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IZVLEČEK
Diplomsko delo obravnava človeka v povezavi s tekstilom in umetnostjo. Beseda človek je tako
obsežen pojem, da so izbrani le trije vidiki človekovega življenja: nastanek človeškega bitja,
človek kot telo, duša in duh ter človek kot socialno bitje.
Ključna točka človeka je roka: je orodje za preživljanje, sredstvo komuniciranja. Kadar gre za
roko umetnika, roka pomeni stik med stvarnostjo in domišljijo. Domišljija postane še posebno
stvarna, kadar človek oblikuje tekstil. V ključnih dogodkih človekovega življenja, kot so rojstvo,
smrt, dvorjenje, poroka, verski obredi idr., je tekstil nosilec simbolnega pomena, bodisi v
oblačilu bodisi v dekorativnih predmetih.
Človek je pogosta tema umetniških del. Diplomsko delo omenja avtorje, ki raziskujejo formo
človeškega telesa, in avtorje, ki v svojih delih raziskujejo tekstil v odnosu do drugih materialov.
Razmišljanje o ustvarjanju nas spomni na sorodni pojem – stvarjenje. Stvarjenje pogosteje
kakor z umetnikom povezujemo z Bogom. Vendar je tudi umetnik svojemu umetniškemu
produktu stvarnik, zato mu upravičeno lahko rečemo »podoba stvarnika«.
Misli iz teoretičnega dela so porodile ideje, skice pa so spodbudile eksperimente. V
eksperimentalnem delu je nastala kolekcija skulptur in inštalacij v mešanih tehnikah, pri tem je
pozornost usmerjena na uporabo različnih vrst tekstila v povezavi z glino.
Tekstilna umetnost je v tesni povezavi s sodobnimi umetniškimi praksami. Inštalacije so
spodbudile akcije, te pa so inspirirale fotografijo ter video v studiu in v naravi. Odprl se je
socialni dialog s publiko, ki je bila povabljena, da vstopi v umetniške akte na način performansa
ali t. i. »odprtega ateljeja«.

Ključne besede:
tekstilna umetnost, človek, mešane tehnike, inštalacija, skulptura
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ABSTRACT
Diploma thesis discusses humans in connection to the textile and art. A word human has a
rather wide concept so I have chosen only three aspects of a human life: the conception,
human as body, soul and spirit, and human as a social being.
The most important part of a human are his hands. They are his tool for survival, his means of
communication. When dealing with the hands of an artist, the hands betoken the connection
between the real and imaginary worlds. Especially when designing textiles, the imaginary world
gets closer to the real one. In the key moments of a humans life, such as birth, death, courtship,
marriage, religious ceremonies, etc., textile carries a symbolic meaning, be it in a form of a
clothing or decorative objects.
Human is often a subject of artistic endeavours. Dissertation makes reference to different
authors who explore the structure of a human body and authors who in their works look into
the textile in relation to other materials.
Pondering over artistic endeavours reminds us of a related concept – the Creation. It is more
commonly connected to God than to an artist, but even an artist per se is the creator of his
own art, that is why we can justifiably acknowledge them as "the representatives of the
Creator".
My claims/hypothesis from the theoretical part led to ideas and sketches led to experiments.
In the practical part a collection of sculptures and installations with mixed techniques was
made. With that, the focus is on the usage of different kinds of textile in connection to clay.
Textile design is in close relation to the modern-day artistic practices. Installations have
prompted actions and consequently photography and film in studios, as well as in nature. A
social discourse with the public has opened with people being invited to enter the artistic acts
by means of a performance or so-called "open studio".

Key words:
Textile design, human, mixed techniques, installation, sculpture
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1 UVOD
Človek se razlikuje od živali v tem, da ima v sebi zavest – zavest, da ima življenje višji pomen
kakor zgolj boj za preživetje in ohranjanje vrste. Sprašuje se o vesolju, svojem notranjem svetu,
smislu življenja. Razvil je številne znanosti, ki so razložile nastanek sveta, razdelile atom na
več delov in poletele na druge planete. O smislu življenja pa še vedno nima enoznačnega
odgovora.
Sklepam, da se smisel skriva v človeku samem. Če hoče človek zares spoznati svet, mora
najprej spoznati sebe, potem mu bo lastna zavest dala odgovor. Takšno spoznavanje pa z
naravoslovno znanostjo ni mogoče v popolnosti – tu je treba upoštevati še filozofijo,
psihologijo, religijo, umetnost ...
Človek v vseh svojih dimenzijah je tema, ki je bila gotovo največkrat uporabljena za izhodišče
umetniških del. Človek ima možnost zavesti o samem sebi, o ljudeh okrog sebe in odnosih z
njimi. Pod vplivom te zavesti nastajajo portreti, figuralne podobe, žanrski prizori, ki neposredno
upodabljajo človeka. Znana slika norveškega slikarja Edvarda Muncha (1863–1944) »Krik« pa
opozarja na to, da ni navdihujoča le telesna podoba človeka, temveč tudi občutenje v njegovi
duši. [1] Duše pa ni mogoče upodobiti, upodobimo lahko le čustvene znake, ki jih kaže oseba.
Ali pa se poslužimo abstraktne umetnosti, s katero skušamo upodobiti čutenje, ali
konceptualne umetnosti, s katero opozarjamo na neko misel, idejo. Namesto z besedami jo
zapišemo v likovni govorici.
Glavna inspiracija za moje delo je bil človek. Raziskovanje človeka obsega toliko področij in
dimenzij, da se lahko pojma »človek« v tej nalogi le dotaknem. Pri svojem raziskovanju so mi
bili v oporo nekateri filozofi. Na podlagi njihovih dognanj sem razmišljala o človekovem
spočetju, človeku kot telesu, duši in duhu, človeku kot socialnem bitju ter človeku v odnosu do
Boga in umetnosti. Po tem proučevanju se mi je razširil pogled na človekovo bivanje. Nova
spoznanja in razmišljanja so ustvarila nekaj konceptualnih rešitev. Upodobila sem jih v
umetniških inštalacijah. Nekatere rešitve so plod sodelovanja s publiko, saj umetnost ni le telo,
duša in duh umetnika – človek je tudi socialno bitje in želim si, da se to odraža tudi v umetnosti.
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2 TEORETIČNI DEL
Teoretični del sem razdelila na tri poglavja. Poglavje »Dimenzije človeka« obravnava nekaj
filozofskih pogledov na človekov nastanek in bivanje, opredeljuje človeka kot telo, dušo in duha
ter se dotika človekovih socialnih veščin, ki so temelj civilizacije.
Poglavje »Človek in tekstil« išče stične točke med človekom in tekstilom. Govori o podobnosti
človeka in tekstila v fizičnem smislu in nastanku tekstila kot potrebi po dopolnitvi telesa in
telesne govorice. Tekstil spremlja človeka od rojstva do smrti. Ključni dogodki v življenju so
zaznamovani s posebnim oblačilom – tekstil ustvarja album človekovega življenja.
V poglavju »Človek, tekstil in umetnost« sem dvojici človek – tekstil priključila še umetnost.
Človeka obravnavam kot umetnika, dotaknem se pojma stvarnik in ga definiram v odnosu Bog
– človek in človek – umetnik. Nato sem predstavila nekaj avtorjev, ki so pomembno vplivali na
moje ustvarjanje: Christo, Magdalena Abakanowicz, Gemma Smith in Jac Scott.

2.1

DIMENZIJE ČLOVEKA

Življenje se začne z eno samo celico. Celica je osnovni gradnik vseh živih bitij. Prva živa bitja
so bili enoceličarji. Razmnoževali so se s podvajanjem genskega koda, ki je pri starših in
potomcih skoraj vedno enak, občasno pa se pri podvajanju vseeno zgodi napaka in novi
organizem ni povsem enak starševskemu. Sprememba oz. mutacija se prenaša na prihodnje
rodove. Nekaj milijonov let je bilo dovolj, da se je zgodilo veliko podobnih mutacij in so se
razvile nove oblike živih bitij. Med prvimi so bili stromatoliti in cianobakterije, ki so živele v vodi.
Iz njih so se razvile alge, rastline, glive, šele nato morske živali. Iz rib so se razvili predniki
današnjih dvoživk, plazilcev, ptičev in sesalcev, ki so se prilagodili na kopensko življenje.
Človek se je razvil pred približno 6 milijoni let. [2]
Živo bitje je kemični sistem, v katerem lahko s pomočjo energije poteka darvinistična evolucija.
[2] Evolucija se začne na stopnji razmnoževanja in to velja tudi za človeka. Razmnoževanje je
vzrok bivanja in s tem tudi vzrok vsega, kar obsega človekovo življenje: zavest, mišljenje,
znanost, socializacija, umetnost in tudi smrt. Lahko bi vsakdo naštel svoje priljubljene vidike
ali dimenzije človekovega življenja, sama sem izpostavila tri: človekovo spočetje, prepletenost
telesa, duše in duha ter človeško civilizacijo.
Zavest je področje, ki me je napeljalo na razmišljanje o treh dimenzijah človeka: telo, duša in
duh. Rudolf Steiner (1861–1925) je razvil filozofsko smer, imenovano antropozofija, ki razlaga
ta tri področja človeka. O treh dimenzijah človeka govorijo tudi nekatere religije. Zadnji del
poglavja pa se dotika socialnih veščin, po katerih se človek loči od živali. S tem se ukvarja
sociologija.
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2.1.1 Človek je, ko je spočet

V zahodni družbi se veliko govori o pomenu zadovoljevanja spolne sle. Spolnost je postala
pripomoček za čustveni vpliv na ljudi – predvsem v oglasih, ki ciljajo na moško populacijo.
Dober primer so oglasi za avtomobile, ki jih vedno spremljajo zapeljivo oblečena dekleta.
Spolnost je namenjena razmnoževanju. Za nastanek novega človeškega bitja sta potrebni
moška in ženska spolna celica. Kmalu po spočetju se zgodi prva delitev (dve celici) in potem
druga delitev (štiri celice). Marijan Cilar je v svojem delu »Pot človeka« zapisal zanimivo
dejstvo, da se po drugi celični delitvi iz treh celic začne razvijati celotno telo, iz četrtega dela
pa nastane spolna žleza. To nenavadno dejstvo nam razloži, da »spolna žleza ni tisoči del
telesa, kot bi sklepali po velikosti, ampak pomeni kar četrtino človeka«. [3]
Predvidevam, da je to razlog, da ima spolna žleza še vedno velik vpliv na obnašanje zahodne
družbe, ki je po drugi strani precej zadržana do večjega števila potomcev.
Zarodek se razvija v maternici 9 mesecev. Splošno prepričanje je, da se otrok rodi brez
vednosti in predstav o svetu in življenju. Sodobna kognitivna psihologija pa trdi, da imajo
dojenčki že od trenutka rojstva svoje predstave o drugih človeških bitjih, o predmetih in o svetu
samem. Imajo tudi sposobnost učenja s sklepanjem, ki jim pomaga pridobiti izkušnje in
preoblikovati svoje predstave. [4]

Slika 1: Louise Bourgeois: »Couple«, akvarel, 2009, 59,7 × 91,4 [5]
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2.1.2 Človek je telo, duša in duh

»Sem svoje telo.« Gabriel Marcel
»Jaz sem tisto, kar me obdaja.« Wallace Stevens
»Jaz sem tam, kjer sem.« Nöel Arnaud
»Jaz sam sem sebi svet.« Ludwig Wittgestein
[4]
Zgornje trditve so le moj izbor misli, česa se kot človek zavedamo. Avtorji so omenili svoje telo,
svojo okolico, kraj bivanja. Najbolj presunljiva se mi zdi Wittgesteinova misel, da je sam sebi
svet, torej vse. Telo je prostor, čas, del okolice, v kateri živi. Je tudi zavest del biološkega
telesa ali je človek več kot telo?
Steiner v svojem delu »Teozofija« opredeljuje človeka s treh vidikov: telo, dušo in duha. Človek
se zaveda svojega telesa preko petih čutil: vida, sluha, vonja, okusa, tipa. S čutili prepoznava
predmete okrog sebe. Vtise, ki jih predmeti naredijo nanj, povezuje s svojim lastnim
doživljanjem – ugajanjem/neugajanjem, simpatijo/antipatijo, koristnostjo ali škodljivostjo. To pa
se dogaja že na drugi ravni – duševni. Tretja pa so spoznanja, ki si jih kot božansko bitje pridobi
o predmetih; kar se mu razkriva, so skrivnosti obstoja in delovanja teh predmetov. [6]

Slika 2: Ramone Romero: »Spirit, Soul and Body«,
akvarel, 2007 [7]
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Steiner nadaljuje, da so ta tri področja v človeškem življenju jasno ločena in s tem se človek
zavé, da je na tri načine prepleten s svetom. Prvič: nekaj, na kar naleti, sprejme kot dano
dejstvo. Drugič: svet postane njegova lastna zadeva, nekaj, kar je zanj pomembno. Tretjič: na
to, na kar naleti, gleda kot na cilj, za katerega si mora neprestano prizadevati. [6]
Podobno trojnost zasledimo tudi v krščanskem izročilu. Verniki verujejo v Boga, ki je navzoč v
treh osebah: Bog Oče, ki je stvarnik sveta, njegov sin Jezus, ki je prišel na svet v podobi
človeka, in Sveti Duh, ki človeka vodi in opogumlja na življenjski poti. [8]
Hindujci verujejo, da se človek reinkarnira in njegova duša preide v drugo telo. Njihov življenjski
cilj je, da se rešijo iz kroga neprekinjenega rojevanja. Poznajo tri poti odrešenja iz tega kroga.
Prva pot je preko dela, s katerim človek izpolnjuje svoje (verske) dolžnosti. Druga pot je s
pomočjo filozofije oz. spoznanjem. Tretja pot pa zahteva duhovno udejstvovanje – verske
pobožnosti. [8] Torej tudi hindujci na trojni način dojemajo človeka.
Filozof Karl R. Popper (1902–1994) in neokartezijanski nevrofiziolog John C. Eccles (1903–
1997) v svojem delu The Self and Its Brain razlagata nekaj pogledov filozofske smeri –
interakcionizma. Njegova glavna teza je to, da telo, duša in duh močno vplivajo drug na
drugega. Svet razlagata podobno kot Steiner človeka. Obstaja svet fizičnih objektov, ki ga
sestavljajo kemijski elementi, anorganske spojine in živi organizmi. Drugi svet je svet
subjektivnih izkušenj, kar obsega zavedanje sebe in smrti na način, kot se ga zavedajo tudi
živali. Tretji svet pa je produkt človeškega duha: človeška govorica, bivanjske teorije, ki jih
človek postavlja, ter dela umetnosti in znanosti. [9]

2.1.3 Človek je socialno bitje

Človek je razvil nekaj, kar pri drugih živih bitjih še ni zaslediti – pisavo. Glede na pisne
zgodovinske vire zgodovinarji opredeljujejo staro civilizacijo kot razvito glede na abstraktnost
pisave; bolj ko je pisava abstraktna, bolj razvita naj bi bila kultura. Prvi komunikacijski zapisi
so bile risbe, ki so se zaradi zamudnosti nastajanja stilizirale in nazadnje spremenile v znake.
Pisava se je razvila iz govora, govor pa iz kretenj rok. Roke so zato najpomembneje vplivale
na razvoj celotne komunikacije. Tako pravi finski arhitekt Juhani Pallasmaa: »Aristotel se je
motil, ko je trdil, da imajo ljudje roke zato, ker so inteligentni; Anaksagora je imel morda bolj
prav, ko je izjavil, da so ljudje razumni zato, ker imajo roke.« [4]
Ocenjujejo, da kar 80 % komunikacije poteka na neverbalni ravni. Ne da bi se zavedal, človek
komunicira celo na ravni kemije, saj se odziva na različne vonjave. [4] Kljub temu da je mogoče
zaznati vonj kot prijeten ali neprijeten, njegovo intenzivnost in celo od kod prihaja, je ta organ
pri človeku manj razvit kot pri nekaterih živalih.
Večjo vlogo pri komunikaciji igra vidni organ. Pogled vzbuja vznemirjenje, zato se odzovemo
nanj. Kadar je pogled strm in traja dlje časa, lahko vzbuja celo neprijetne občutke. Med
komuniciranjem naj bi se ljudje gledali v oči, vendar v običajnem pogovoru sogovornika zreta
drug v drugega le 30 % časa, 60 % časa pa eden zre v drugega. [10]
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Marina Abramović (1946) je v svojem performansu »The artist is present« opozorila na
neverbalno komunikacijo. Vsakdo iz publike je lahko sedel nasproti nje in zrl v njen »Živi
portret« brez drugih načinov komunikacije. [11]

Slika 3: Marina Abramović: »The Artist is Present«, performans, 2010, The Museum Of
Modern Art, New York [11]

2.2

ČLOVEK IN TEKSTIL

Mislim, da je tekstil kot mikroprikaz evolucije od ene celice, ki jo predstavlja vlakno, do
človeškega organizma, kakor ga upodabljajo današnje pametne tekstilije. Kakor so na zemlji
še vedno vrste organizmov, ki se v milijonih letih niso kaj dosti spremenile in sobivajo z visoko
razvitimi, tako so tudi tekstilna vlakna ohranila svoj pomen v tekstilnem ustvarjanju do danes;
preživela so v obliki netkanih tekstilij.
V prvem podpoglavju sem proučevala razmerje med človeško roko in nitjo. Roka je tista, ki
določi, kakšna bo nit in v kaj se bo ta spremenila. Roke so ustvarile tekstilno nit in njeno usodo
položile same vase. V drugem podpoglavju pa spremljam usodo tekstilne niti v povezavi s
človekovo usodo: kako tekstil spremlja človeka od rojstva do smrti, posebno ob ključnih
dogodkih v življenju.
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2.2.1 Človeška roka in tekstilna nit

»Vse se začne z nitjo. V mitu o Ariadni je Tezej našel pot iz labirinta s pomočjo niti –
simbolom inteligence.« Jagoda Buić
[14]

Slika 4: Roka, nit in pletilke [Osebni arhiv]

Roka je bila v pradavnini prvo človekovo orodje. Z njo je izdelal pripomočke za lajšanje
življenja, kamor spadajo nož, posoda, orodje za lov, bivališče in nenazadnje obleka. Obleka je
bila sprva obdelana koža živali, ki si jo je lahko pridobil lovec, ko pa so si ljudje razdelili
družbene vloge kot lovec, nabiralec, poljedelec in kasneje še obrtnik, vojak, vladar, so se
razvile tudi tekstilije rastlinskega izvora in dodatki iz lesa, gline, kovine in različnih drugih
materialov.
Nit je bila sprva groba – kolikor se jo je dalo ročno oblikovati in kolikor so zahtevale potrebe.
Za potrebe finih oblačil se je tanjšala. Ko se je potreba po tekstilu začela povečevati, so se
razvili stroji za pletenje in tkanje. Tudi nit je pridobila na finosti.
Nit je še danes izrazno sredstvo (predvsem) žensk po vsem svetu, ki ljubijo pozornost detajlov
toliko kot uporabnost izdelka. Ročne tehnike pomirjajo, uporabljajo se kot delovna terapija za
zdravljenje telesa in duha, saj pripomorejo k dvigu samozavesti in občutku, da smo naredili
nekaj koristnega. S podobnim konceptom se je rodil projekt »Razkrite roke« Zavoda za
sodobno tekstilno umetnost in oblikovanje Oloop, ki je priseljene ženske iz jugoslovanskih
držav spodbudil k socializaciji v novo okolje na ustvarjalen način. Nastale so kolekcije izdelkov
s potencialom za prodajo, poleg tega pa so udeleženke pridobile ali vsaj utrdile veščine
tekstilnih tehnik ter spoznale duhovno-kulturne povezave in razlike med domačo in zanje novo
kulturo.
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2.2.2 Belo oblačilo in mrtvaški prt

Večina naših izkušenj s tekstilom je povezana z družbenim kontekstom. Belo oblačilo je pojem,
ki je v veliko kulturah značilen za praznovanje rojstva. Belo oblačilo je uporabljeno pri prvih
obredih sprejetja novega člana v družbo, skupnost, na primer pri krščanskem krstu, pa tudi pri
slovesu od umrlega (t. i. mrtvaški prt). Tekstil nas torej spremlja od rojstva do smrti. Posebno
vlogo ima pri ključnih dogodkih, kot so iniciacijski obredi, praznovanja, folklorni obredi,
dvorjenje, poroka ...
Pred prvo industrijsko revolucijo so bile ženske dnevno v stiku s tekstilnim ročnim delom.
Njihova naloga je bila skrb za otroke, dom in oblačila. Ponavljajoči se gibi pri predenju, tkanju,
pletenju in vezenju so bili pomirjujoči, a dolgotrajni, zato so si krajšale čas tako, da so delale v
skupinah. Arheološke tekstilne najdbe z različnih delov sveta pričajo, da je včasih isto tkanino
izdelalo več parov rok. V antični Grčiji so se ob statvah skupaj zbirale premožne ženske in
sužnje. V predindustrijski Kaliforniji so se zbirale na prostem v središču mesta ali ob reki.
Podobno navado še vedno ohranjano majevske ženske v Mehiki in Gvatemali. Na
predindustrijski Islandiji so bili v tekstilno delo vključeni tudi moški: mikali so volno, ženske pa
so predle. Skupno delo je pomemben dejavnik v družbi, saj goji družabnost in tovarištvo. [13]
Skupno delo je povezovalo tudi zaljubljene fante in dekleta. Na jugozahodnem kitajskem
podeželju je bila navada, da je mlado dekle ob večerih predlo na prostem, okrog nje pa se je
zbrala skupina fantov, ki so peli in igrali na kitare. Ogrnjeni so bili z rdečimi ogrinjali. Fant, ki
mu je bila všeč, je stopil bližje in dekle mu je ponudilo pručko za sedenje. Fant je razgrnil
ogrinjalo okrog njiju, da sta se lahko zasebno pogovarjala. [13]
Na Madžarskem so neporočena dekleta skupaj predla, medtem ko so čakala na dvorjenje
fantov. Verjele so, da če dekletu pade vreteno na tla, ko se jim približajo fantje, jo bo eden od
njih poljubil. [13]
Ročna tekstilna dela ljudi spremljajo tudi na porokah. Judovska umetnica Elsa Wachs je
naredila baldahin za poroko svojega sina. Nanj je našila osebne predmete, ki so jih darovali
sorodniki: ključe, rokavice, šale … Baldahin je postal dragocen album sorodnikov, spomin na
njihovo navzočnost, podobno kot drugi mladoporočenci naredijo spominske knjige gostov. [13]

Slika 5: Neznani avtor: »Žena šiva oblačila za otroka«, litografija, 19. stoletje [13]
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Poroki sledi ustvarjanje družine, na kar se ženske skrbno pripravljajo. V predindustrijski dobi
je ta priprava vključevala šivanje oblačil in odej za dojenčka. Kitajcem pomenijo ročno izdelane
nosilke za dojenčka simbol povezanosti otroka z materjo. Prešite odeje so bile veliko bogastvo
domorodnih Havajcev; ko je prežala naravna nevarnost, so odeje varovali skrbno kot svoje
otroke. [13]
Manjši tekstilni predmeti so bili še do druge svetovne vojne dragocena darila. Služili so kot
spominki s potovanj, ker se zložijo na majhno prostornino in so lahki za tovorjenje domov in
pošiljanje po pošti. Možje so iz bojnih front pošiljali svojim mamam in ženam rute, robčke,
prevleke za blazine z osebnimi sporočili. Tudi prijateljice so si med seboj izmenjevale tekstilna
darila. Posebno dragocene so bile blazinice z bucikami; to je bilo pogosto darilo prijateljicam
ob poroki ali pričakovanju prvega otroka. [13]
Ustvarjanje niti je podobno ustvarjanju življenja. Življenje pa je obsojeno na spreminjanje,
staranje in minevanje. Poljska tekstilna umetnica Magdalena Abakanowicz je tudi minevanje
primerjala s tekstilom:

»Kaj je tekstil?
Tkemo ga, šivamo ga, oblikujemo ga v forme.
Ko se zlomi biologija našega telesa,
se mora koža razpreti in dati dostop za tisto, kar je v nas.
Kasneje se mora zašiti, kot tekstil.«
[14]

2.3

ČLOVEK, TEKSTIL IN UMETNOST

Živali lahko do neke mere puščajo znamenja v naravi s pomočjo odtisov tac ali uriniranjem.
Taka znamenja so lahko del komunikacije z živalmi iste vrste, težko pa govorimo o njih kot o
sredstvih izražanja njihovih misli, prepričanj ali estetski dovršenosti. Za človeka je značilno, da
poustvarja vzdušje vizualnih podob, porajajo se mu nove in nove zamisli in ustvarja novo
realnost.
Človek se je naučil prodreti celo v spiralo DNK in danes ustvarja gensko spremenjene
organizme. Medicina lahko ne samo nadzoruje, temveč tudi ustvarja in spreminja človeški
zarodek v najzgodnejših fazah. Se človek že igra Boga? Do katere stopnje mora priti, da ne
bo več le različen od živali, ampak tudi precej podoben kozmosu?
Empirično Boga ni, saj ga nihče s svojimi telesnimi izkustvi ne more dokazati. Vendar Bog
nima telesne oblike, saj drugače ne bi bil Bog, ampak bi bil človek ali žival. [15] Na začetku
navajam nekaj filozofskih pogledov na Boga, ki so se me dotaknili: filozofija Petra Mlakarja,
biblijski zapis o stvarniku, filozofija Platona in filozofija Karla Popperja. Kljub temu da znanost
načeloma ne obravnava religioznih vprašanj, sta evolucijska teorija in kvantna fizika močno
vplivali na razumevanje Boga mnogih filozofov.
V tem poglavju obravnavam umetnost s poudarkom na tekstilu. Večji del mojega raziskovanja
je namreč namenjen tekstilni umetnosti in pluralizmu materialov. Predstavim meni zanimive
umetnike, ki jih navdušujejo tekstilni medij in mešane tehnike.
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2.3.1 Človek – stvarnik

»To, kar razumemo pod pojmom Boga, onemogoča, da bi ga dojeli zgolj iz empiričnega
nazora o svetu.« Bog je duh, zato se mu z empiričnim raziskovanjem v najboljšem primeru le
približamo. [15]
»Bog je rekel: »Bodi svetloba!« In nastala je svetloba. /…/ Bog je rekel: »Bodi obok sredi vodá
in naj loči vode od vodá!« /…/ Bog je rekel: »Živa bitja naj mrgolijo v vodah in ptice naj letajo
nad zemljo pod nebesnim obokom!« [16] Te besede iz Biblije so bile več stoletij temelj za
razumevanje nastanka narave. V 19. stoletju pa je Charles Robert Darwin s svojo evolucijsko
teorijo zatrdil, da je razvoj zapletenih živalskih vrst potekal milijone let. Na prvi pogled je
Darwinova teorija zanikala biblijsko razlago stvarjenja. Vendar je potrebno razumeti, da namen
biblijske Geneze ni znanstveno razložiti nastanek sveta in je v tem smislu ne moremo razumeti
dobesedno. Geneza je le prikaz religiozne resnice, prikaz Boga kot stvarnika. Zato se
evolucijska teorija in krščansko prepričanje ne izključujeta. [17]

Slika 6: Risbe mladih na temo: »Kako si predstavljaš Boga?«
Risbe so nastale na usposabljanju za animatorje preventivnega vzgojnega sistema
Oratorij. [Osebni arhiv]

Kvantna fizika je dokazala, da je podoba Boga iz Biblije, ki ustvarja z besedo, bolj blizu resnici,
kot si mislimo. Cilar razlaga, da se subatomski delci, ki sestavljajo atome, tako nenavadno
obnašajo, da jim ni mogoče pripisati običajnih fizikalnih lastnosti. In še več kot to: ti delci niso
več materialni, »ampak so spreminjajoči se pojavi, ki se kažejo enkrat kot valovanje, drugič pa
kot nematerialni delci. Tako je kvantna teorija potrdila, da svet v svojem bistvu ni materialen.
/…/ V atomskem svetu je vse nedoločeno in nepredvidljivo.« Avtor nadaljuje, da lahko že z
mislijo vplivamo na to, kaj se bo zgodilo s subatomskimi delci. »Valovne manifestacije se
spreminjajo, ko jih opazujemo, in naša zavestna odločitev vpliva na izid poskusa ter določa,
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kakšne lastnosti bodo imeli subatomski delci. Iz tega sledi, da brez zavesti ta svet sploh ne bi
obstajal!« [3]
O tem, da svet ni nastal naključno, temveč je plod načrtujočega uma, je govoril že Platon. Trdil
je, da je narava podoba čistega reda, ki nikakor ne bi mogla nastati naključno. [17] Verjetnost,
da narava ni nastala naključno, je večja od 1 : 1080. [3]
»Za Platona so božanski v strogem smislu besede nespremenljivi, večni, univerzalni predmeti
čistega uma – ideje.« [19] In če je Bog bivajoča ideja, ki je stvarnica človeka, potem je človek
– umetnik – zares »ustvarjen po Božji podobi.«
Podoben pogled je imel tudi filozof Karl Popper. Pravi, da je univerzum kreativen, z nastopom
človeka pa je ta kreativnost postala očitna. »Človek je ustvaril nov objektivni svet, svet
produktov svojega duha-razuma: svet mitov, pravljic in znanstvenih teorij, poezije, umetnosti
in glasbe.« [18]

2.3.2 Umetnost sreča tekstil

»Režiser ni stvarnik, ampak babica. Njegova naloga je pomagati igralcu, da rodi otroka, ki
ga slednji nosi v sebi, ne da bi se tega zavedal.« Jean Renoir
[4]

Citat Jeana Renoira o režiserju je generičen za vse vrste umetnosti. Tudi arhitekt, slikar, kipar,
modni oblikovalec ne izumlja novih reči, temveč le zapisuje misli svoje duše. Posnema in
poustvarja naravo kot že mnogi umetniki pred njim.
Tako pravi Pallasmaa: »Arhitekturna vprašanja so dejansko prezapletena in pregloboko
eksistencialna, da bi jih lahko obravnavali zgolj na pojmovni ravni in na razumski osnovi.« [4]
Podobno govori o risanju slovenski slikar Tone Rački: »Otresti se je treba želje, da bi risanje
dojemali razumsko. Risanje je preveč zapleten miselni proces, da bi bilo to možno.« [19]
Umetnik zgolj podari svoje telo in duha za prizorišče umetnosti, zato umetnost lahko bolj čuti
kot razume. [4]
Tekstil je v umetnosti obravnavan kot eno izmed mnogih izraznih sredstev. Vendar je, po
mojem mnenju, že sam po sebi samostojna umetniška celota in najboljši primer človekove
ustvarjalnosti. Iz majhnih vlaken nastanejo niti, ki so gradniki ploskovitega blaga, to pa je lahko
zaradi svoje prožnosti osnova za 3-D forme.
Težko določimo, kdaj v zgodovini je tekstil prvič dobil status umetnine, saj ga ljudje oblikujejo
in okrašujejo že od nekdaj. Menim pa, da je dobil pomen sodobnega umetniškega artefakta v
žanru konceptualne umetnosti.
Kot vidna predstavnika sodobne tekstilne umetnosti bi navedla Christa in Jeanne-Claude, ki
sta na način land arta tekstil pokazala v perspektivi, ki je tradicionalna umetnost ni mogla
doseči. Njun znani projekt je bil tudi Wrapped Reichstag v Berlinu. Njegova pomembnost je
tako v izboru zgodovinsko znamenite stavbe kot tudi v 25-letnih napornih pogajanjih. S
projektom sta začela leta 1970, ko je v Evropi divjala hladna vojna in je bil ravno Reichstag
središče meje med zadonim in vzhodnim svetom, zato sta se morala pogajati z oblastmi
Sovjetske zveze, Združenih držav Amerike, Anglije in Francije, šele leta 1995 pa sta projekt
uspešno izvedla. [20]
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Slika 7: Christo in Jeanne-Claude: »Pokriti Reichstag«, 1995, Berlin [20]

Za mnogo umetnikov je značilno, da imajo svoja obdobja, ko jih navdihuje določena barva,
slog ali tematika. Magdalena Abakanowicz je znana po svojem obdobju, ko se je ukvarjala s
formo človeškega telesa in izdelovala serije brezglavih stoječih in sedečih teles, nekatere tudi
samo s torzom. Skulpture so z ene strani odprte. Za material je uporabljala vlakna sisala in
jute. Njeno ustvarjanje je zaznamovalo otroštvo, ko je na Poljskem divjala vojna med
nacizmom in socializmom. [20]

Slika 8: Magdalena Abakanowicz: "Backs", juta in sisal, 1967–1980 [22]
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2.3.3 Tekstil in mešane tehnike

Po drugi svetovni vojni je bilo obdobje iskanja novih materialov, kakršne je potrebovala na
novo zacvetela industrija. Gotovo je to tehnološko iskanje vplivalo tudi na umetniško iskanje –
iskanje novih stilov, razvoj novih umetniških gibanj in avantgard, raziskovanje ergonomije v
industrijskem oblikovanju, iskanje povezav umetnosti s tehnologijo, znanostjo, družbo,
psihologijo. Prišlo je do mešanja in pluralizma stilov ter mešanja umetniških panog, s tem pa
tudi mešanja materialov. V sodobni umetnosti so mešane tehnike postale nekaj povsem
običajnega.
Avstralska umetnica Gemma Smith, ki ima velik nabor materialov, pravi, da imajo v procesu
tkanja, pletenja, tiska, barvanja in filcanja tekstil ter tekstilni dodatki, kot so perle, gumbi,
sponke, vezenine velik potencial in energijo v svojih zmožnostih gibanja in preoblikovanja, kar
je ne samo zanimivo, ampak tudi potrebno za umetnost. Zanjo je material tako bistven za
umetnino kot forma. Pomemben pa je tudi performans njenega dela, ki ga zabeleži s
fotografijo. [14]

Slika 9: Gemma Smith: »Headless
Woman«, mešane tehnike, 2001, 190 ×
155 × 120 [14]

Slika 10: Gemma Smith: »Headless
Woman«, detajl [14]

21

Jac Scott svojim izdelkom vdihne družbene komentarje. Materiale izbira glede na potrebe
koncepta. Posega v skrajnosti tako v materialih kot umetniških disciplinah. Njena skulptura
»Office Block«, ki je sestavljena iz recikliranih srajc, namočenih v mavec, predstavlja
vzpenjanje, napredovanje poslovne osebe na višji položaj. [6]

Slika 11: Jac Scott: »Office Block«, tekstilne srajce in mavec, 2002, 166 × 38 × 36 [14]
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
Razmišljanja iz teoretičnega dela sem uporabila kot navdih za svoje likovno ustvarjanje, ki ga
predstavljam v eksperimentalnem delu.

Človek je, ko je spočet.
Misel na rojstvo me je spodbudila k razmišljanju o človeškem zarodku pred rojstvom in o
popku, s katerim nas rojstvo zaznamuje, pa tudi o koncu življenja – kako se povrneš v zemljo
in kako se človeštvo tega dogodka boji.

Človek je telo, duša in duh.
Telo je sestavljeno iz skeletne opore in mehkega tkiva – dvojica trdnost – mehkost. Podobno
kot tkanina, ki jo sestavljajo tanke, vendar trdne in prožne niti, na otip pa jo začutimo kot mehko.
Duša in duh pa sta tisti del človeka, ki iščeta človekov smisel – pogosto po trnjevi poti – »per
aspera ad astra« (preko trnja do zvezd).

Človek je socialno bitje.
Umetnost je za vsakogar. Vsakdo je lahko tudi del moje umetnosti. V ospredju mojega dela je
človek, zato sem v umetniški akt vključila ljudi iz svojega ožjega in širšega okolja. Fotografije,
odlitki in odprti atelje so prizorišča osebnih zgodb ne le enega avtorja, temveč večje socialne
mreže.
Eksperimentalni del sem glede na vrste umetniških praks razdelila na tri poglavja. V vsakem
uvodu sem na kratko predstavila izbrane umetniške prakse. Prvo poglavje je namenjeno
skulpturi in inštalaciji; pri tem sem uporabljala mešane tehnike. V drugem poglavju sem
obravnavala tista dela, pri katerih je vključena tudi publika. Sledi še poglavje o video
performansu.

3.1

SKULPTURE IN INŠTALACIJE

Skulptura ali kip je umetniško delo v treh dimenzijah. Je gmota, ki ima telesnost, zato zaseda
tudi prostor. V tradicionalni umetnosti se za kiparstvo uporablja materiale, kot so les, kamen,
glina, kovina. V sodobni umetnosti pa se pojavljajo mešane tehnike in materiali, kot so tekstil,
plastika, papir. Če se skulptura giblje, govorimo o kinetični umetnosti. [1, 23]
Inštalacija je umetniška praksa, ki je še najbolj podobna kiparstvu. Inštalacija pomeni
postavitev, umestitev predmetov v prostor. [23] Ustvarjena je za posebej določen razstavni
prostor, zato je velikokrat minljiva in jo zabeležimo s fotografijo. Inštalacija je pogosto orodje
konceptualne umetnosti.
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Pri konceptualni umetnosti ni pomembna estetska vrednost umetnine, temveč njena ideja,
zgodba. »Konceptualna umetnost je umetnost idej, predlogov, koncepta. Ideja in koncept sta
za umetniško delo enako pomembna kot delo samo.« Konceptualna umetnost se izraža z
različnimi zvrstmi, npr. fotografija, performans, body art, minimalizem, video, spletna umetnost,
inštalacija. [23]
Sodobna umetniška dela težko opredelimo kot produkt ene zvrsti. Umetniško delo je lahko
obenem npr. kip, inštalacija, performans in fotografija. Za primer navajam živo kiparsko
inštalacijo Gregorja Kregarja: »Matej 12:12: In zagotovo je človek vreden več kot ovce!«
Umetnik je 12 ovc oblekel v merino puloverje in jih razstavil pred različnimi galerijami. Postale
so živa kiparska inštalacija, ki opazuje obiskovalce razstave. [24]

Slika 12: Gregor Kregar: »Matej 12:12: In zagotovo je človek vreden več kot ovce!«,
živa kiparska inštalacija, 2003–2010 [24]

3.1.1 Fetus v maternici – človeški kokon

ZASNOVA
Razmišljam o rojstvu in o tem, kaj se dogaja pred njim. Zarodek je pred zunanjimi vplivi
zavarovan v ovoju materinega telesa. Podoben je »zarodku« metulja. Gosenica se zabubi in
se pred zunanjimi vplivi zaščiti s svileno nitjo. Tako nastane kokon. Kokon je maternica za
gosenico in maternica je kokon za človeški zarodek.
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METODE, MATERIALI IN POTEK DELA
Iz rdeče gline sem izdelala kepasto obliko in jo ovila s pletivom. Uporabila sem pletivo, ki mi je
ostalo kot odpadek pri nekem drugem projektu. Pletivo sem napletla na fakulteti pod tehničnim
vodstvom Andreja Vilarja. Uporabila sem prejo neznane surovine. Po otipu sklepam, da gre za
mešanico med bombažnimi in sintetičnimi vlakni.
Na enem mestu sem v kepo gline potisnila zmečkan kos pletiva, tako da se je v glini oblikovala
luknja. Pri žganju gline je pletivo zoglenelo, na nekaterih mestih so ostali zogleneli delci nitk.
Po prvem žganju sem kos gline ovila v tanko plast sveže gline in kos ponovno zapekla. Zaradi
krčenja sveže plasti sem dobila razpokano vrhnjo teksturo. Na mestu z odprtino sem zgornjo
plast razbila. V votlino sem vstavila kokon. Naredila sem ga iz preje, ki sem jo razparala iz
zgoraj omenjenega pletiva. Kokon sem zaščitila še z belim poliestrskim sukancem, ki sem ga
ovila okoli glinene votline.

Slika 13: Dodajanje plasti gline na zapečen kos
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3.1.2 Evolucija tekstilnega mišljenja

ZASNOVA
Zgodovinarji raziskujejo evolucijo človeka. Zanimiva so odkritja, kako se je
spreminjala vizualna podoba človeka, posebno pa nas zanima , kako so se spreminjali
naš obraz, lobanja in možgani.

Slika 14: Možgani šimpanza, homo erectusa in homo sapiens sapiensa [26]

Možganski del lobanje se je od opice do mislečega človeka večal, spreminjal obliko in s tem
so se večali in spreminjali tudi možgani. V zadnjih nekaj milijonih let pa naj bi se človeški
možgani nekoliko zmanjšali. [25]
Ideja je ustvariti kolekcijo nekaj glinenih podob možganov, in sicer s pomočjo odtisov tekstila.
Podobe bodo stale v vrsti od najbolj abstrahirane do najbolj podobne človeškim možganom.
Inštalacija bo parodija na slikovne podobe razvojnih stopenj človeških možganov. Predstavljala
bo, kako se je razvijalo »mišljenje tekstila«.
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METODE, MATERIALI IN POTEK DELA
Pri svojem delu sem uporabila rdečo glino. Uporabila sem tudi redko tkano blago iz jute in
enako pletivo kot pri eksperimentu »Fetus v maternici – človeški kokon«.
Oblikovala sem pet glinenih kroglic in vsako zavila v kos tkanine ali pletiva. Blago sem ovila
okrog kroglic na različne načine.

Slika 15: Oblikovanje tekstilnih možganov s pomočjo pletiva

Blago sem močno pritisnila, tako da se je v glini prikazal odtis – oblikovale so se zareze. Pri
tem so se kroglice deformirale v nedoločljive oblike, ena je bila bolj okrogla in je spominjala na
možgane. Zapekla sem jih skupaj s tekstilnimi ovoji, ki so pri enem izdelku še vedno vidni v
zogleneli obliki.

3.1.3 Človek je skelet in mehkoba ali per aspera ad astra

ZASNOVA
Trdnost in krhkost – nasprotji, ki se dopolnjujeta. V naravi se ti nasprotji pogosto srečujeta.
Dober primer je kemijski element ogljik. Ogljikovi atomi se vežejo največkrat v dve različni
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obliki: grafit in kristal diamanta. »Razlika med obema je le v geometrijskem zaporedju Catomov v kristalni rešetki. /…/ Ta razlika od prahu grafita do kristala diamanta je tudi simbol
človekove poti: per aspera ad astra,« pravi Marijan Cilar v knjigi »Pot človeka«. [3] Človek je
bitje, ki se že od mladosti trudi narediti največ iz svojega življenja, ga živeti v polnosti. Če
verjame v dušo in duha, vse življenje išče »višje cilje«, trudi se postati boljši in eno s
kozmosom.
Primer tesne povezave med trdnostjo in krhkostjo je tudi tekstil. Zelo majhna, mehka, občutljiva
in krhka vlakna spredemo v prejo, ki jo lahko prepletamo, zvijamo v vrvi, te pa lahko nosijo
večkilogramsko ali večtonsko težo.

Slika 16: Bethany Walker: »Collision«, beton in tekstil, 2014, detajl [26]

Ko govorimo o trdnosti, pomislim na kamen. Apnenec zdrobimo v pesek, ga »skuhamo« in
naredimo droben cement, ki nemudoma spolzi med prsti. Ko mu dodamo vodo in pesek, iz
njega nastane beton. Ta velja za precej trdo gradbeno surovino. Njegova trdnost pa je
razmeroma relativna. Beton sam po sebi kaj kmalu razpoka in se zdrobi na drobne kose. Za
svojo trdnost potrebuje konstrukcijo. Največ se v gradbeništvu uporablja železne mrežaste
konstrukcije. Na tem mestu se vprašam, kaj če zamenjam železo za bombaž? Ali juto? In iz te
krhke surovine stkem platneno (mrežasto) konstrukcijo, ki bo pomagala nebogljenemu betonu,
da se povzdigne v armirani beton s stereotipno trdno naravo? Če v tem smislu primerjamo
tkan tekstil, ki je mehek na otip, in beton brez konstrukcije, ki je trd in hladen, lahko
povzamemo, da ima tekstil večjo trdnost – v smislu trpežnosti, odpornosti na večje sile. Tekstil
v povezavi z betonom je podoba človeškega telesa: trden skelet, ki daje oporo in varuje
občutljive organe. Skupaj tvorita trdno celoto.
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METODE, MATERIALI IN POTEK DELA
Namen dela je eksperimentalno kombinirati beton in tekstil.
Beton sem naredila iz cementa in peska v razmerju približno 1 : 3 in dodala toliko vode, da je
nastala gosta zmes. Kot tekstilno komponento sem uporabila redko tkano juto. Uporabila sem
dva kosa tkanine v velikosti približno 12 x 15. Eno tkanino sem nekoliko razparala, da so na
nekaterih mestih nastale večje luknje. Na določena mesta sem nanesla beton. Ko se je posušil,
sem detajle povezla z rdečo nitjo. Dele tkanin sem pobarvala s tiskarsko pasto, na nekatere
pa nalepila drobne niti in vlakna, tako da sta nastali pestri kompoziciji.

3.1.4 V zemljo se povrneš

ZASNOVA
Seme rastline mora pasti v zemljo in »umreti«, da iz njega požene novo življenje. Podobno
tudi moške spolne celice sesalcev propadejo, ker ne pridejo do jajčeca, in tudi večina ženskih
spolnih celic umre, ker se jih ne oplodi. Pri spolnem razmnoževanju je že na samem začetku
življenja vključena smrt.
»Stvarjenje in vzdrževanje poteka preko štirih »elementov« in je z njimi podvrženo tudi
uničevanju:
zemlja – razpadanje snovi
voda – poplave
ogenj – požari
zrak – viharji.« [3]
Marijan Cilar pravi, da je v našem svetu možna evolucija življenja le z uničenjem starih,
odsluženih oblik in ustvarjanjem novih. [3]
Minevanje je tema, ki navdihuje mnoge umetnike. Roman Oscarja Wilda »Slika Doriana
Graya« govori o človeku, ki ga je bilo strah minljivosti mladosti in lepote. Ko si je zaželel, da bi
bil večno mlad, se je namesto njega staral njegov portret. Na koncu svojega boemskega
življenja si je sam vzel življenje tako, da je uničil sliko. [28]

Slika 17: Hussein Chalayan: »The Tangent Flows«, detajli kolekcije 1993 [30]
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Minevanja se je dotaknil tudi Husein Chalayan v svoji zaključni študijski kolekciji »The Tangent
Flows«. Oblačila je za nekaj mesecev zakopal v zemljo skupaj z železom in rezultat je bila
konceptualna kolekcija, polna zemeljskih barv, razpadlih tekstilij ter tekstur zemlje in rje. [29]

Po naukih nekaterih religij smrti sledi reinkarnacija. Reinkarnacija pomeni, da duša zapusti telo
in se v drugačni obliki ohrani za vedno. Hinduisti verjamejo, da se duša naseli v drugo, ne
nujno človeško bitje. Nekatere religije prakticirajo pogovor ali kakšno drugačno navezavo z
umrlimi. Večina pa jih dojema smrt kot najvišjo evolucijsko stopnjo razvoja duše. Vse življenje
se mora človek truditi za svoj duhovni napredek, na koncu življenja pa nastopi evalvacija
njegovega truda in se bodisi posveti bodisi preide v nekakšno stanje očiščevanja. [8]

METODE, MATERIALI IN POTEK DELA
V rdeči glini sem upodobila različne manjše dele telesa, kot so prsti na nogah in rokah, uho,
zobje, oko, nos. Naredila sem kalupe po svojih delih telesa. Za kalupe sem uporabila silikonski
kavčuk s trgovskim imenom Skin pasta proizvajalca Samson Kamnik d. o. o. Gre za
dvokomponentno maso, ki se meša v razmerju 1 : 1 in strjuje 10–12 minut. Namenjena je za
jemanje kalupov neposredno s kože.

Slika 18: Jemanje kalupa prsta

Pripravljene kalupe sem napolnila z rdečo glino in jih nekoliko deformirala, da so deli telesa
videti stari, izmaličeni. Naredila sem jim luknjice, da sem jih kasneje lahko obesila na nit.
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Slika 19: Polnjenje kalupa zob z glino

Zapečene glinene dele telesa sem obesila na rdečo nitko, ki je simbol življenja in
neprekinjenega toka energije. Inštalacijo sem umestila v prostor, tako da deli telesa visijo s
stropa navzdol.

Slika 20: Glineni deli telesa
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3.2

VKLJUČITEV PUBLIKE

V tradicionalni umetnosti je publika pasivna – umetnost le opazuje, lahko izraža svoje mnenje,
ni pa dejavno vključena v umetniški akt. V sodobni umetnosti pa je vključevanje publike pogost
pojav. Največkrat gre za nekakšen performans, pri katerem umetnik povabi gledalce, da se
vključijo in soustvarjajo umetniško delo.
Takšna sodobna umetnica je na primer Švicarka Milo Moiré, ki se poslužuje konceptualne
umetnosti in v svoje performanse vključuje publiko. Znan je njen performans »Mirror Box«, pri
katerem je hodila po ulicah Londona, Düsseldorfa in Amsterdama, na pasu ali na prsih je nosila
zrcalno škatlo, ki je imela odprtino. Mimoidoči so se lahko dotikali njenih genitalij ali prsi. S
performansom je želela pokazati, da so ženske seksualno enakopravne in se svobodno
odločajo za spolni odnos. [31]

Slika 21: Milo Moire pri svojem performansu »Mirror Box« [31]

3.2.1 Telo v objemu

ZASNOVA
Roka dobi nov pomen oz. izgubi svojo identiteto, neodvisnost, ko se dotakne telesa nekoga
drugega – ko se nasloni na ramo drugega človeka, ga objame, ga odrine … »Roke matere in
otroka ali roke ljubimcev se spremenijo v popkovnico, ki povezuje dva posameznika.« [4]
Zgornja Pallasmaajeva misel me je navdihnila za inštalacijo, ki jo sestavljata dve komponenti:
tekstilna gmota, navdihnjena po organskih oblikah človeškega telesa, in pravo človeško telo.
Ti dve telesi se z objemom združita v eno celoto. Namen inštalacije je vključiti gledalca, da
vstopi v skulpturo in postane eno z njo.
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Likovno so me navdihovali številni avtorji, omenila bom tri. Josephine Cowell je v svoji zaključni
študijski kolekciji raziskovala željo po zakrivanju telesa in pri tem uporabljala najlonske
nogavice in različna pletiva. Kot rezultat so nastali nekakšni modni dodatki in obenem
kamuflažni pripomočki. [32]

Slika 22: Josephine Cowell:
»Wrapping and Exposure«, 2015 [32]

Slika 23: Josephine Cowell:
»Wrapping and Exposure«, detajl [32]

Slika 24: Rosa Verloop, kiparsko-kostumsko delo, 2010 [33]
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Podobno likovno govorico s transformiranimi in polnjenimi najlonskimi nogavicami je uporabila
Rosa Verloop. Njene skulpture so kdaj del človekovega telesa – kot kostumi, včasih pa
samostojna kiparska dela. [33]
Inspirirali sta me tudi skulpturi Mika Kelleyja »Horse Dancers«, 2005, in Annette Messager
»Domestic«, 2000. Uporabila sta tekstilne materiale za stvarjenje kompozicij z abstrahiranimi
človeškimi figurami. [20]

Slika 25: Mike Kelley: »Horse Dancers«, 2005, mešane tehnike,
76,2 × 137,2 × 78,7 cm. Photo: Fredrik Nilsen [20]

Slika 26: Annette Messager: »Domestic«, 2000, blago, niti, 300 × 335 × 30 cm,
Musée d'Art moderne de la Ville de Paris [20]
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METODE, MATERIALI IN POTEK DELA
Odpadno blago, stara oblačila mešanih surovin in odpadno lesno žagovino sem uporabila kot
mehko polnilo cilindričnih form iz tila in najlonskih nogavic. Cilindrične forme sem povezala
med seboj. Nastal je nekakšen hibrid med kupom odpadnih oblačil in zavitim telesom z več
okončinami.
Inštalacija je nastala šele, ko se je tekstilni skulpturi pridružilo pravo človeško telo. Modele sem
prosila, naj se vsak spontano zlije s tekstilom po svojem navdihu. Rezultat je nekakšna
kombinacija inštalacije, body arta, performansa. Da sem ujela trenutek, ko je kompozicija
nastala, sem uporabila fotografijo. Fotografirala sem v fotografskem studiu pod tehničnim
vodstvom Uroša Miklavčiča.

3.2.2 Popek – pečat rojstva

ZASNOVA
Ko govorimo o začetku življenja, najprej pomislimo na rojstvo. Življenje pa se pravzaprav začne
že ob spočetju in se do določene faze razvija v materinem telesu, ki je kot inkubator za malo
telo, ki samo ne more preživeti. Rojstvo je prekinitev najzgodnejšega dela življenja v telesnem
inkubatorju in začetek bivanja zunaj njega. Ob rojstvu se prekine fizična vez med materjo in
otrokom s prerezom popkovine. Kot spomin na ta dogodek nam ostane popek.
Popek leži nekje na sredi našega telesa. Ali pove še kaj drugega o nas, kot to, da smo bili v
prvem delu življenja v inkubatorju in so nam ob rojstvu prekinili dotok hrane, ki ga nismo
potrebovali več?
Sprašujem se, ali ob pogledu na središče človekovega telesa lahko predvidimo, koliko je
človek premožen, kakšen poklic ima, kakšno je njegovo versko prepričanje, ali verjame v
posmrtno življenje … Mogoče bi zdravstveni delavec iz bakterij na njem ugotovil človekovo
higieno ali celo zdravstveno stanje, babica bi morda ugotovila, na kakšen način je bil zavezan
in kako se je celil. Poklic in premoženje, na primer, pa lažje prepoznamo po obleki, ki ga
zakriva.

METODE IN MATERIALI
Ideja je bila ustvariti kompozicijo glinenih odtisov popkov različnih ljudi. Za to sem potrebovala
silikonsko pasto za ustvarjanje kalupov. Uporabila sem silikonski kavčuk Skin pasta (opisana
v poglavju »V zemljo se povrneš«). Zaradi pastozne konsistence je primerna tudi za jemanje
kalupov z vertikalnih površin, kar so idealni pogoji za jemanje kalupov popkov.
S silikonom sem oblikovala kalup (negativ), za pozitiv pa sem uporabila rdečo glino. Na zadnji
strani glinenega pozitiva sem oblikovala luknjico, da sem skoznjo lahko napeljala žico, ki
vsakemu popku služi za stojalo.
S prostovoljci, ki so bili modeli za jemanje kalupov, sem namenoma vzpostavila pogovor v
obliki odprtega intervjuja. Glavni namen tega je bilo spoznati razmišljanja in poglede na svet
različnih ljudi, ki jih ni mogoče spoznati drugače kakor s pogovorom. Pogovor sem začela tako,
da sem jim zastavila naslednja vprašanja:
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-

Kdaj ste se rodili?

-

Kateri je vaš poklic? Če ste študent, katera je vaša smer študija?

-

Na kaj vas asociira beseda »rojstvo«?

-

Na kaj vas asociira beseda »popek«?

-

Ali menite, da ima človek dušo?

-

Ali verjamete v življenje po smrti?

-

Ali bi želeli vedeti več o človeški duši?

-

Ali mi zaupate vaše ime? Če želite biti anonimni, pa prosim, da si določite
vzdevek.

-

Zapisala sem si tudi njihov spol.

Vse odgovore sem si zapisala, pri tem sem puščala možnost, da vprašanje opredelijo kot
preveč osebno. Zanimive asociacije in komentarje sem uporabila za podvprašanja, da sem
začutila njihovo osebnost.

POTEK DELA
Potrebovala sem čim bolj različne prostovoljce. V soboto, 13. maja, je v Ljubljani potekal sejem
ustvarjalcev in inovatorjev, večinoma s področja tehnologije. Sejem je pritegnil obiskovalce
različnih poklicev in tudi sama sem se ga udeležila z namenom zbiranja prostovoljcev.
Mimoidočim sem predstavila kratek koncept svojega projekta in jih prosila za sodelovanje.
Presenečena sem bila, kako so bili odzivi ljudi različni. Veliko je bilo sramežljivih nasmehov in
presenečenih komentarjev glede nenavadnosti projekta. Nekateri so bili iskreni, da ne marajo
dotikov po trebuhu in imeli so občutek, kot da jim bo odvzet del njihove identitete. Neka gospa
je bila navdušena nad idejo, vendar je rekla, da je ravno popek najbolj občutljiv del njenega
telesa. Bilo je tudi nekaj takih, ki niso kazali ne velikega navdušenja ne zgražanja, pa so si
vseeno vzeli čas. Presenečena sem bila, koliko je bilo prostovoljcev, ki so kazali veliko
navdušenje in jim je čas z mano predstavljal zabavo.
V prilogi so zbrani najzanimivejši intervjuji in razpredelnica z asociacijami na besedi »rojstvo«
in »popek«.
Po kalupih sem oblikovala glinene pozitive. Najprej sem jih nameravala s pomočjo vrvice
povezati v pravokotni sistem, vendar sem pomislila, da bo taka povezanost preveč močna in
bo vzela posameznemu popku svojo identiteto. Pomislila sem, da je beseda »popek« veliko
ljudi spomnila na cvetni popek. Zato sem vsakemu popku naredila žičnato »steblo«, s katerim
se lahko nabode na podlago iz umetne mase ali pa kar v zemljo. Fotografirala sem jih v naravi,
da je bila cvetlična interpretacija še bolj očitna.
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Slika 27: Prostovoljke med sušenjem skin paste

3.2.3 Roka je samostojno misleče telo

ZASNOVA
Medtem ko imajo živali šape, kopita, parklje, kremplje, imamo ljudje dve nogi in dve roki. Vsaka
roka se zaključi z dlanjo, roko v ožjem pomenu besede. V roki je največ sklepov, zaradi katerih
je to najbolj gibljiv organ. Človeštvo je dolgo dojemalo roko kot orodje, ki je najbolj prvinsko,
primitivno; orodje, ki izdela orodje višje stopnje, in sicer po načrtih in nadzorovanju možganov.
Vendar se pojavlja novo razmišljanje, da imajo poleg možganov tudi roke svoje neodvisne
funkcije – precej so nagnjene k spontanim interakcijam in so se sposobne naučiti toliko
različnih gibov, da jim pripisujemo posebno mesto v ustvarjalnem mišljenju. »Aristotel se je
motil, ko je trdil, da imajo ljudje roke zato, ker so inteligentni; Anaksagora je imel morda bolj
prav, ko je izjavil, da so ljudje razumni zato, ker imajo roke,« opozarja Marjorie O'Rourke Boyle.
[4]
Pallasmaa [4] pravi, da je roka samostojno misleče telo in kot tako ima svoje vizije, sposobnost
učenja in ustvarjanja. V možganih je od vseh udov najširše zastopana, vendar ima tudi
preobsežno število funkcij, ki se odvijajo tako naglo in avtomatsko, da jih možgani ne morejo
popolnoma nadzirati.
Če je roka samostojno misleče telo, potem je sposobna brez velike pomoči možganov
ustvarjati. To sem skušala ugotoviti z eksperimentom.
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METODE, MATERIALI IN POTEK DELA
Poskus bi na svojih rokah težko izvedla, ker so možgani že poznali nalogo. Tudi nisem želela
preizkušati na rokah ljudi, ki tudi sicer veliko ustvarjajo. Prostovoljce sem našla med študenti
elektrotehnike, ker pri svojem delu ne potrebujejo fine motorike.
Poskus je potekal na Fakulteti za elektrotehniko. Udeleženih je bilo sedem prostovoljcev. Na
začetku sem jih prosila, naj si vsak vzame svojo kuverto z materialom. Med materiali so bili
manjši kosi tkanin različnih surovin, filc, volna za filcanje, vrvice, manjši neobdelan kos lesa,
manjši oblikovani kosi lesa, kamenčki, lupina morskega polža, plastična mrežica. Vsaka
kuverta je vsebovala nekatere od teh materialov.
Nato sem jih prosila, naj odprejo kuverto in v eni minuti oblikujejo material, ki so ga dobili,
porabijo pa naj vse. Namen kratkega časa je bil preprečiti možganom pretirano vsiljevanje v
mišljenje in delo rok.
Ko se je iztekal čas, sem udeležence na to opozorila. Nekdo izmed njih je vprašal, kaj naj
storijo, če ne morejo porabiti vsega materiala v tem času. Odgovorila sem, naj poskusijo
porabiti vse. Tudi če se materiali ne držijo med sabo, že s postavitvijo v eno kompozicijo
upravičijo svojo uporabo.

3.3

PERFORMANS

Performans je sodobna umetniška praksa, za katero (še) ni ustrezne slovenske besede.
Vključuje prvine body arta, saj umetnik uporablja svoje telo kot medij za ustvarjanje. Pri
performansu se likovna umetnost približa gledališki – vključuje nastop samega umetnika.
Umetnik ni upodobljen klasično kot portret, temveč gre za živ nastop, pri katerem so v ospredju
njegova dejanja in izjave in so glavni nosilci sporočila. Sporočilo ni več le v zunanji podobi,
ampak v akciji.
Nastop je lahko režiran, vendar ne v celoti predvidljiv. Pri tem likovno delo dobi poleg
prostorske tudi časovno komponento in je zato enkratno in neponovljivo; lahko pa se ga
zabeleži v obliki videa ali fotografije. Performans se je po letu 2000 uveljavil tudi v interaktivni
obliki in na medmrežju kot zvočni in video performans. [34]

3.3.1 Performans no. oo

ZASNOVA
Človek se že več tisočletij ukvarja s tem, kako bi si podaljšal življenje ali ga celo naredil
večnega. O tem so razmišljali že srednjeveški alkimisti. Verjeli so namreč v povezanost kemije
in duhovnosti ter zdravilne učinke kovin na človeško telo. Najbolj jih je zanimalo zlato, ki je
»nesmrtna kovina« in je »dosegla najvišjo evolucijsko stopnjo in postala popolna«. Verjeli so,
da če bodo razkrili postopek nastanka zlata, bodo ugotovili tudi, kako narediti človeško telo
nesmrtno. [35]
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Hitri razvoj znanosti in tehnologije nam ponuja fantazije, da bi bilo nekoč mogoče trajno
vzdrževati vitalnost človeškega organizma in umetno ustvarjati celo občutek ugodja ali
bolečine. Ta misel povečuje človeški egoizem in ko ta doseže svoj vrhunec, človek pomisli, da
lahko brez metafizične neskončnosti ustvari telesni raj ali pekel na zemlji. [14]
Razmišljanje o človekovem življenju, minevanju in končnem propadu je bila navdih za video
performans. V njem sem s simboli tekstila, vode in cementa upodobila sodobnega človeka, ki
se upira toku minevanja, čeprav se globoko v sebi zaveda, da je brez moči.

METODE, MATERIALI IN POTEK DELA
Želela sem, da ima moj nastop čim manj scenarija in da je čim bolj spontan, kot naj bi
performans tudi bil. Natančno sem morala razmisliti le sceno. Snemala sem zunaj, ker uporaba
vode in cementa v studiu ni primerna. Za ozadje sem uporabila črne lesene plošče, da sem v
postprodukciji lažje odstranila ozadje, za tla pa sem uporabila rumene lesene plošče, da sem
imela enotno barvo tal. Z zmanjševanjem kontrasta v postprodukciji sem dobila efekt sepije,
zato je bila za tla najprimernejša rumena barva.
Za »kostum« sem uporabila različne tekstilne materiale, prevladovala je juta v naravni rjavi
barvi. Na ta način sem ironično upodobila današnjega človeka, ki misli, kako zelo je napreden,
da je sposoben ohraniti celo svoje življenje. V resnici pa je na tem področju precej nemočen
in je podoben živali oz. vsaj pračloveku. Z oblačilom sem poudarila to divjo pranaravo človeka.
Svojega fanta sem prosila, da je začel snemati prizor. Med snemanjem je naredil umeten dež.
Po minuti premora je z vrha stresel še cement, ki se je lepil na mokri tekstil. Delci cementa, ki
pa se niso zlepili z vodo, pa so se ob močnejšem vetru dvigali in ustvarjali efekt dima.
Pri snemanju sem uporabljala digitalni fotoaparat Canon IXUS 500 HS.

Slika 28: Postprodukcija v programu Premiere Pro

39

V postprodukciji sem video obrezala, dodala napise. Pri treh sekundah sem napisala naslov:
»Performance no. oo«. Naslov je namenoma dvoumen. »oo« je dejansko zapisan z znakom
za malo črko »o« in nadomešča število »0«, ker je bolj pravilen krog. Dva kroga, zapisana
tesno skupaj, pa tvorita narobe obrnjeno osmico, kar je znak za neskončnost. Znak lahko
dojemamo kot 0 ali Ꝏ, kar opozarja na to, da ne gre za enkraten dogodek, temveč se ponavlja
od začetka sveta in se nadaljuje.
Pri osmih sekundah sem začela dodajati napise:
»Človek premine v lastnem egoizmu, medtem ko misli, da si lahko podaljša življenje.«
»Ubije ga lastni trud pri betoniranju življenja.«
»Kot bi poskusil betonirati tkanino.«
Na začetku in na koncu sem dodala efekt počasnega prikazovanja in izginjanja slike.
Glasbena podlaga je skladba avtorja Jorgeja Méndeza z naslovom »Cold«.
Video je zasnovan pod mentorstvom prof. mag. Marjetke Godler. Postprodukcija je narejena
pod tehničnim vodstvom Andreja Učakarja.
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA
4.1

Fetus v maternici – človeški kokon

Celota deluje kot povečan kokon, v katerem se skriva mikrokokon. Skulptura je podoba
človeka: človek je narava v malem – mikrokozmos. Mali kokon je podoba človeškega zarodka
pred rojstvom: ščiti ga debela plast posteljice, preko nje pa je še plast maternice. Zunanje
varovalo so nitke, ki predstavljajo materino fizično in duhovno zaščito. Te nitke so na prvi
pogled občutljive in zahtevajo posebno skrb, da ostanejo močne, obenem pa so zaščita, za
katero lahko mama najbolje poskrbi.

Slika 29: Fetus v maternici – človeški kokon
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Slika 30: Kokon v naravi
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4.2

Evolucija tekstilnega mišljenja

Z inštalacijo sem poosebila tekstil, da je predstavljen kot živ. Prvi dve stopnji razvoja tekstilnih
možganov so okorne oblike z vidnimi zarezami večjih in manjših vlaken, druga stopnja je
nekoliko razvitejša v dolžini vlaken in že nakazuje iznajdbo niti. Opazna je mehkoba tekstila in
zmožnost oblikovanja organskih form.

Slika 31: Faza 1

Slika 32: Faza 2

V tretji fazi se tekstilna nit iz naravnih vlaken načrtno spreminja v tkanine in pletiva, iz katerih
lahko oblikujemo oblačila, ki prihajajo iz organskih v geometrijske oblike. Niti se križajo po
določenem sistemu, vendar je zaradi ročne tehnologije ta sistem težko obvladati do popolnosti,
zato so v sistemu nepravilnosti.
Naslednja faza se je začela z industrijsko revolucijo. Začela se je množična strojna
proizvodnja, zato govorimo o t. i. »industrijskem tekstilu«.

Slika 33: Faza 3

Slika 34: Faza 4
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Zadnje obdobje se tekstil nahaja v svetu pametnih stvari, zato se je moral, če je hotel preživeti,
prilagoditi. Ima možnosti transformacije do mikro- in nanostopnje, spreminjanja oblike glede
na toploto, dotik, celo glasovne ukaze. Tekstil je dobil simbolično podobo človeških možganov,
ki so najbolj kompleksni del žive narave, kar so ga do sedaj odkrili. Namenoma ga v tej fazi
nisem poimenovala »pametni tekstil«, ampak »misleči tekstil« – kot parodija na »misleči
človek«. Oznaka »pametni« je sedaj že pogosto uporabljena za elektronske naprave,
»misleči« pa je še vedno oznaka, ki pripada le človeku.

Slika 35: Faza 5

Slika 36: Evolucija tekstilnega mišljenja. V ospredju je zadnja faza.
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4.3

Človek je skelet in mehkoba ali per aspera ad astra

Rezultat sta dve tekstilni sliki, ki sem ju s polaganjem na telo interpretirala kot nakit.
Tekstilni nakit predstavlja koncept trdnosti in krhkosti. Je podoba človeka, ki je sestavljen iz
kosti, mišic in drobnih detajlov, kot so obraz, oči, usta, dlani, nohti, lasje …
Rezultat lahko interpretiram tudi v duhovnem smislu. Eksperiment predstavlja pot betona od
krhkosti do trdnosti. Trdnost betona se poveča, ko mu ponudim skeletno oporo, bodisi kovinsko
bodisi tekstilno. Takšna je tudi pot človeka: od majhnega raste v prizadevanju za izboljšanje in
dosego višjega cilja. Ali kot bi rekel Marijan Cilar: »Per aspera ad astra.« Na koncu življenja
naredi evalvacijo: kako je živel, ali je izpolnil dolžnosti, ki so mu bile dodeljene … V življenju je
gotovo naredil veliko napak, vendar če se jih je trudil popraviti, lahko z mirno vestjo zatrdi, da
je v polnosti živel.

Slika 37: Tekstilni nakit 1
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Slika 38: Tekstilni nakit 2
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Slika 39: Tekstil in telo
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4.4

V zemljo se povrneš

REZULTATI IN RAZPRAVA
Namen je bil ustvariti inštalacijo, ki predstavlja reinkarnacijo, kot si jo sama predstavljam:
reinkarnacija poteka na duhovni in telesni ravni. Kaj se dogaja z dušo in duhom po smrti, ne
vem in zato duhovne reinkarnacije ne želim upodabljati. Prepričana pa sem, da se energija
telesa povrne v naravo. Telo se v zemlji s pomočjo mikroorganizmov razkroji, postane del
zemlje. Zemlja skupaj s soncem in vodo daje energijo za rast rastlin, ki so hrana živalim in
ljudem. Tako je sklenjen energijski krog. Energija kroži tudi preko vode. Voda dežuje na zemljo
in ko vanjo ponikne, se prepoji s snovmi, ki so v njej. Hlapi vodne pare se nato dvignejo v nebo
in ponovno dežujejo nanjo. Z vodo se posredno pretaka tudi človek, ki je postal eno z zemljo.

Slika 40: »V zemljo se povrneš« – postavitev v prostoru

48

Slika 41: Detalj 1: usta

Slika 42: Detajl 2: prekrivanje

Slika 43: Detajl 3: dotik
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4.5

Telo v objemu

Rezultat so fotografije različnih kompozicij človeškega in tekstilnega telesa, ki delujeta kot eno
telo v prostoru. Zlitje obeh teles poudari zmanjšana ostrina fotografije in manj poudarjen obraz.
To bi lahko še bolj poudarila, če bi modele oblekla v debelejša oblačila in jim obula nogavice,
da bi bili detajli človeka še bolj podobni detajlom tekstilne skulpture. V tem primeru bi
kompozicija izgubila prisotnost žive narave, objem bi bil prazen in človeka bi ponižala na nivo
neživega.

Slika 44:Objem 1
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Slika 45: Objem 2

Slika 46: Objem 3
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Slika 47: Objem 4

52

4.6

Popek – pečat rojstva

Glineni popki so točke v prostoru, kakor so cvetlice točke na travniku. Izvzeti so iz centrov
človeških teles, vendar zato niso ponižani, temveč izpostavljeni, poveličani. Nagovarjajo
gledalca, naj si s pogledom na popek ustvarijo svojo sliko o človeku, ki ga nosi. Gledalec naj
bi dobil občutek, da je popek del telesa, ki se ga sicer malokrat zavedamo, vendar je dokaz,
da so se vsi ti ljudje, in tudi gledalec sam, rodili.

Slika 48: Šopek
Vsak popek je drugačen, kakor so drugačne življenjska pot in vrednote posameznika. Vendar
pa popek ničesar ne pove o človeku, razen tega, da se je rodil in – kot posledica tega – da bo
umrl.
Vzela sem odtise popkov ljudi, ki so se na isti dan zbrali na enem kraju. Dosegla sem željeno
raznolikost glede starosti in poklica, vendar bi lahko poiskala še bolj skrajne starostne skupine
(mlajše od 4 let in starejše od 59) in tako našla še večjo raznolikost. V skupini prostovoljcev je
bila tudi črnska deklica in njen izbočeni popek me je opomnil, da bi lahko poiskala ljudi različnih
ras in tako še povečala raznolikost.
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Slika 49: Cvetlice

Slika 50: Cvetlice – detajl
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4.7

Roka je samostojno misleče telo

Kot rezultat so nastala majhna likovna dela v mešanih tehnikah. V večini niso uporabljali
zahtevnih tekstilnih tehnik: tekstilni kosi so jim služili za povezovanje netekstilnih, le v enem
primeru je opaziti svaljkanje volnenih vlaken v filc.

Slika 51: Forma 1

Slika 52: Forma 2
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Slika 53: Forma 3

Slika 54: Forma 4
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Slika 55: Forma 5

Slika 56: Forma 6
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Slika 57: Forma 7

Eden izmed udeležencev se je med ogledom rezultatov na glas pohvalil, da je edini uporabil
vse materiale – tudi papirnato ovojnico. Ta komentar ter vprašanje, zastavljeno med
eksperimentom, sta me opomnila na nenehno vpletanje možganov v proces. Zato sem
pomislila, da bi za nadaljnje raziskovanje lahko udeležencem prevezala oči in jim dala
oblikovati glino, ki je enostavnejša za oblikovanje izključno z rokami.
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4.8

Performans no. oo

Tekstil je kot človek: naravna vlakna, stkana v relativno močno strukturo, oblikovana v
organsko formo. Ta je zaradi svoje organskosti podvržena staranju. Dež (voda) predstavlja vir
življenja. Ko ga je na pretek, človek začuti užitek v življenju. Ko neha deževati, se zave, da se
čas izteka. Čas, ki mu je preostal, skuša potencirati. Vir življenja skuša spraviti v trdnejšo
obliko. Za to uporabi vse svoje znanje in tradicijo uradne in alternativne medicine, da bi si
podaljšal življenje. (To simbolizira cement – sredstvo, ki skupaj z vodo in peskom tvori beton,
v njem organska struktura ne more preživeti v enaki obliki.) Spozna, da so mu voda in vse
hranilne snovi, ki so mu prej dajale energijo, zdaj v pogubo; življenjski procesi postanejo
kontradiktorni. Kar zaužije, ga obenem ubija.
Človek pa se ubija tudi psihološko: vsa negativna sporočila, ki si jih pripoveduje, se v
subatomskem svetu uresničijo. (O tem sem pisala v poglavju »Človek je podoba stvarnika«.)
Človekov egoizem je na ta način toksičen sam do sebe.
Prah, ki se dviguje v dim, predstavlja karmo: delci cementa, ki se niso sprijeli z vodo, se
vračajo. Človek se v tej pozni fazi zave napak, ki jih je storil, in obžaluje, da ni izkoristil
življenjske energije, ko jo je bilo še na pretek. Na koncu se izgubi v dimu.
Performans sem »oštevilčila« z neskončno, ker se proces ponavlja pri vsakem človeku in se
bo ponavljal, dokler bo človeštvo živelo.
Video je v prilogi na CD-ROM-u.

Slika 58: Izsek iz videa 1

Slika 59: Izsek iz videa 2
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5 ZAKLJUČEK
Glavno izhodišče mojega diplomskega dela je bil človek. S filozofskega stališča sem
spoznavala tri področja človeka: njegovo spočetje, človek kot telo, duša in duh ter človek kot
socialno bitje. Človek je tisti, ki daje niti ploskovne in telesne razsežnosti ter jo uporabi za
simbolno pripovedovanje zgodb. S stališča umetnosti je človek bog svojih stvaritev, ki jih
ustvarja, prenavlja, ima do njih poseben odnos, lahko pa jih tudi uniči. Človek pri ustvarjanju
kombinira različne medije, med njimi tudi tekstilni medij.
V teoretičnem delu sem ideje zapisala z verbalno govorico, v praktičnem pa z likovno. Za
likovno izražanje sem uporabila meni najbolj znan medij – tekstil, naučila sem se tudi uporabe
gline s pomočjo silikonskih kalupov in kombiniranja tekstila z drugimi mediji. Rezultati so
manjše skulpture in prostorske inštalacije. Po vzoru Gemme Smith ter Christa in JeanneClaude bi lahko svojim skulpturam dala večje dimenzije, kar bi jim verjetno dodalo veličino in
pomen. Velikost bi bilo smiselno raziskati glede na prostor, v katerem bi bila skulptura
razstavljena.
Performans in fotografija neponovljivih akcij sta umetniški praksi, ki sem se ju poslužila prvič.
Vzpostavila sem socialni dialog z veliko ljudmi. Ta je bil zame ne samo navdih, ampak tudi
neposredna pot do mnogih rešitev. Povzamem lahko, da posameznik razmišlja v mejah svoje
zavesti, skupnost pa daje bolj avtentične rešitve.
V svoji nalogi sem iskala izključno umetniške konceptualne rešitve. Koncept bi bilo možno
prenesti na tekstilno oblikovanje, kjer bi se rešitve pokazale v obliki tekstur in vzorcev za tisk,
žakardno tkanino ali pletivo ali v manipulacijah tekstilnih form. Prav tako bi se lahko razširil na
oblačilne kose ali modne dodatke iz vezenih, tekstilnih elementov v kombinaciji z žico, epoksi
smolo, lesenimi elementi ali keramiko.
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7 PRIOLOGE
PRILOGA A
IZVIRNIKI CITATOV
Jagoda Buić, izvirnik [14]:
»Everything starts with thread. In the legend of Adriane Theseus found the way out of the labyrinth by
means of a thread – thread being the symbol of intelligence.«

Magdalena Abakanowicz, izvirnik [14]:
»What is fabric?
We weave it, sew it, we shape it into forms.
When the biology of our body breaks down
the skin has to be cut so as to give access to the inside.«
Later it has to be sewn, like fabric.
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PRILOGA B
POPEK – PEČAT ROJSTVA: POGOVOR S PROSTOVOLJCI
13. 5. 2017
Prostovoljcev, ki so darovali odtis popka, je bilo 27. Z vsemi sem skušala navezati pogovor in
z nekaterimi se je prav zanimivo razvil.
Prva prostovoljka je bila tako navdušena nad mojim konceptom, da je med potekom sušenja
skin paste hodila nekaj metrov naokoli in glasno privabljala še druge ljudi. To je bil povod, da
so prišle k meni gospe, ki so na stojnicah prodajale svoje izdelke. Sledilo je nekaj naključno
mimoidočih, nato mladenič, ki je rekel, da ga stvar zelo zabava. Kmalu je pripeljal še štiri
dekleta.
Šele med procesom sem se zavedala različnosti popkov. Različni so si po obliki (popolnoma
obli, trikotno zašiljeni in taki, ki so kot linija), globini (bolj ali manj ugreznjeni, na kar vpliva tudi
masa trebuha) in karakteristiki kože. Med prostovoljci se je našla tudi mlada družina s
posvojeno črnsko deklico z izbočenim popkom.
Pri veliko ljudeh se je pogovor spontano razvil tako, da sem se z njimi preko asociacij začela
pogovarjati o človekovi duši, rojstvu ali njegovem poklicu in načinu življenja. Tako na primer
sva z Mico, ki je vrtnarka, govorili o tem, ali imajo rastline dušo. Zelo ceni rastline in verjetno
imajo nekakšno obliko duše. Vsekakor so zelo razvita bitja, in sicer v drugo smer kot ljudje: iz
zraka in vode ustvarjajo hrano za vsa druga bitja. Kljub temu pa se ji zdi lažje odrezati rastlino
kot ubiti žival, ker je žival po razvojni stopnji bližje človeku. Na vprašanje, ali bi želela vedeti
več o človeški duši, je odgovorila, da se je s tem več ukvarjala v preteklosti, trenutno pa se
noče.
Erazem je vegan. To sem izvedela mimogrede, ko sem mu v zahvalo za sodelovanje ponudila
temno čokolado (brez mleka). Rekel je, da sicer ni proti živalski hrani, niti ga ne motijo sledi
mleka v čokoladi, samo ne želi podpirati krute živilske industrije. Nekoliko ga razumem, vendar
razmišljam, da za množično pridelavo hrane pridelovalci nimajo druge izbire. Poleg tega so
tudi rastline podvržene prostorskim stiskam, gojenjem v vodi in pod lučmi ter genskim
spremembam.
Pogovarjala sem se tudi z nekim svobodnim umetnikom, ki mi je dal precej kontroverzne
odgovore:
Jaz: »Ali menite, da ima človek dušo?«
On: »Ali menite, da ima duša človeka?«
Jaz: »Ali verjamete v življenje po smrti?« (Istočasno, ko sem to izgovorila, je drugi prostovoljec,
ki je ravno skušal odstraniti kalup iz popka, rekel: »Ni lahko biti kosmat.«)
On: »Ni lahko biti kosmat – to je odgovor! … Kaj je bilo pa vprašanje?«
(Ponovim vprašanje.)
On: »Ja, to je pravi odgovor!«
Sonja, študentka biokemije, se je odločila za sodelovanje, ker se je čutila dolžno pomagati, ker
je tudi sama pred enim letom raziskovala popek. Prostovoljcem je vzela bris popka in
raziskovala, koliko bakterij se razvija na njem.
O popkih sem se pogovarjala tudi z Evo Jero. Rekla sem, da je popek del telesa, ki zaznamuje
pomembno ločnico življenja, kasneje v življenju pa se z njim ne ukvarjamo več. Ona ima
drugačno izkušnjo – njena mama je posebno izrazila željo, da ji babica lepo zaveže popek, da
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bo lep. Tudi neki fant mi je rekel, da deklicam lepše zavežejo popek, sama pa do takrat sploh
nisem pomislila na to.
Zapisala sem si vse asociacije na besedi »rojstvo« in »popek«, ki so jih imeli sogovorniki.
Asociacij na »rojstvo« je nekoliko več, vendar pa so me asociacije na »popek« bolj presenetile.
Najbolj me je presenetila asociacija »cvet«, ki se je ponovila kar štirikrat. Nenavadne so se mi
zdele tudi »center«, »krog«, »mezinček«, »pomemben« in najbolj nenavadna »državljan
Kane« (po naslovu klasičnega ameriškega dramskega filma).
Asociacije na besedo
»rojstvo«

Ponovitev
asociacije

dojenček
začetek
življenje
otrok
mati
porodnišnica
vagina
kri
novo življenje
veselje
ljubezen
smrt/zagotovo smrt
nadaljevanje življenja
mački
Jakob
grd otrok
jok
izvirni greh
popadki
zdravniki
ženska
lepota
strah
dih
sreča
dobrodošli
spočetje
naravno
svetloba
luč
novost
dar
bogastvo
večnost
potovanje
starši
slep otrok
krhkost
Ko skočiš s pomola v morje,
objame te voda in potem priplavaš
na površje.
nekaj lepega
seks
fantek/punčka
plenica
sperma
penis

7
6
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Asociacije na besedo
»popek«

Ponovitev
asociacije

povezava/povezanost / vez /
vez z mamo / spomin na
vezo otrok – mati
telo
cvetlica/cvet/roža
popkovina
trebuh
center, središče
krog
otrok
hrana/hranilnost
škarje
bolnica
rojstvo
državljan Kane
trebuh
cevka
six-packs
svet
žoga
začetek
polžek
ljubezen
skupnost
luknja
materino znamenje
pokovka
uhan
Kim
nosečnice
mezinček
pomemben
človek

6
5
4
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

PRILOGA C
CD-ROM Z VIDEO PERFORMANSOM
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