo, ali so opazovani ves čas. Rezultat tega je produkcija »krotkih
teles«, ki opazujejo, nadzirajo in disciplinirajo sama sebe. Panoptični model je tako uporabna
metafora za razumevanje mehanizmov, ki ženskam vsiljujejo lepotne ideale ter tako
povzročajo, da te nenehno nadzorujejo svoje telo ( Bartky, 1990, citirano po Kuhar, 2004: 72).
Njegov model je sinonim za nadzor, ki omogoča tako vidnost kot nevidnost. Ljudi, ki so vanj
vpeti, hkrati ločuje in povezuje med seboj, totalizira in invidualizira. To pomeni, da smo v
sodobne družbene mehanizme vpeti tudi takrat, ko mislimo, da delujemo kot svobodne
posameznice in posamezniki (Zajc, 2000: 28). Bahovec meni, da arhitektura v današnjem času
ni več pomembna (v navezavi na panoptiokon in disciplinske aparate pred tem). Zavestno
stanje vidnosti je individualizirano v tem smislu, da objekt nadzoruje samega sebe, kako je
videti v družbi (Bahovec, 1995: 27). Podobe ženskosti in predstavljanje telesnih idealov so
tako rekoč na vsakem koraku, predvsem mislim na medijske reprezentacije. Te same delujejo
kot sistem prisil, vzbujajo zavestno stanje vidnosti, občutek, da smo neprestano na ogled
drugim (Bahovec, 1995: 28).
Moderna oblast deluje razpršeno na več ravneh družbenega življenja in se uresničuje v
vsakdanjih osebnih odnosih med ljudmi, ne samo v javnosti, politiki in ekonomiji, ampak
predvsem v zasebnosti, v družini in spolnosti, med starši in otroki, med ženo in možem,
zdravnikom in pacientom, ipd. Mikrofizika oblasti ne deluje z neko represijo nad telesom in
njegovo seksualnostjo ter ne izvaja kontrole telesa s prisilo in ideologijo. Foucaultova
mikrofizika oblasti deluje tako, da z znanstvenim in popularnim diskurzom producira
specifične tipe teles z določenimi spretnostnimi, karakteristikami in lastnostmi, kot so, na
primer, negovano telo, seksapilno telo, vitko telo, depilirano telo, »fit« telo. Tega ne počne
samo z zunanjo kontrolo, ampak tudi s tehnikami samodiscipline in samonadzorovanja (
Bahovec, 1995).
Diskurz je s pravili urejen način govorjenja in delovanja, govorec je v subjektni poziciji.
Preko nje osmisli sebe in svet, vendar se hkrati podredi pravilom in disciplini diskurza.
Diskurzi imajo hkrati pozitiven in negativen učinek: pozitiven, ker ustvarjajo subjektne
pozicije, ter negativen, ker si subjekt podredijo. Podreditev subjekta pravilom pa je neizbežni
pogoj subjektivizacije (povzeto po Kuhar, 2004).
6. Postfeminizem
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Sam koncept postfeminizma v akademskih krogih zajema nemalo polemik. Nekateri ga
napovedujejo kot tretji val feminizma, kot znak epistemološkega razdora z drugim valom
feminizma in nasprotnika dosedanjim feminističnim prizadevanjem (Gill, 2007 v Strniša,
2016).F. Adriaens pravi, da postfeminizem nima fiksnega pomena, je kontradiktoren in
pluralističen. V akademskem kontekstu se pojavlja v okviru kulturnih in množičnih medijev.
Da bi lažje pojasnila diskurz postfeminizma (in fit kulture), ki je podlaga mojega
raziskovanja, naj na kratko razložim tudi razumevanje klasičnega feminizma. Feminizem si v
osnovi prizadeva za pravice žensk in enakopravnost med spoloma. Klasični feminizem se
deli na prvi in drugi val. Prvi val umeščamo v prvo polovico 19. stoletja. Boril se je za
uveljavitev ženskih državljanskih pravic, ki vključujejo volilno pravico, pravico do
posredovanja lastnine, dedovanja denarja in ločitve (Weitz, 1998 v Kuhar 2004). Pri drugem
valu feminizma, ki nastopi v šestdesetih letih, pa je vloga ženske v družbi razumljena v širšem
smislu. Ne zajema samo prizadevanje žensk za volilno pravico, pač pa tudi za pravice žensk
do dela in za dohodkovno enakopravnost, predvsem pa se bori proti dojemanju ženske kot
objekta spolnega poželenja.
Kaj torej prinaša postfeminizem? Postfeminizem se v znanstvenih diskusijah pojavi že v
osemdesetih letih prejšnjega stoletja, v devetdesetih pa je v javnosti definiran kot rezultat
»izzivov« drugega vala feminizma v zvezi z vlogo ženske in ženskostjo. Akademiki si pojav
postfeminizma interpretirajo različno, lahko pride do nestrinjanj med njimi, vendar pa je
postfeminizem nov nivo, nova stopnja v prizadevanju za enakost med spoloma. F. Adriaens
trdi, da je to nova faza ženske neodvisnosti, samostojnosti, individualne izbire, (seksualnih)
užitkov, potrošniške kulture, mode, humorja, ... Ženske same definirajo svojo ženskost (
Brooks, 1997).
Klasični feminizem ženske dojema kot žrtve, medtem ko postfeminizem ustvarja ideje o
samostojnosti, močni in neodvisni ženski, ki svobodno izbira. Gill postfemnizem povezuje z
neoliberalizmom in z novodobnimi, potrošniško naravnanimi vrednotami, ki žensko
predstavljajo kot avtonomno osebnost z nadzorom nad lastnim življenjem ( Gill, 2007). To
povezujem s svojo tezo, da je ženska v revijah prikazana na način, da ima vedno možnost
izbire, kaj lahko stori s svojim telesom, je »sama odgovorna« za svoje telo in ima nadzor nad
tem, kako ga bo oblikovala. K temu pripomore tudi fit kultura s svojimi nagovori, vendar o
tem več v analizi.
Ker sem prej na kratko opisala klasični feminizem, prvi in drugi val, ter navezavo na
postfeminizem, bi rada v tem sklopu opozorila tudi na feministične pristope kot takšne.
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Različni feministični pristopi niso koherentni med seboj. Feministične analize se na družbeni
ravni kritično ukvarjajo s pomenom reprezentacij ženskega telesa. Značilna »feministična«
teza je, da podobe žensk odsevajo in reproducirajo moško dominacijo in nadzor moških nad
žensko seksualnostjo (Kuhar, 2004: 66).
Poznamo tri različne feministične pristope, pomembne za reprezentacijo ženskega telesa in
odnosa žensk do svojega telesa (Shefer, 1990, Frost, 2001, citirano po Kuhar, 2004: 66–67).
To so: liberalnofeministična perspektiva, radikalna feministična perspektiva, socialistični
oziroma marksistični feminizem ter postmoderni, socialno-konstrukcionistični feminizem
(Frost, 2001, citirano po Kuhar, 2004: 67). V prvem valu se je razvila najbolj razširjena
liberalnofeministična perspektiva. Tu gre za ženske, ki se skušajo uveljaviti intelektualno,
profesionalno ali politično, vendar so ovirane zaradi svojega spola. Ženske imajo manj moči,
manj sredstev in možnosti, manj kontrole nad lastnim življenjem, manj so spoštovane.
Liberalne feministke so se borile tudi proti različnim vidikom seksualne objektivizacje.
Ukvarjale so se z medijsko posredovanimi podobami žensk, zlasti s tistimi v oglasih.
Napadale so tudi seksistične podobe žensk, poskušale so najti drugačen niz pomenov za
fizične prezentacije ženskosti.
Nato nastopi radikalno feministična perspektiva, ki ženske vidi kot žrtve odnosov moči med
spoloma, iz česar izvira nezadovoljstvo s sabo. Ženske so izpostavile zahtevo po tem, da se
izkorenini historično pogojeno in patriarhalno zaznamovano zatiranje. Za radikalne
feministke so bili družbeni pritiski, naj bodo ženske lepe, zgled ravnanja patriarhalne družbe z
ženskami kot z lastnino, ki se jo izkorišča. Izpostavile in napadle so družbeno degradacijo
ženske seksualnosti in objektiviziranje žensk, kamor spadajo pornografija, seksualne zlorabe,
posilstva in nasilje ( povzeto po Kuhar, 2004).
Socialistični feminizem se je kot tretja perspektiva po vrsti ukvarjal predvsem s kritiziranjem
kapitalističnih načinov spodbujanja ženskega nezadovoljstva s svojim telesom, saj to prispeva
k povečani prodaji potrošniških dobrin (Gill, 2007, citirano po Strniša, 2016). Ženske
zapravljajo svoj denar za produkte, ki bi jim pomagali »polepšati« telo. Negotovost v zvezi s
telesom pa ne prazni samo ženskih denarnic, temveč tudi njihove potenciale in njihovo moč
ter jih odtujuje od sebe. V sodobni kapitalistični potrošniški družbi so status, vrednost in
uspešnost žensk odvisni od približanja trenutnemu idealu lepote oz. telesnemu idealu (Bartky,
1990: 39, citirano po Kuhar, 2004: 68). Ključno pri vseh treh omenjenih feminističnih
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pristopih je izpostavitev občutka zatiranosti žensk, ki ga povzročajo telesni/lepotni ideali.
Povsod je torej vidno zatiranje, medtem ko želi postfemnizem to preseči.
F. Adrianes postfeminizem definira na podlagi kritike drugega vala feminizma in zgoraj
omenjenih feminističnih pristopov znotraj tega. Pravi, da je drugi val preveč pesimističen
glede seksualnosti pri ženskah ter da poudarja samo, kar je slabo. Fokusira se na teme spolne
bolezni, spolne zlorabe ter na objektivacijo ženske v medijskih diskurzih. Postfeminizem na
tem mestu zavrača pesimistično naravnanost ter zagovarja žensko pravico do užitkov, tudi
seksualnih. Drugi feministični val je tudi zavračal nekatere telesne prakse pri ženskah, na
primer: britje nog in nošenje kratkih kril ter visokih petk ipd.; te telesne prakse naj bi preveč
poudarjale razlike med moškim in žensko v smislu zunanje podobe. Urejena ženska in
feministka ni mogoča kombinacija v drugem valu feminizma ( povzeto po Adrianes, 2009 v
Strniša, 2016). V postfeminizmu pa je ženska lahko ženstvena kot tudi feministka, kar
zagovarjata tudi Genz in Benjamin z do-me feminizmom. Urejena zunanja podoba lahko
ženski samo pomaga, je lahko njeno orodje pri uresničevanju ciljev tako v karieri kot tudi v
zasebni sferi. Zunanji videz ženske ne zapeljuje moškega spola, ampak lahko deluje kot
nadzor nad njenim lastnim življenjem (Genz, Benjamin, 2009: 92). Gill (2007) pravi, da so
postfeministični elementi novodobnih odnosov po eni strani diskurz o ženski moči in
neodvisnosti, vendar pa so po drugi strani ženska telesa spet reprezentirana kot spolni objekti.
Pravi tudi, da so prosta izbira, avtonomija in samoizpopolnjevanje pogojeni z disciplino in
nadzorom. Žensko telo je v postfeminizmu ženska oziroma telesna lastnina, ni več družbena
ali psihološka, kot je bilo v klasičnem feminizmu. Privlačno telo v sodobni družbi velja za
ključni element ženske identitete. Telo je ženska moč in je venomer pod nadzorom ter
disciplinirano. Poudarjanje konceptov samonadzora in discipline v smislu, da telesna oblika,
seksualne prakse, kariera in dom vedno potrebujejo nadzor, posledično predstavlja užitek in
zabavo, pri kateri se ženska izpopolnjuje in raste (Strniša, 2016). V postfeminizmu
osredotočenost na individualizem in možnost izbire vodita do prepričanja, da je ženska
odgovorna sama zase in da lahko doseže prav vse, še posebej pa igra pomembno vlogo pri
telesni preobrazbi (Strniša, 2016). Medijski diskurzi nam prikazujejo podobe, ki nas
nagovarjajo, da nam v življenju neprestano nekaj manjka oziroma da smo lahko znova in
znova boljši, lepši in še bolj popolno oblikovani. V življenju je mogoča nenehna preobrazba
in transformacija, le odločiti se moramo in že bomo na poti k cilju (podobam, ki so nam
posredovane v medijih).
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Metodologija
Vrsta raziskave
Moja raziskava temelji na analizi besedil. Uporabila bom kvalitativni, deskriptivni pristop,
delno tudi kvantitativnega, vendar samo za prikaz števila člankov. Zanimalo me bo, kako
pogosto in na kakšen način se reprezentira žensko telo v okviru fit kulture. Kaj stoji za
telesnim idealom biti fit? Kvalitativni pristop vsebuje izkustveno gradivo, ki bo vsebovalo
članke in prispevke, obdelane na besedni način, brez uporabe merskih postopkov. Pri analizi
besedil in prispevkov si bom pomagala z diskurzivno analizo. Zanjo je značilen manjši vzorec
enot, ki jih ne analiziramo statistično, ampak se osredotočamo na interpretacijo – pisanega
besedila, govorjene besede in semiotskih podob (Vezovnik, 2008: 80).

Viri podatkov
V analizo (medijske) reprezentacije, ki prikazuje žensko telo v sodobni družbi v okviru
postfeminističnih elementov in pojava fit kulture, sem vključila tri tiskane medije, tri
slovenske ženske revije. Odločila sem se za tri sorodne revije (z manjšimi vsebinskimi
odstopanji). To so Cosmopolitan, Grazia ter L&Z (Lepota in zdravje). Analizirano obdobje
zajema približno tri leta, od februarja 2015 do vključno avgusta 2017.

Vzorec
V analiziranem obdobju sem poiskala 71 člankov na izbrano temo. Članke in prispevke sem
iskala tako, da sem se osredotočala na rubrike, kot so: Bodi fit, Lepota in zdravje, Seksi in
zdrava ipd.
Ob prebiranju sem si na vsakem koraku postavljala vprašanja, kako in kje se oblikujejo
elementi »bodi fit« kulture, kako se oblikuje diskurz sodobne ženske v potrošniški družbi,
katere besede in pojmi se pojavljajo, ki lahko zaznamujejo in opredeljujejo fit kulturo in
elemente postfeminizma.
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Skupno število analiziranih člankov je 71, od tega sem ji 38 našla v Cosmopolitanu, 25 v
Grazii in 8 v L&Z.
Pri analizi sem se osredotočila na naslednje komponente:
1. V okviru postfeminizma se opiram na zgoraj opisano teorijo in želim prikazati, katere
elemente zajema vsebina člankov glede na postfeminizem po R. Gill:
-

telo kot lastnina;

-

telo je vir ženske moči, a vseeno podvrženo nadzoru, disciplini, ter
preoblikovanju;

-

poudarjanje samonadzora in individualizma ter možnosti izbire;

-

paradigma preobrazbe ( pojav bodifit kulture).

2. Pri analizi sem na vsakem koraku preverjala, ali držijo naslednje:
-

Ženska je v prvi vrsti prikazana kot potrošnica.

-

Žensko telo je središče njene identitete.

-

Kljub individualnosti in izbiri je ženska še vedno pod merili moškega pogleda.

Analiza
Kot sem že omenila, je moj pristop k analizi tekstov kvalitativen, pri tem pa si bom pomagala
z diskurzivno analizo. Sociološki pogled na diskurz uvede že Foucault. Diskurz imenuje kot
prakso, ki v določenem prostoru oblikuje objekte, o katerih govori. Diskurz je raba jezika na
določenem področju, ima svojo terminologijo, določen žargon in način reprezentacije idej. Po
Faircloughu je diskurz tako materialna kot duhovna praksa ljudi. Pravi, da diskurz konstruira
tri področja družbenega življenja. To so: osebna identiteta, odnosi med ljudmi in
reprezentacija sveta. Diskurzi organizirajo to, kako o nekem fenomenu mislimo in kako se z
njim ukvarjamo. So hkrati vključevalni in izključevalni, določajo, kaj se sme in česa se ne
sme storiti v določeni pojavnosti (Vezovnik, 2008: 87).
Za Fairclougha, na katerega se v analizi opiram, ima diskurzivna analiza povezovalno vlogo
med besedilom in družbeno prakso. Po njegovem ima več procesov: proces produkcije,
distribucije in interpretacije recepcije, potrošnje) besedila ter analizo, ki se osredotoča na
odnos med nekim diskurzivnim dogodkom in diskurzivnim redom. Pravi, da medijski teksti
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reflektirajo in reprezentirajo družbene entitete in relacije, hkrati pa jih tudi konstruirajo in
konstituirajo (Vezovnik, 2008).
Podatki bodo obdelani kvalitativno. Iskala bom odgovore na vprašaja v okviru
postfeminističnih elementov po R. Gill, ki sem jih navedla v zgoraj opisani teoriji. Iskala bom
članke, ki bodo poročali o tem. Ker je diskurzivna analiza interpretativna sociološka metoda,
metodologija ne prinaša preverljivih metodoloških pravil, ampak so analiza ter rezultati in
sklepi povsem avtorsko delo.

Rezultati
Pri analizi se bom osredotočila na besede oziroma bom iskala besede in pojme, ki se
ponavljajo v načinu pisanja besedil in kažejo na elemente postfeminizma in »bodi fit« kulture
ter s tem namigujejo na nove načine reprezentacij žensk v ženskih revijah.
Ti pojmi so:
-

motivacija,

-

telesna vadba/ telovadba/ trening,

-

življenjski stil,

-

popolna postava,

-

oblikovano telo,

-

bodi fit,

-

doseganje cilja/ cilj,

-

seksi,

-

kilogrami,

-

program za trening,

-

izziv/ fitnes izziv,

-

načrt,

-

disciplina.

Teh 13 pojmov sem najpogosteje zasledila pri raziskovanju člankov. Vse te pojme, ki se
pojavljajo v besedilih, in besedila sama bom razvrstila glede na predstavo postfeminizma po
R. Gill ter jih vključila v iskanje potrditve teze, da je ženska v revijah vedno predstavljena kot
potrošnica (npr. pri vsakem opisu, da bilo dobro za žensko zdravje, da bi se začela ukvarjati s
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tekom, je poleg predlog za več znamk športnih oblačil in obutve) ter da je ženska kljub svoji
lastni izbiri in presoji še zmeraj podvržena prikritemu moškemu pritisku in pogledu (npr.
»zapelji ga s čvrsto zadnjico«).
1. TELO JE PREDSTAVLJENO KOT VIR ŽENSKE MOČI IN IDENTITETE,
VENDAR JE VSEENO PODVRŽENO DISCIPLINI IN PREOBLIKOVANJU: v
analiziranih tekstih je mogoče razbrati, da žensko nagovarjajo k temu, da bo stabilna,
močna in uspešna, če se bo ukvarjala s svojim telesom, telovadila in pazila na
vnašanje kalorij v svoje telo.
. Moj cilj je športna postava, vendar športna postava zahteva veliko več odrekanja kot le
izgubo nekaj kilogramov: dosleden je treba biti tako pri hrani kot pri treningih …(Špela
Grošelj, Cosmopolitan, julij 2016)
… veliko žensk se trudi, da z vajami okrepi prav vsak del telesa, da bi se izrazile posamezne
mišične skupine, ki telesu dajo lepšo obliko. A do tega ne pridemo vsi z enako hitrostjo.
Potrebni sta potrpežljivost in vztrajnost. Tokrat smo pod drobnogled vzeli roke – le kdo si ne
želi čvrstih in lepo oblikovanih rok? (L&Z, julij 2016)
… dvigovanje uteži je odlično za dvigovanje samozavesti, ker si lahko ustvariš lastni program
in slediš napredku po številkah in tudi po svojem videzu. Torej, ko boš postajala močnejša in v
boljši formi ter boš opazila spremembo tako v ogledalu kot ob pogledu na velikost uteži, bo
tvoja samozavest šla strmo navzgor… do oblakov. Tudi na drugih področjih življenja. Začni z
lažjimi utežmi … (Cosmopolitan, oktober 2015)
… povečaj svojo energijo … pojej dober zajtrk – odloči se za jabolko, ki vsebuje vlaknino
pektin, ki aktivira tvoje hormone energije. Potresi ga s cimetom, ki uravnovesi sladkor v krvi,
da boš ostala osredotočena ... (Cosmopolitan, februar 2015)
… zakaj bi se na treningu mučili sami, ko pa je lahko ta poln dodatne energije, smeha in
motivacije z vašo najljubšo osebo. Z vami deliva nekaj vaj, ki vam bodo povečale srčni utrip,
na telesu pa pustile zavidljive sledi in vas še bolj zbližale!… trening se primerno konča z
raztezanjem vseh mišic, ki smo jih pri treningu obremenili. Vsekakor pa treninga ne bosta
končala brez nasmeha, ponosa in vprašanja, kdaj se ponovno lotita novega. (Grazia, marec
2017)
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… samo zato, ker smo noseče, se nam nikakor ni treba odpovedati naši najljubši vadbi. V
nosečnosti je redno zmerno gibanje celo priporočljivo, saj je pomembno, da nosečnica ostaja
v dobri telesni kondiciji. (Grazia, december 2016)
Kot pravi avtorica R. Gill, je v novodobni medijski kulturi zapeljivo in lepo telo vir ženske
identitete, obenem pa je podvrženo pritisku po nenehnem preoblikovanju telesa. To je bilo
razvidno v nekaterih besedilih revije Grazia in Cosmopolitan ter enem članku iz revije L&Z.
Vsa besedila oziroma članki poudarjajo motivacijo, vztrajnost, potrpežljivost, gibanje in
telesno aktivnost kot temeljne elemente pri doseganju idealnega telesa ter uspeha tudi na
drugih področjih v življenju.
…boljši formi ter boš opazila spremembo tako v ogledalu kot ob pogledu na velikost uteži, bo
tvoja samozavest šla strmo navzgor… do oblakov. Tudi na drugih področjih življenja. Začni z
lažjimi utežmi … (Cosmopolitan, oktober 2015)
Ta odlomek iz članka v Cosmopolitanu govori o tem, da če bomo postopoma telovadile (v
tem primeru z utežmi), bomo imele večjo samozavest ter uspeh tudi povsod na drugih
področjih življenja. Kot da je lepa in oblikovana zunanja podoba tista, ki je pogoj, da je potem
tudi povsod drugje lahko vse v redu. Prav tako opazimo, da ni dovolj samo hujšati in zgubljati
kilograme na tehtnici, ampak se že kažejo elementi fit kulture. Estradnica Špela Grošelj, na
primer, v intervjuju za Cosmopolitan pove: Moj cilj je športna postava, vendar športna
postava zahteva veliko več odrekanja kot le izgubo nekaj kilogramov: dosleden je treba biti
tako pri hrani kot pri treningih … (Cosmopolitan, julij 2016). Prav tako opazim, da je telo
večkrat »razdeljeno na posamezne dele« (ženska zadnjica, trebuh, roke, noge). Potrebni sta
potrpežljivost in vztrajnost. Tokrat smo pod drobnogled vzeli roke – le kdo si ne želi čvrstih in
lepo oblikovanih rok? (L&Z, julij 2016).
Za vsak del »problematičnega« ženskega telesa se je potrebno posebno potruditi in si vzeti
čas. Tako sledi potek in opis vaj samo za roke. Roke so v ospredju: 1. kobra z dvigovanjem
bokov, 2. deska, 3. izteg telesa, 4. ravnotežje (L&Z, julij 2016, str. 51). Če se bomo držale
urnika vsak dan in pravilno izvajale vaje, bodo hitro prišli vidni rezultati in s tem bo naša
samopodoba višja.
2. POUDARJANJE SAMONADZORA, SAMODISCIPLINE: preoblikovanje telesa in
uspešnost v karieri lahko vključuje zabavo in je preprosto, a zato moraš plačati ceno
samodiscipline in nadzora nad lastnim življenjem.
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… Potenje je zabavno, ženske smo ustvarjene za gibanje in potenje … (Cameron Diaz,
Cosmopolitan, april 2015)
…mantra za boljšo motivacijo (večkrat na teden si jo preberite na glas!): Sprejmi, da trdo
delo in disciplina nista še nikomur padla z neba. Tudi zvezdnice se spopadajo z enakimi
težavami! Tudi one morajo trdo delati in na vsakem koraku premagovati skušnjave.
Sprejmi, da ne moreš z danes na jutri pridobiti radiatorčkov na trebuhu, kot jih ima J. Lo
(in to kakšne!). Najpomembnejše je, da se zmigate … (Grazia, marec 2015)
… drži se urnika! ... primerno sestavljeni in razporejeni obroki čez dan lahko pospešijo
presnovo in zmanjšajo verjetnost za prenajedanje … nikoli ne pozabi na zajtrk!
(Cosmopolitan, avgust 2016)
… Multipraktična, motivirana, modna … Marija Šarapova nam je med telovadbo na plaži
zaupala vse o tem, kako poskrbi, da je njeno telo vedno v formi, se ob tem posveča fantu,
gradi uspešno kariero tudi v poslovnem svetu in ob tem ostaja motivirana (Cosmopolitan,
junij 2015)
…. Bi želela biti fit? Potrebuješ le 10 minut! ... hitreje do vroče postave ... atletinja Lolo
James ti predstavlja pilometrične gibe, ki uničujejo kalorije in ti podarijo sanjske trebušne
mišice – tako hitro, kot da bi pomežiknila z očesom! (Cosmopolitan, maj 2015)
…. Čisto zares izpolni svoje novoletne obljube. Si vedela, da svoje novoletne obljube izpolni
le osem odstotkov ljudi? Da ti bo lažje izpolniti prav vsako zaobljubo posebej, se stvari loti
zdaj, ob tem pa bodi neskončno igriva, otročja in zabavna. Akcijaaaa! ... naredi seznam želja,
ena stvar vsak mesec, poskusi jogijski trik … (Cosmopolitan, april 2015)
… kako začeti, vztrajati in ne odnehati?... trdnost motivacije je sorazmerna z vrednostjo
nagrade. Pri motivaciji išči tehtne razloge. Več ko jih boš našla, trdnejša in trajnejša bo
motivacija. Išči jo v sebi, kajti ta zunaj tebe nima velike moči, predvsem pa hitro izgine in
ostane le bleda senca želje po napredku … tja, kamor boš usmerjala energijo, tam se bodo
zgodile spremembe . (Cosmopolitan, februar 2015)
… vendar če se programa ne boste držali do potankosti, rezultati ne bodo vidni. Torej, bodite
motivirani, držite se predstavljenega načrta in veselite se svoje nove, seksi postave … (L&Z,
avgust 2017)
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… zastavite si tedenske cilje, vendar ne takšnih, kot je na primer »do nedelje moram imeti 4
kilograme manj«, začnite takole: prvi teden – pisati bom začel dnevnik prehrane. Drugi teden
– izločil bom sladke pregrehe. (Grazia, januar/februar 2016)
… eleganca in dobro počutje ob športni aktivnosti dajeta največji navdih. (Grazia, december
2016)
… sveže stisnjen limonin sok, post, vsakodnevno kosilo, ki je videti kot pretlačene kašice, pa
jabolčni kis za dobro jutro … zvezdnice razkrivajo svoje trike za idealno telesno težo, zlasti ko
morajo na hitro izgubiti kakšen kilogramček. Toda ali so njihovi nasveti res priporočljivi?
Kaj bi na to rekli prehranski strokovnjaki? (Grazia, junij 2015).
Kot drugi element postfeminizma po R. Gill sem izpostavila samonadzor in disciplino.
Želela sem odgovoriti na dejstvo oziroma na tezo, da je lahko ukvarjanje s samim seboj, s
svojo zunanjostjo in preoblikovanjem telesa preprosto in zabavno. Sprašujem se kako je to
mogoče, če moraš paziti na vnos hrane v telo, šteti kalorije in telovaditi. Kot že pravi
Shilling, je telo nenehno razpeto med asketizmom, disciplino, odrekanjem in
preudarnostjo na eni strani in hedonizmom oziroma uživanjem na drugi strani. »Disciplina
in hedonizem nista več nezdružljiva. Da bi prišli do točke, ko lahko zares začnemo uživati
v svojem telesu, se moramo podati skozi proces discipliniranja telesa. Vsakdanja skrb za
telo je v sodobnem potrošništvu namenjena povečanju užitka.« (Kuhar, 2004: 62). Zopet
sem zasledila pojme motivacija, kilogrami pa tudi biti »fit«. Opazila sem paradoks. Na eni
strani ženske nagovarjajo k čim hitrejšemu preoblikovanju telesa: Bi želela biti fit?
Potrebuješ le 10 minut! ... hitreje do vroče postave ... atletinja Lolo James ti predstavlja
pilometrične gibe, ki uničujejo kalorije in ti podarijo sanjske trebušne mišice- tako hitro,
kot da bi pomežiknila z očesom! (Cosmopolitan, maj 2015), na drugi strani pa so
izpostavljene bitke z doseganjem motivacije in pravilom »step by step«: zastavite si
tedenske cilje, vendar ne takšnih, kot je na primer »do nedelje moram imeti 4 kilograme
manj«, začnite takole: prvi teden – pisati bom začel dnevnik prehrane. Drugi teden –
izločil bom sladke pregrehe. (Grazia, januar/februar 2016). To si razlagam tako, da je
pojem motivacija predstavljen na več načinov, odvisno je samo od posamezne bralke
revije, kako si ga bo znala interpretirati. Na eni strani lahko motivira nekoga, če je
napisano v smislu– hitro boš videti kot ta manekenka s temi predpisanimi vajami, na drugi
strani pa je motivacija predstavljena bolj realno, v smislu zastavljanja realnih ciljev, korak
za korakom, kakšna bo nagrada za trdo delo in disciplino, saj si oblikovano telo zares
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zaslužimo in smo ga vredne, če nekaj za to tudi naredimo. Potenje je zabavno, ženske smo
ustvarjene za gibanje in potenje … (Cameron Diaz,Cosmopolitan, april 2015).
Menim, da je tisto, kar ženske »prisili« v samonadzor in disciplino, prikazano skozi način
pisanja člankov. Besede, ki jih sama opredeljujem kot »močne« – motivacija, lepo telo,
vztrajnost in potrpežljivost – imajo svoj namen. Ženske podobe so prikazane na tak način,
toda ženska se mora tudi sama prepoznati v tem. Lahko se navežem na Foucaultevo
teorijo samonadzora s pomočjo panoptikona v smislu, da so nadzorovani mehanizmi
razpršeni in jih je težko locirati. Tisti, ki so opazovani, ne morejo videti, kdo jih opazuje,
niti ne vedo, ali so ves čas opazovani. Tako je rezultat produkcija »krotkih teles«, ki
nadzorujejo, opazujejo in disciplinirajo sama sebe. Panoptikon je model krotkih teles,
uporabna metafora za razumevanje mehanizmov, ki vsiljujejo ženskam lepotne ideale in
povzročijo, da nenehno nadzorujejo svoje telo (Kuhar, 2004: 72).
3. OSREDOTOČENOST NA INDIVIDUALIZEM IN MOŽNOST IZBIRE: prispevki in
članki poudarjajo, da ima ženska možnost, da se odloči, ali se bo »zmigala« in
telovadila, ali pa se bo vdala v usodo. Sama odloča o svoji usodi, telesu in karieri, brez
vpliva moških. '«To delam zase in svoje telo.«
…. Vadba za seksi mamice … Akcijaaaaaa! Nuša je pripravila vaje za mamice in vse, ki
bi bile rade po porodu ali tudi brez njega videti kot Alessandra Ambrosio …
(Cosmopolitan, september 2016)
…. Telovadba za bizi dekleta … ko se počutiš, da ti res primanjkuje časa, je rekreacija
prva, ki jo izrineš iz seznama opravil. Presekaj rutino – telovadba je v resnici tista, ki te
bo ohranjala pri pameti … (Cosmopolitan, avgust 2016)
… Minus 18 kilogramov v 18 tednih brez čudežnih tabletk … zdaj se veliko več smejem, sem
pozitivna, odločna in verjamem, da se da plesati tudi v dežju, namesto da čakamo na sonce …
globoko v sebi sem vedela da sem sposobna marsičesa. A grizel me je glas, ki mi je govoril,
da ne zmorem. Zdaj vem, da zmorem vse … (Cosmopolitan, junij 2015)
… pri telesni aktivnosti bodi osredotočena … površinska telesna aktivnost ne obstaja.
Obstaja zgolj notranja aktivnost, v kateri se skrivajo vsi tvoji potenciali, ki jih boš s telesno
aktivnostjo odkrivala … iskanje in odkrivaje telesnih zmožnosti je darilo, ki ti ga ponuja tvoje
telo. Vsakič ko boš odkrila kaj novega, v kar na začetku morda nisi verjela, je to tisto, čemur

26

pravim zadovoljstvo občutkov, ki si ga dobila z vloženim trudom, časom, znojem in tudi
občasnimi bolečimi mišicami … (Cosmopolitan, februar 2015)
… ko ste se odločili, da si povrnete lepo postavo, se vas pogosto polotijo dvomi, kje začeti. Za
dober začetek je treba imeti dober načrt. Cilj našega fitnes programa je prav takšen –
zagotavljamo vam ustrezno strukturiran enomesečni program vadbe, ki je osredotočen na
oblikovanje postave. Tekom programa se dnevno povečujeta intenziteta in število ponovitev
vaj, izmenjujejo se vaje za moč in kardio vaje ter dnevi počitka … (L&Z, avgust 2017)
Nov element pri postfemnizmu je tudi ta, da ima ženska možnost svobodne izbire in lastne
presoje, kar je bilo v klasičnem feminizmu nemogoče. Telesna aktivnost, odločnost,
treningi ... nikjer ni izgovorov, le če si posameznica resnično želi lepega in »fit« telesa (v
smislu, katera si pa tega ne želi). Svobodna izbira je seveda pogojena s odločitvijo,
načrtom in ciljem. Za dober rezultat se je potrebno držati urnika oz. načrta in nikoli ne
obupati. Ženska oz. dekle se mora ob vsakodnevnih aktivnosti ustaviti in si vzeti tudi čas
za gibanje. Telovadba za bizi dekleta … ko se počutiš, da ti res primanjkuje časa, je
rekreacija prva, ki jo izrineš iz seznama opravil. Presekaj rutino – telovadba je v resnici
tista, ki te bo ohranjala pri pameti … (Cosmopolitan, avgust 2016)

4. PARADIGMA PREOBRAZBE: medijski diskurzi nam prikrito sporočajo, da imamo
lahko vedno lahko nekaj še več, da vedno lahko dosežemo še več in še boljše. Vedno
se lahko preobrazimo v želeno, v tem primeru do sanjske, »fit« postave.
… tale čisto preprost ritual bo povečal tvojo fleksibilnost in utrdil seksi mišice, za katere
sploh nisi vedela, da jih imaš (Comopolitan, marec 2017)
… Ujemi svoje cilje … ko si zelo živo in jasno predstavljaš, kako je, ko dosežeš cilj,
postane ta zate bolj realen, lažje verjameš, da ga boš dosegla. In dobiš dodatne ideje,
kako ga doseči. (Cosmopolitan, december 2016)
… vadba za moč nam pomaga pri preoblikovanju telesa, izboljša delovanje metabolizma,
pospešuje izgubo maščobe, pri vadbi za moč porabimo več kalorij kot pri drugih oblikah
vadbe. Več mišic kot imamo, več kalorij porabimo, tudi takrat, ko mirujemo. Mišice so
metabolično aktivno tkivo in so temeljnega pomena pri izgubi maščobe … (Cosmopolitan,
september 2016)
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…. najboljša telovadba za tvoja čustva … o pozitivnih učinkih vadbe na telo čivkajo že
vrabci. Pa si kdaj pomislila, kako dobro vadba vpliva na tvoje duševno zdravje?... in
velikokrat ne potrebuješ ne zdravil ne psihoterapije, da bi se počutila bolje ali da bi svoje
duševno zdravje ohranila na zavidljivi ravni. Ena od njih je tudi nič drugega kot
telovadba. (Cosmopolitan, oktober 2015)
… ta 20-minutna telovadba odganja stres, oblikuje tvoje mehke dele in lahko povzroči
takšen trebušček, da boš na njem lahko igrala šah!.(Cosmopolitan, december 2015)
… Spodnji del kopalk, ki samosvoje pleše okoli riti? Ne, hvala! Raje si pridelaj čvrsto ritko,
za katero se bodo obračali vsi pogledi. Zate smo pripravili vaje Anne Kaiser, trenerke Sofie
Vergare … (Cosmopolitan, avgust 2015)
… adijo, celulit! Tudi vi občudujete telesa modelov Victoria's Secret, medtem ko vas pogled
na vaše telo ne radosti? Dovolj je jamranja! S primernimi tretmaji lahko vidno zmanjšate
videz celulita. (L&Z, julij 2016)
… last minute vaje za celo telo. Sledite učinkovitemu načrtu vaj, ki ga priporočajo vodilni
fitnes inštruktorji .. .vaje, ki vam jih predlagamo, ciljno delujejo na muskulaturo trebuha,
nadlahtnice, zadnjice in drugih delov telesa. Najprej začnite z izvajanjem dveh serij vseh vaj s
30 ponovitvami in menjujte intenziteto … (L&Z, julij 2016)
… 205 je število kalorij, ki jih lahko prihranite pri vnosu, če vsak dan popijete dodatnega pol
litra vode. (L&Z, julij 2016)
… Fitness izziv: Jaz, še boljša … 30 dni do fit postave … izkoristite letni dopust, da svojo
postavo oblikujete do popolnosti. Pomembna opomba: za nas je popolna postava tista
najboljša inačica vaše osebne postave, ne pa nerealnega od zunaj vsiljenega
standardiziranega videza. Pri tem zagotovo pomaga enomesečni fitnes program, posebej
pripravljen za bralke revije L&Z … (L&Z, avgust 2017)
… nekaj idej, da bo lažje.. ravno pravi čas je še, da poskrbiš, da se boš v svojih kopalkah
počutila samozavestnejšo. Ko se popoldan vrneš s faksa ali iz službe, se obleci v kopalke. In
nato naredi vse, da bi si bila v njih všeč ... telovadi: podvoji vaje za trebuh, stegna, zadnjico
in roke. (Cosmopolitan, junij 2015)
… kako se lotiti hujšanja? gibanje mora biti v sorazmerju z zaužitimi kalorijami, obenem pa
je potrebno dovolj zaužite tekočine. Upoštevajte naslednje: 1. začnite pisati dnevnik prehrane,
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2. začnite preobrazbo, 3. bodite disciplinirani, ne preveč rutinski pri prehrani in vadbi
it(Grazia, januar/februar 2016)
… kako jesti, ko v ponedeljek potrebuješ zagon? Ves vikend si norela, zdaj pa je čas, da se
vrneš na običajne tirnice. Poskusi Cosmo recept za zdrav začetek: enodnevni meni, po
katerem se boš počutila lahkotna, energična in bistre glave vsaj do naslednjega
vikenda.(Cosmopolitan, september 2015)
… vzdržujte bikini postavo … v poletnem času fitnes zapre svoja vrata, vodene vadbe se
zaključijo, ve pa ste se na obisk telovadnice tako zelo navadile, da preprosto potrebujete
gibanje ... s trenerjem Damjanom Verhovcem sva za vas pripravila niz vaj, s katerimi boste
okrepile in oblikovale celo telo. Uživajte v poletni vadbi na domači terasi! (Grazia, avgust
2016)
Četrti element postfeminizma– paradigma preobrazbe – je bil zame najbolj zanimiv in
najobsežnejši sklop pri preučevanju ter analiziranju člankov v revijah. Kot sem že omenila,
nam mediji vsiljujejo prepričanje, da nam vedno nekaj manjka, oziroma nam ponujajo in
predstavljajo elemente, kje in kako smo lahko »še boljša različica sebe«. Na tej točki zopet
zasledim paradoks. Na nek način nas skozi elemente fit kulture nagovarjajo, da je bistveno da,
moramo vedno strmeti k najboljši verziji sebe: Jaz, še boljša … 30 dni do fit postave …
izkoristite letni dopust, da svojo postavo oblikujete do popolnosti. Pomembna opomba: za nas
je popolna postava tista najboljša inačica vaše osebne postave, ne pa nerealnega od zunaj
vsiljenega standardiziranega videza. Pri tem zagotovo pomaga enomesečni fitnes program,
posebej pripravljen za bralke revije L&Z … (L&Z, avgust 2017). Na drugi strani pa: Spodnji
del kopalk, ki samosvoje pleše okoli riti? Ne, hvala! Raje si pridelaj čvrsto ritko, za katero se
bodo obračali vsi pogledi. Zate smo pripravili vaje Anne Kaiser, trenerke Sofie Vergare …
(Cosmopolitan, avgust 2015). Zopet je tu neke vrste paradoks, saj nas nagovarjajo, da smo
najboljše takšne, kot smo, in se moramo primerjati le same s seboj, po drugi strani pa nam
bodo izkušeni osebni trenerji in prehranski svetovalci pomagali do najlepšega »fit« telesa, za
katerim se bodo vsi obračali in si ga bodo želele tudi manekenke.
Pri tej, četrti točki paradigme preobrazbe moram poudariti še naslednje stvari, ugotovljene
s prebiranjem člankov.
1. V prispevkih sem opazila zametke »bodi fit« kulture. Po Sassatelli je »bodi fit« kultura
»sociokulturni fenomen, ki se nanaša na gradnjo in vzdrževanje telesnega videza, povezan
je predvsem s telesno vadbo, omejevanjem vnosa hrane ter drugimi dejavnostmi
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ohranjanja zdravega načina življenja« ( Sassatelli, 2000, citirano po Strniša, 2016). V
dokaz: vadba za moč nam pomaga pri preoblikovanju telesa, izboljša delovanje
metabolizma, pospešuje izgubo maščobe, pri vadbi za moč porabimo več kalorij kot pri
drugih oblikah vadbe. Več mišic kot imamo, več kalorij porabimo, tudi takrat ko
mirujemo. Mišice so metabolično aktivno tkivo in so temeljnega pomena pri izgubi
maščobe … (Cosmopolitan, september 2016), ter 205- je število kalorij, ki jih lahko
prihranite pri vnosu, če vsak dan popijete dodatnega pol litra vode … (L&Z, julij 2016).
Želela sem ugotoviti, na kakšen način se o »bodi fit« kulturi piše v ženskih revijah ter
kako se to prepleta s postfeminističnim elementom paradigme preobrazbe po R. Gill.
2. Nasvete, kako do oblikovanega telesa, v revijah Cosmopolitan, Grazia in L&Z
večinoma podajajo njihovi izbrani osebni trenerji in prehranski svetovalci, se pravi
strokovnjaki na tem področju. …s trenerjem Damjanom Verhovcem sva za vas pripravila
niz vaj, s katerimi boste okrepile in oblikovale celo telo (Grazia, avgust 2016), Zate smo
pripravili vaje Anne Kaiser, trenerke Sofie Vergare… (Cosmopolitan, avgust 2015).
3. V revijah pravijo, da je treba izboljšati in preobraziti vsak del ženskega telesa posebej;
da bo ženska postava res popolna, mora biti čvrst in negovan prav vsak delček njenega
telesa: zadnjica, roke, noge, trebuh: … ta 20-minutna telovadba odganja stres, oblikuje
tvoje mehke dele in lahko povzroči takšen trebušček, da boš na njem lahko igrala šah!. (
Cosmopolitan, december 2015), … Spodnji del kopalk, ki samosvoje pleše okoli riti? Ne,
hvala! Raje si pridelaj čvrsto ritko, za katero se bodo obračali vsi pogledi. Zate smo
pripravili vaje Anne Kaiser, trenerke Sofie Vergare …(Cosmopolitan, avgust 2015).
4.) Opažam, da se je s paradigmo preobrazbe začela uveljavljati »bodi fit« kultura. Vse
ženske se moramo gibati in oblikovati telo: nosečnice, zaposlene, nezaposlene, vitke,
močnejše itd. Na primer: Vadba za seksi mamice…Akcijaaaaaa! Nuša je pripravila vaje
za mamice in vse, ki bi bile rade po porodu ali tudi brez njega videti kot Alessandra
Ambrosio … (Cosmopolitan, september 2016), Telovadba za bizi dekleta … ko se počutiš,
da ti res primanjkuje časa, je rekreacija prva, ki jo izrineš iz seznama opravil. Presekaj
rutino- telovadba je v resnici tista, ki te bo ohranjala pri pameti … (Cosmopolitan, avgust
2016).
5. ŽENSKA KOT POTROŠNICA: v vseh treh revijah – Cosmopolitan, Grazia, L&Z –
sem zasledila, da je ob vsakem članku, ki sem ga uporabila za analizo, tudi možnost
nakupa športnih oblačil vrhunskih znamk ter športne in zdrave prehrane. Navedena je
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cena izdelka in kje se da izdelek kupiti. Žensko se nagovarja, da troši in ima poleg
lepe postave tudi najboljše obleke in pripomočke.
… čas je za retro potenje! Obriši prah s stare opreme in se telovadbe loti po starem … retro
kosi: majica Bershka: 14,99 EUR, trak za lase: 8,30 EUR, kratke hlače Nike: 35 EUR,
tekaške hlače Mango: 29,99 EUR, pajkice H&M: 24,99 EUR. (Cosmopolitan, september
2015)
… ostani v formi in prihrani nekaj denarja. Ni treba, da izbereš najbolj drage ure fitnesa, da
boš v formi. Pripravili smo ti nekaj namigov, kako lahko ostaneta v formi tvoja denarnica in
telesce.(Cosmopolitan, maj 2015)
… Najpomembneje je, da te vadba, za katero se odločiš, veseli. Dobra oprema motivira.
Športni modrček in dobre superge ter super telovadne hlače motivirajo, da raje vadimo.
Spremljaj popuste in kupuj kakovostne športne izdelke v sezonah popustov … (Cosmopolitan,
maj 2015)
… ti manjka motivacije? Privošči si športen kos, ki te bo spodbudil na tvoji športni misiji.
Moderček, Liquido Acotive: 28 EUR, pajkice, Liquido Active: 73 EUR… ( Cosmopolitan, maj
2015)
… Rekrea(k)cija. Pospeši srčni utrip v najbolj modnih športnih kosih … Superge, Nike:
135,72 EUR, ročne uteži Reebok: 17, 90 EUR za komplet, kolebnica: 21, 99 EUR, pajkice
Adidas: 34, 72 EUR … (Cosmopolitan, februar 2015)
… 30-dnevni fitnes izziv ... izziv se začenja tukaj: obkljukate opravljene dneve! ... dan 1: 3x
thruster počep, 3x deska, 3x planinec, dan 2: 4x thuster počep, 4x deska, 4x planinec …
(L&Z, avgust 2017)
… Bodite srečni! Način za povrnitev samozavesti je tudi uporaba aromaterapevtskih olj. Na
primer, olje šipka zdravi rane, opekline in ekceme, mandljevo olje vrača koži sijaj, medtem ko
olje Ylang Ylang med drugim učinkuje kot antidepresiv in antiseptik. Olja so priljubljena tudi
zato, ker dvigujejo razpoloženje .( L&Z, julij 2016)
… najbolj vroči kosi za športne navdušenke! ... Grazia predstavlja novost pri kolekciji Cheek
by Lisca, ki bo razveselila vse športne navdušenke! Vaši aktivni trenutki bodo tako udobnejši
in sproščeni. Skratka, popolni! ... simpatično modern je top, ki lepo drži prsi med jogo ali
lahkotnim tekom ... (Grazia, oktober 2016)
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Peti element je ženska kot potrošnica. Nanj se nanaša na teoretski okvir- o ženskih revijah.
Tako specializirane kot tudi splošne revije združujejo bralke v eno in edino kategorijo in to je
bralka potrošnica, ženska kot estetski spol. To je pomemben aspekt ženskih revij. Ženska je
najprej mišljena kot potrošnica besedila in nato potrošnica dobrin, ki jih tekst predstavlja kot
najpomembnejše pri doseganju njene ženskosti (povzeto po Vidmar, 2002). Menim, čeprav ni
v skladu z elementi postfeminizma po R. Gill – ženska je nagovorjena, naj kupuje in troši za
svoje počutje in telo. Ker se v tem primeru nanašam na preoblikovanje telesa oziroma fit
kulturo, sem pri analizi ugotovila, da je ženska nagovorjena k boljši motivaciji pri gibanju v
smislu, da jo spodbudi k treningu, če bo lepo, športno oblečena. Ob opisu vaj, na primer za
zadnjico ali roke, je tako zraven še reklama za športna oblačila dražjih in manj dražjih
športnih znamk in trgovin. Žensko torej nagovarjajo strokovnjaki za modo, prehranski
strokovnjaki, osebni trenerji itd., da je za motivacijo pri gibanju dobro tudi, da je lepo
oblečena, po možnosti v oblačila iz najnovejših linj, znamk Adidas ali Nike.
Opazila sem tudi paradoks: na eni strani piše … ostani v formi in prihrani nekaj denarja. Ni
treba, da izbereš najbolj drage ure fitnesa, da boš v formi. Pripravili smo ti nekaj namigov,
kako lahko ostaneta v formi tvoja denarnica in telesce.(Cosmopolitan, maj 2015), na naslednji
strani pa so že reklame za oblačila … ti manjka motivacije? Privošči si športen kos, ki te bo
spodbudil na tvoji športni misiji. Moderček, Liquido Acotive: 28 EUR, pajkice, Liquido
Active: 73 EUR. V tem primeru je torej bolje, da ne gremo v fitnes in vaje raje delamo doma,
vseeno pa si lahko privoščimo pajkice za 73 EUR, kolikor v povprečju znašata dve mesečni
karti za fitnes.
6. ŽENSKA SKOZI MOŠKI POGLED: kljub temu da besedila prepričujejo žensko, da
je sama odgovorna za svoje počutje in telo, sem na trenutke zasledila neposredne
nagovore, da mora ženska poskrbeti zase, da bo ugajala svojemu moškemu.
… Fit, brez celulita, gibčna – to so besede, s katerimi bi se najraje opisale, še posebej
kadar smo gole pred gospodom pravim …, z valjčkanjem boš krepila vse mišice, gibanje
telesa pa bo odlična uvertura v striptiz. Opisane vaje izvajaj nekajkrat na teden, pa boš
hitro opazila razliko. Opazil jo bo tudi tvoj dragi! Cosmopolitan, marec 2017)
Kot šesti element sem hotela raziskati besedila in prispevke, ki predstavljajo žensko skozi
moški pogled. Čeprav to ni element postfeminizma, sem hotela s tem preveriti, ali lahko
svojo tretjo tezo potrdim ali zavržem. Med analiziranimi primeri sem zasledila samo en
neposreden nagovor žensk, naj telovadijo tudi zato, da bi ugajale svojemu moškemu. Ta
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predpostavlja, da si same najbolj želimo biti gibčne in »fit« pred »svojim gospodom«. To
je bil pravzaprav edini nagovor, ki me je vzpodbudil, da omenim, da se še vedno ženska
pred moškim pojavi kot objekt. Ali se sama v tem prepozna, skozi diskurzivno analizo ne
moremo predvideti, saj bi za to morala opraviti anketo ali, še bolje, intervju in si podatke
pridobiti še na drugačni ravni.
Svojo tretjo tezo – Podobe žensk (kljub post feminističnim elementom) odsevajo in
spodbujajo moško dominacijo in nadzor moških nad žensko seksualnostjo – moram v tem
primeru zavrniti. Ženska je v vseh analiziranih besedilih (z izjemo enega) vedno predstavljena
in nagovorjena kot posameznica, ki je sama odgovorna za svoje življenje in izbire. Deluje kot
samostojen subjekt. V tem se tudi vidi prehod v postfeminizem – iz objekta v subjekt. Njeno
telo je njena lastnina in identiteta, z njim lahko počne, kar želi, je njeno orodje. Za vsako
žensko se predpostavlja, da si želi uresničiti cilje, ki bodo povezani z oblikovanjem njenega
telesa, in graditi »boljšo verzijo sebe«.
… Ujemi svoje cilje … ko si zelo živo in jasno predstavljaš, kako je, ko dosežeš cilj, postane ta
zate bolj realen, lažje verjameš, da ga boš dosegla. In dobiš dodatne ideje, kako ga doseči ...
(Cosmopolitan, december 2016)
Pojem cilj je bil večkrat uporabljen pri tem, kako doseči oblikovano, »fit« postavo.
… zastavite si tedenske cilje, vendar ne takšnih, kot je na primer »do nedelje moram imeti 4
kilograme manj«, začnite takole: prvi teden – pisati bom začel dnevnik prehrane. Drugi teden
– izločil bom sladke pregrehe ... (Grazia, januar/februar 2016)
Bralke nagovarjajo, da bodo z vztrajnostjo, potrpežljivostjo in s sestavljanjem malih ciljev
prišle do tega, kar si resnično želijo – do popolne postave. Po drugi strani pa lahko pridejo do
rezultatov hitreje (zakaj pa ne): … ta 20-minutna telovadba odganja stres, oblikuje tvoje
mehke dele in lahko povzroči takšen trebušček, da boš na njem lahko igrala šah!.
(Cosmopolitan, december 2015), … 30-dnevni fitnes izziv ... izziv se začenja tukaj: obkljukate
opravljene dneve!..dan 1: 3x thruster počep, 3x deska, 3x planinec, dan 2: 4x thuster počep,
4x deska, 4x planinec …(L&Z, avgust 2017), … Fitness izziv: Jaz, še boljša … 30 dni do fit
postave … izkoristite letni dopust, da svojo postavo oblikujete do popolnosti. Pomembna
opomba: za nas je popolna postava tista najboljša inačica vaše osebne postave, ne pa
nerealnega od zunaj vsiljenega standardiziranega videza. Pri tem zagotovo pomaga
enomesečni fitnes program, posebej pripravljen za bralke revije L&Z … (L&Z, avgust 2017).
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Tu pred bralke postavljajo izzive, naj bodo še boljše samo v tridesetih dneh, medtem ko
»morajo« do rezultatov priti počasi.

Sklepi
Pri sklepih se bom osredotočila na tri hipoteze, postavljene na začetku diplomske naloge.
Ugotavljala bom, ali jih glede na analizo prispevkov in člankov lahko potrdim ali ovržem.
Hipoteze so:
1.) Diskurz »fit« telesa, ki se pojavlja v revijah, predstavlja »fit« telo kot ključni element
ženske identitete. Telovadba, zdrava prehrana in skrb za svojo postavo so stvari, ki bi
jih ženska morala nujno narediti zase.
2.) V izbranih revijah žensko predstavljajo, kot da ima na vsakem koraku možnost izbire,
kako bo oblikovala svoje telo. Samodisciplina in nadzor pa sta ključna pri njenem
podvigu (npr. programi za trening).
3.) Podobe žensk kljub postfeminističnim elementom odsevajo in spodbujajo moško
dominacijo in nadzor moških nad žensko seksualnostjo.

Po vseh prispevkih, ki sem jih analizirala, lahko rečem, da potrjujem svojo prvo in drugo tezo,
tretjo pa zavračam. Da se diskurz »fit« telesa pojavlja kot glavni element ženske identitete, je
bilo opaziti v vseh analiziranih prispevkih. Poleg rubrik Seksi in zdrava, Bodi fit, Grazia Lepo
telo itd. so se pojavljale seveda tudi rubrike o modi in ličenju, toda največ vsebin, povezanih s
telesom, fit kulturo in žensko identiteto je bilo prav v naštetih rubrikah. V njih sem največkrat
zasledila pojme: motivacija, cilj, trening, vadba, »fit« in seksi telo, »ujemi svoje sanje« itd.
Prav tako potrjujem tudi svojo drugo tezo, da ima ženska na vsakem koraku možnost izbire,
na kakšen način bo oblikovala svoje telo, kako in s kakšnimi vajami bo prišla do cilja, ali se
bo odločila za fitnes in osebnega trenerja, ali bo vaje delala doma ter da se bo zdravo
prehranjevala. Prav tako je večkrat omenjeno, da je treba vztrajati in biti discipliniran.
Zasledila sem pojme: disciplina, vztrajnost, potrpežljivost, motivacija ,.. Izpostavila bi prav ta
element postfeminizma, da je za užitek v svojem telesu treba »delati«. Kot je omejeno v
prispevkih, se morajo tudi zvezdnice potruditi, nič ne pade iz neba. Tudi zvezdnice se
spopadajo z enakimi težavami! Tudi one morajo trdo delati in na vsakem koraku premagovati
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skušnjave. Sprejmi, da ne moreš z danes na jutri pridobiti radiatorčkov na trebuhu, kot jih
ima J .Lo (in to kakšne!). Najpomembnejše je, da se zmigate… (Grazia, marec 2015).
Svojo tretjo tezo, da je ženska kljub postfeminističnim elementom podvržena moškemu
pogledu, pa moram glede na prispevke in članke ovreči. Čeprav sem predpostavljala, da
ženska podoba spodbuja prav to, sem pri analizi zasledila samo en prispevek, ki bi to
potrjeval: … Fit, brez celulita, gibčna – to so besede, s katerimi bi se najraje opisale, še
posebej kadar smo gole pred gospodom pravim …, z valjčkanjem boš krepila vse mišice,
gibanje telesa pa bo odlična uvertura v striptiz. Opisane vaje izvajaj nekajkrat na teden, pa
boš hitro opazila razliko. Opazil jo bo tudi tvoj dragi! (Cosmopolitan, marec 2017). To je
edini, po mojem mnenju, zelo nazoren citat, ki namiguje,da mora biti ženska za moškega »fit«
in popolna, da bo zadovoljna sama s seboj in on z njo.
Načeloma so v vseh treh revijah prevladovali članki, ki so odsevali prepričanje, da je ženska
tista, ki je lastnica svojega telesa ter se res »sama odloča« o tem, kaj bo z njim naredila, brez
moškega vpliva. Če bi želela ugotoviti, ali je ženska res sama spodbudila to željo po
oblikovanju telesa, bi se morala raziskave seveda lotiti drugače, ampak to ni bil moj namen.
Dejstvo je, da je ženska podoba v analiziranih treh revijah predstavljena v skladu s
postfeminističnimi diskurzi. Prikazuje in nagovarja se žensko kot neodvisno, avtonomno in
aktivno posameznico, ki naj bi imela jasne cilje in nadzor nad lastnim življenjem.
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Povzetek
V svoji diplomski nalogi sem se ukvarjala z razumevanjem in reprezentacijo žensk oziroma
ženskega telesa v ženskih revijah na podlagi postfeminističnih elementov in pojava »bodi fit«
kulture.
Skozi diskurzivno analizo sem analizirala tri ženske revije v Sloveniji: Cosmopolitan, L&Z
ter Grazia. Moj pristop je bil kvalitativen, besedne opise, prispevke in članke sem po R. Gill
razvrstila na štiri postfeministične elemente. To so: telo je predstavljeno kot vir ženske moči
in identitete, vendar je vseeno podvrženo disciplini in preoblikovanju; poudarjanje
samonadzora in discipline; osredotočenost na individualizem in možnost izbire ter paradigma
preobrazbe. Peti in šesti element sem določila glede na napisan teoretski ovir: ženska kot
potrošnica in ženska skozi moški pogled. Glede na opravljeno analizo sem potrdila prvi dve
tezi, zadnjo pa sem ovrgla. Menim, da sem dosegla namen in cilj svoje diplomske naloge, za
bolj natančnejšo analizo pa bi morala zajeti večji časovni okvir analiziranih revij.
V diplomski nalogi sem prišla do spoznanj, da se diskurz » fit« telesa predstavlja kot ključni
element ženske identitete. Ta diskurz oblikujejo stvari, za katere se predpostavlja, da bi jih
ženska nujno morala narediti zase, torej telovadba ter zdrava prehrana in oblikovanje postave.
Ženska ima prav tako na vsakem koraku možnost izbire, na kakšen način bo oblikovala svoje
telo, vendar mora biti pri tem dosledna in disciplinirana. Že v samih besedilih in člankih so
zasidrane besede, kot so: motivacija, cilj, disciplina ipd., ki jih lahko ženska podzavestno
ponotranji in tako sproži samonadzor.
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