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Izvleček
Pedro Almodóvar in queerovski film
Magistrska naloga s pomočjo izbranih smernic o spodbujanju sociološke imaginacije po Kenu
Plummerju (2010), kot so razumevanje družbenih dejanj in njihovega pomena, pomen
materialnega sveta in tehnologije, zavedanje časa in zgodovine ter upoštevanje biografskega
ozadja akterja pri njegovem delovanju, obravnava sociopolitično realnost, okoliščine
nastanka, razvoj, vzpostavitev, značilnosti in ključne poteze queerovskega projekta in
queerovske filmske produkcije, natančneje španskega queerovskega kina in filmskega dela
španskega režiserja Pedra Almodóvarja. Pri tem poskuša odgovoriti na temeljno raziskovalno
vprašanje, ali se Almodóvarjeve filme lahko uvrsti pod queerovski kino. Ker te na
avdiovizualni in pripovedni ravni bolj kot queerovsko problematiko odražajo specifični
avtorski pristop k filmskemu ustvarjanju, ne predstavljajo queerovske filmske produkcije,
ampak predstavljajo alternativne kulturne forme, ki tvorijo Almodóvarjevo lastno alternativno
kulturno formacijo. To utrjujejo tudi primeri filmov, kot so Pepi, Luci, Bom in ostala banda1
(Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón, 1980), Ženske na robu živčnega zloma (Mujeres
al borde de un ataque de "nervios", 1988), Vse o moji materi (Todo sobre mi madre, 1999) in
Koža, v kateri živim (La piel que habito, 2011). Besedilo je s teoretsko analizo sekundarnih
strokovnih ter znanstvenih virov in s queerovsko, vizualno ter zvočno slogovno analizo
filmov primer poglobljenega pogleda na queerovski projekt in Almodóvarjeve filme, ki s
preizpraševanjem spola, seksualnosti in identitete ponujajo drugačen pogled na esencialno in
družbeno realnost človeka.
Ključne besede: queer, film, Španija, Pedro Almodóvar

1

Slovenski prevod sledečega filmskega naslova je moj in je uporabljen izključno za potrebe tega magistrskega

dela. Uradni prevod filmskega naslova v slovenščino ne obstaja.
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Abstract
Pedro Almodóvar and Queer Cinema
With the help of selected guidelines of how to encourage social imagination by Ken Plummer
(2010), like the understanding of social actions and their meaning, the significance of material
world and technology, the perception of time and history and also the appreciation of the
biographic background of an agent and their actions, the following Master's dissertation
discusses the socio-political reality and the circumstances that allowed the making, the
evolution and the establishment of the queer project as well as the characteristics and key
features of the queer film production. It especially focuses on the Spanish queer cinema and
work of the Spanish director Pedro Almodóvar, while trying to answer the fundamental
research question of whether or not Almodóvar's films could be defined as queer cinema.
Since his films on the audio-visual and narrative level reflect specific personal approach
rather than queer issues, they do not represent queer film production, but alternative cultural
forms that constitute Almodóvar's own cultural formation. This is reinforced by his films as
for example Pepi, Luci, Bom and Other Average Girls (Pepi, Luci, Bom y otras chicas del
montón, 1980), Women on the Verge of a Nervous Breakdown (Mujeres al borde de un ataque
de "nervios", 1988), All About My Mother (Todo sobre mi madre, 1999) and The Skin I Live
In (La piel que habito, 2011). Due to the theoretical analysis of secondary technical and
scientific sources as well as to the audio-visual style analysis, this thesis represents an
example of in-depth view on the queer project and Almodóvar's films, which offer an
alternative perspective on essential and social reality of human kind by repeatedly challenging
the definition of gender, sexuality and identity.
Key words: queer, film, Spain, Pedro Almodóvar
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1.

UVOD: DEFINICIJA PROBLEMA

Filme, ki s svojimi vizualnimi podobami, filmsko pripovedjo, glasbo in zvokom tvorijo
različne reprezentacije in interpretacije sveta, oblikujejo različne kulturne prakse, v katerih se
prepoznava določeno zvrst, kulturno formo, ki jo tvori enotnost produkcijskih pogojev in
potrošnje (Bordwell, 2005; Jovanović, 2008; Williams, 1998: 41−227). Ker je vsaka kulturna
forma vpeta v določen prostor in čas, v katerem povezuje določene skupine ljudi, njene
producente v določeno kulturno formacijo, imajo te na družbo različen vpliv in učinke. Glede
na to se kulturne formacije s svojimi kulturnimi formami delijo na dominantne, hegemone (tu
kulturne prakse reproducirajo hegemonijo določenih družbenih diskurzov in skupin ter s tem
utrjujejo svoj kulturni hegemoni položaj v družbi), opozicijske (te zajemajo kulturne prakse,
ki so nasprotne vodilnim kulturnim formacijam in želijo tudi same postati hegemone) in
alternativne kulturne formacije (predstavljajo kulturne prakse, ki nasprotujejo hegemoni
kulturni formaciji in poskušajo njene dominantne diskurze kritizirati, dekonstruirati ter
vzpostaviti nove alternativne kulturne prakse in diskurze, vendar pa ob tem same ne želijo
postati dominantne) (Williams, 1998: 83−107).
Kot ugotavljajo številni sociologi in filmski teoretiki (Dawson, 2015: 196; Dean, 2007: 382;
Stam, 2007: 267−280), filmske forme (so)oblikujejo družbene pomene, diskurze in identitete
ter s svojimi načini reprezentacij prispevajo k »razumevanju družbenih razmerij, v katere je
določena družbena skupina umeščena« in vplivajo na to, kako vsak posameznik dojema svojo
lastno bit in sebe kot individualno osebnost, s čimer film ne pomeni le zabave, ampak nosi
tudi družbeno-politično vlogo posredovanja informacij družbi o njeni realnosti (Samardžija,
2014: 125). Iz tega razloga sem se odločila podrobneje raziskati in problematizirati
queerovsko filmsko produkcijo, ki se je kot alternativna kulturna formacija v Združenih
državah Amerike in Evropi začela oblikovati skozi osemdeseta leta prejšnjega stoletja
vzporedno s queerovskim aktivizmom ter se ji je uspelo vzpostaviti v devetdesetih letih.
Queerovska filmska produkcija kritično naslavlja hollywoodsko produkcijo kot dominantno
kulturno formacijo, ki ima hegemonijo pri produciranju diskurzov o identiteti, spolu in
seksualnosti ter z avdiovizualno reprezentacijo likov pripadnikov LGBTQIA skupnosti velik
vpliv na širšo javnost pri njenem dojemanju in razumevanju LGBTQIA manjšin (Aaron,
2004; Dawson, 2015: 185−187; Rich, 2013).

7

Ker se bom pri raziskovanju queerovske filmske produkcije osredotočila na Španijo, bom
poskušala ugotoviti, kako se projekt queer odraža skozi filmsko ustvarjanje Pedra
Almodóvarja, ki je eden najbolj uspešnih in mednarodno poznanih filmskih režiserjev filmske
kulture post-frankovske Španije ter eden izmed nosilcev alternativne španske kulturne
renesanse imenovane La Movida Madrileña. Njegovi filmi s specifično tehniko snemanja,
avdiovizualizacijo, hibridizacijo filmskih žanrov z zapletenimi vsebinami in seksualno
transgresivnimi temami predstavljajo antitezo standardni hollywoodski filmski industriji,
hkrati pa režiser z njimi dosega radikalno queerovsko vizijo. Iz tega razloga režiserjevo
filmsko ustvarjanje ni le predmet razprav filmskih kritikov, filmskih in kulturnih študijev,
ampak tudi študijev spola in seksualnosti, feministk in queerovskih kritikov (Allinson, 2001:
3; Epps in Kakoudaki, 2009: 1−34; Zervigon, 2002).
Ker me zanimajo predvsem sociopolitična realnost, okoliščine nastanka, razvoj, vzpostavitev,
značilnosti in ključne poteze queerovske filmske produkcije, španskega queerovskega kina in
Almodóvarjevega filmskega dela, ter na kakšne načine se v filmih omenjenih produkcij
naslavlja in reprezentira družbene kategorije, kot so spol, seksualnost in identiteta, ki so
predmet kritike in problematiziranja queerovskega aktivizma in teorije queer, bom svojo tezo
gradila na osnovi štirih izbranih smernic o spodbujanju sociološke imaginacije po Kenu
Plummerju (2010: 96−124). Te so: razumevanje družbenih dejanj in njihovega pomena,
pomen materialnega sveta in tehnologije, zavedanje časa in zgodovine ter upoštevanje
biografskega ozadja akterja pri njegovem delovanju.
Skozi naštete točke bom podrobneje obravnavala, razvijala in problematizirala okvirna
teoretska poglavja, kamor se umeščajo ključne teme magistrske naloge: opredelitev filma kot
avdiovizualne reprezentacije, teorija queer in queerovski aktivizem na ameriških, evropskih in
španskih tleh, opredelitev queerovskega filma in njegova razmejitev od LGBT ter
hollywoodskih filmov, ameriška, evropska in španska queerovska filmska produkcija,
biografija, značilnosti filmskega ustvarjanja in filmov Pedra Almodóvarja. Pri tem bom
analizirala sekundarne vire in uporabila različne teorije, ki jih bom v drugem delu naloge
aplicirala na konkretne poglobljene queerovske, vizualne in zvočne analize izbranih
Almodóvarjevih filmov. Tako bom skozi svoje magistrsko delo poskušala ovrednotiti
queerovsko filmsko produkcijo kot alternativno kulturno formacijo in ugotoviti, ali lahko
filme Pedra Almodóvarja umestimo v queerovsko filmsko produkcijo, kako je projekt queer
vplival na njegovo filmsko ustvarjanje, ter na kakšen način je španski režiser s svojim
8

filmskim delom zaznamoval dojemanje in diskurz o spolu, seksualnosti in identiteti človeka v
zahodni družbi, natančneje v Španiji.
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2.

TEORETSKA IZHODIŠČA

2.1. Film kot avdiovizualna kulturna reprezentacija
Kultura se povezuje s praksami in načinom življenja posameznikov, saj je nastanek družbe
tesno vezan na oblikovanje skupnih pomenov, tako naravnih, kot tudi družbenih fenomenov.
Ti pomeni se producirajo skozi kulturo in njene specifične načine reprezentacij družbene
realnosti, kjer gre za proces produkcije, kroženja in potrošnje pomenov njenih produktov, kot
so glasba, film, fotografije in televizijske oddaje (Hardt, 2002: 316, 318–320).
Najbolj razširjen način medijskega predstavljanja družbene stvarnosti in odnosov je tako
imenovana vizualna reprezentacija, ki jo vzpostavljajo podobe. Te so ključna dimenzija
razumevanja produkcije in potrošnje kulture, saj »oblikujejo vizije sodobne globalne kulture
tako za medijske gledalce kot za ne–gledalce« (prav tam, str. 315). Zaradi vzpostavljene
razširjene vizualnosti v kulturi, si njeni potrošniki prioritetne pomene konstruirajo ob
konzumaciji podob, ki jih posredujejo mediji s fotografijami, slikami in videoposnetki
(Pušnik in Starc, 2002: 476).
Ena izmed dominantnih avdiovizualnih reprezentacij sveta je film. Ta je povezan z naracijo,
filmsko pripovedjo, ki posreduje informacije o filmski zgodbi. Ob avto-vizualizaciji s
filmskimi kadri, slikami, montažo, triki in zvokom nastaja naracija kot vzorčno povezana
veriga v prostoru in času, ki je sestavljena iz celote vseh dogodkov, uprizorjenih v filmu. Sem
spada tudi gledalčevo sklepanje o dogajanju na filmskem platnu, saj ta zgodbo ustvari na
podlagi videnega oziroma na podlagi obdelave, ki je medijsko specifična (Bordwell, 2005: 23;
Jovanović, 2008: 102‒107). Eden izmed pomembnejših sestavnih delov filma je zvok, ki s
svojimi posameznimi zvočnimi elementi (npr. šumi, višina, ritem, ton in glasnost uporabljene
glasbe, govora, jezika in glasov) v razmerju s podobo ustvarja avdiovizualno iluzijo, skozi
katero naredi vtis in videnemu dodaja pomene, s čimer da filmu avdiovizualni učinek. Zvok v
filmu prav tako ustvarja tempo filmskih podob, vpliva na njihovo percepcijo časa, ustvarja
prostor in podobo tudi izven posameznega kadra, vodi k poudarku in osredotočanju na
specifične elemente v filmskih scenah, napoveduje in prispeva k vzdušju celotnega filma ter
karakterizaciji filmskih likov. S svojimi učinki določa dramatski kontekst, izraža emocije in
implicitne pomene ter sodeluje pri konstrukciji filmskega prostora in časa. Na ta način
pomaga gledalcem, da se v film vživijo in pri tem pozabijo na distinkcijo med prostorom,
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časom in dogajanjem, v katerem je gledalec in v katerem se nahajajo filmski liki. Zvočni
elementi filma med drugim tudi usmerjajo pozornost gledalcev in povzročajo njihove različne
odzive ter interpretacije na filmsko dogajanje, s čimer zvok v filmu ne pomeni le dopolnitve
njegovih vizualnih podob, ampak podpira vizualno in ustvarja novo, vzporedno realnost v
filmu. S tem zvočna podoba film tudi simbolizira (Bordwell in Thompson, 2008; Chion,
1994: 3−24, 185−220; Chion, 2000: 139, 142, 143, 181, 203; Giannetti, 2008: 226−264).
Čeprav lahko specifični način konstrukcije vseh treh omenjenih elementov filma doseže pri
vseh gledalcih enak učinek, pa si vsak gledalec posamezne zgodbe v filmih drugače
interpretira, saj procesi reprezentacije podob »odražajo vrednote ali ideologije, ki potrjujejo
individualno identiteto v navezavi na specifične kulturne (ali politične) kontekste« (Hardt,
2002: 324). Kot opozarjata Evans in Fiddian (1981: 7) pa je pri tem potrebno upoštevati
dejstvo, da niso nujno vse filmske forme le sredstva dominantne ideologije, prek katerih se
reflektira in reproducira vladajoče družbene ideale in vrednote, saj je film kot avdiovizualna
reprezentacija tudi produkt specifičnih zgodovinskih okoliščin, ki lahko zavestno ali
nezavedno preizprašuje in problematizira vzpostavljene družbene strukture in vrednote, kar
prispeva k oblikovanju alternativnih kulturnih formacij, kot je queerovska filmska produkcija,
ki se je razvila znotraj projekta queer (Aaron, 2004: 5).
2.2. Projekt queer
Kot pravi Jagose (1996: 1, 2, 11, 76), pojem queer, izhajajoč iz šestnajstega stoletja in v
popularno rabo prevzet v zgodnjih devetdesetih letih prejšnjega stoletja, nima točno
določenega ali končnega pomena, definicije, saj je ta odvisna od konteksta, znotraj katerega
se pojem pojavlja. Slednjega se lahko uporablja kot glagol, predmet ali pridevnik (Dawson,
2015: 185; Spargo, 1999: 8, 9). Njegove rabe najpogosteje zavzemajo zaničevalno oznako za
istospolno usmerjene ljudi, prevedeno kot »peder«. Prav tako se ga pogosto uporablja kot
sinonim pojmov gej in lezbijka ali pa kot oznako za »čudaške, čudne« osebe. Koncept queer
med drugim tudi predstavlja teoretsko pozicijo na robu družbenega reda, v nekaterih primerih
pa se ga uporablja kot analitično strategijo ali epistemološko pozicijo. Čeprav koncept queer
ne reprezentira dejanskega subjekta, lahko ljudje ta pojem uporabljajo za definiranje, označbo
lastne identitete. Omenjenim rabam tega pojma stoji nasproti razumevanje in uporaba
slednjega v okviru projekta queer, ki se oblikuje v zahodnem, anglo-ameriškem kontekstu. Ta
se izmika fiksni definiciji in zavrača uporabo pojma queer za označbo fiksnih identitet, ker
11

temelji na uporu proti družbenim normam, ki so definirane kot normalne ter konstruirajo
sebstvo in družbo (npr. cisspolnost2 in heteroseksualnost3) (Green, 2002: 533; Jagose, 1996:
97‒100).
Projekt queer se je s svojo anti-identitetno pozicijo formiral iz kritike feminističnega,
gejevskega in lezbičnega aktivizma v poznih osemdesetih letih prejšnjega stoletja (Aaron,
2004: 5; Sullivan, 2003: 37, 38). Pritisk k njegovemu oblikovanju so bile težave in trenja
feminističnega, gejevskega in lezbičnega družbenega gibanja, saj ta slonijo na identitetni
politiki (slednja se formira v odnosu do tistih, ki so na poziciji moči), ker na osnovi določene
identitete zahtevajo določene politične pravice. S tem naslavljajo posamezne pozicije v družbi
ter ob tem tvorijo unificirajočo politiko enotne politične identitete, saj se vsa ta gibanja borijo
za družbeno priznanje svojih identitet, da jih lahko svobodno izražajo znotraj obstoječega
družbenega reda in normativov. Kot opozori Wilchins (2004: 5−20), se problem pojavi, ko
vsaka izmed omenjenih skupnosti izpostavi določen tip, določeno podobo identitete, ki je za
družbo najbolj sprejemljiva, za katero si želi priznanja (npr. pri gejevskem aktivističnem
gibanju je bil v ospredju tip geja, ki je bele rase, spada v srednji družbeni sloj in sklepa
monogamna istospolna razmerja, feministično gibanje prvega vala pa je zagovarjalo idejo
enakosti med spoloma v smislu, da ženske lahko opravljajo dejavnosti, ki so družbeno
pripisane moškim, ne da bi ob tem izgubile svojo ženskost, s čimer sistem maskulinosti in
feminilnosti ni bil podvržen spremembam). S tem se prezre vprašanje spola, rase, starosti,
etničnosti, družbenega statusa ipd., kar vodi v medsebojno izključevanje pripadnikov
marginaliziranih družbenih skupin, hkrati pa ta ne izzivajo in ne redefinirajo normativnih
družbenih razumevanj in diskurzov o spolu in seksualnosti (Spargo, 1999: 27−33). Iz tega
2

Cisspolnost je »spolna identiteta, pri kateri se spolna identiteta osebe ujema s spolno identiteto, ki je osebi bila

določena glede na spol pripisan ob rojstvu. Cisspolnost je normativna in večinska spolna identiteta oseb, iz česar
izvira tudi njena družbena moč«. Na njej sloni t.i. cisnormativnost, ki »predpostavlja, da so vse osebe cisspolne
in ustvarja družbo, v kateri je cisspolnost edina družbeno sprejeta spolna identiteta. Cisnormativnost daje
cisspolnim osebam več družbene moči in predvideva, da so večvredne od transspolnih« (Slovar,
http://transakcija.si/2017/03/13/slovar-izrazov/, 22.1.2018).
3

Okoli heteroseksualnosti so se skozi zgodovino razvile družbene norme in prakse vsakdanjega življenja, ki

temeljijo na binarni, biološko določeni poziciji žensko-moško. Na njej sloni t.i. heteronormativnost, ki
predstavlja predpostavko, da »so vse osebe heteroseksualne in ustvarja družbo, v kateri je heteroseksualnost
edina družbeno sprejeta spolna usmerjenost. Heteronormativnost daje osebam več družbene moči in predvideva,
da so večvredne od neheteroseksualnih. Heteronormativnost vodi do nevidnosti in stigmatizacije nenormativnih
seksualnosti« (Slovar, http://transakcija.si/2017/03/13/slovar-izrazov/, 29.1.2018).
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razloga queerovski projekt s svojimi aktivizmi ter nedefiniranimi skupki praks (kjer je
poudarek na eksperimentiranju z lastnim telesom in užitki ter njihovemu iskanju), s katerimi
spodbija normativne identitete (gre za t.i. subverzijo identitet), predstavlja upor proti
socialnim normam in politično pozicijo, ki zaseda politiko različnosti in anti‒normalizacije, s
katero opozarja na alternativne oblike bivanja, preko katerih človek preizprašuje lastno
bivanje v razmerju z družbenimi normami in samoumevnosti družbenih kategorij, kot so
identiteta, spol ter seksualnost (Jagose, 1996: 71, 77−79, 98‒100; Sullivan, 2003: 45, 51, 189‒
193).
Omenjene kategorije projekt queer razume v okviru post‒strukturalistične teoretske pozicije,
ki se je razvila po drugi svetovni vojni iz dvoma v takratni akademski in družbeni sistem.
Vanjo se umešča družbeni konstruktivizem, ki predstavlja nadgradnjo razumevanja identitete,
spola in seksualnosti in pri tem stoji nasproti esencialistični poziciji (Jagose, 1996: 71, 77−79;
Wilchins, 2004: 34). Klasični esencializem pri razumevanju omenjenih kategorij izhaja iz
prvih filozofskih razprav, med drugim tudi iz Platonove filozofije, po kateri imajo ljudje,
stvari in družbeni fenomeni nespremenljivo bistvo, ki ga skozi čas ohranjajo. Nekateri
fenomeni, kot sta spolnost in spol, so po modernem esencializmu naravno, biološko in
univerzalno definirani ter se ne spreminjajo. Kulturni esencializem pa poudari, da ima kultura
seksualnosti kljub razlikam med moškim in ženskim spolom, ki so posledica socializacije,
določene elemente, ki se ves čas ponavljajo, s čimer naj bi obstajala univerzalna kulturna
matrica, temelječa na biološkosti, ki je v svojem bistvu nespremenljiva. Esencialisti tako
vidijo človeško identiteto kot prirojen, naraven in fiksen fenomen, neodvisen od kulturnega
konteksta. Družbeni konstruktivizem pa na drugi strani omenjene kategorije vidi kot družbene
konstrukte, ki so odvisni ne samo od jezika, govorov, diskurzov in opredeljevanj v družbi,
ampak tudi od posameznikove lastne identifikacije in razumevanja samega sebe. Identiteta po
njihovem ni empirična kategorija, ampak je fluidni rezultat procesa identifikacije in družbenih
ter kulturnih modelov razumevanja samega sebe. Zato konstruktivistični pristop družbene
fenomene in vloge, ki jih posamezniki zasedajo, preizprašuje in raziskuje, kako so se ta
oblikovala, skonstruirala in časovno spreminjala, upoštevajoč zgodovinskih kontekstov. Pri
tem ne zanika biološke, telesne, materialne realnosti, ampak se osredotoča na njihovo
dojemanje v družbi in pomene, ki so predmet družbene konstrukcije (Jagose, 1996: 8, 9;
Seidman, 2007: 4−15).
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Združitev ter preseg esencialističnega in

konstruktivističnega pristopa predstavlja

interakcionizem, ki seksualnost in spol vidi kot biološko pogojena produkta evolucije, njuno
izražanje pa kot produkt kulturne in družbene konstrukcije. Spolno identiteto in spolno
usmerjenost pa razume kot tisto, ki omogoča in hkrati omejuje delovanje posameznika, saj ta
definira ljudi na podlagi njihovega biološkega spola4 pripisanega ob rojstvu in skozi izbor
seksualnega objekta. Ker obstoječa identitetna politika v družbi sloni na centralni točki, do
katere se posameznike definira, identitete predstavljajo kategorije, ki so preozke, netočne in
omejujoče. Pod vplivom tega se v družbi oblikuje diskriminacija, neenaki položaji med ljudmi
in marginalizirane skupine, ki jih interakcionistični pristop razume in preučuje z
upoštevanjem in zavedanjem multidimenzionalne neenakosti, kjer gre za preplet in
součinkovanje različnih, medsebojno pogajajočih in utrjevajočih se dimenzij neenakosti
(Crenshaw, 1991: 1241−1299; Kosofsky Sedgwick, 1990: 1−66).
Na temelju opisanih konstruktivističnih in interakcionističnih idej ter kritike takratnih
akademskih in aktivističnih gejevskih in lezbičnih študij ter politik, so se znotraj projekta
queer postopoma oblikovale razprave, številne teorije in študije, ki ponujajo alternativni
pogled na razumevanje identitete, spola in seksualnosti (Sullivan, 2003; Thomas, 2009: 17).
Posledično se je na njihovi osnovi v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja oblikovala
teorija queer in queerovske študije kot nova akademska smer, ki sloni na delih akademikov in
akademičark, kot so Judith Butler, Lee Edelman, Elizabeth Freeman, Diana Fuss, Jack
Halberstam, Annamarie Jagose, Eve Kosofsky Sedgwick, José Esteban Muñoz, Steven
Seidman, Michael Warner in drugi (Dawson, 2015: 185; Dean, 2007: 374).
2.2.1. Teorija queer
Teorija queer kot intelektualni model zajema spekter raznovrstnih kritičnih praks, kot so
branja reprezentacij istospolnega poželenja v literaturi, podobah, filmu in glasbi, analiziranje
družbenih in političnih oblastnih razmerij seksualnosti, kritiziranje spolnega sistema,
raziskovanje transseksualne in
4

transspolne

identifikacije ter

sadomazohističnih in

Pri biološkem spolu gre za značilnosti in biološke kriterije, kot so genitalije, kromosomski zapis in hormonska,

fiziološka stanja človekovega telesa, ki jih je proizvedla biomedicina, na podlagi katerih se ljudem ob rojstvu
pripiše spol in jih klasificira na dve kategoriji, na moškega ali žensko. Biološke značilnosti ljudi se tako razume
kot podlago za oblikovanje družbenih in spolnih vlog ter (spolne) identitete vsakega posameznika (več glej v
Beauvoir, 1999; West in Zimmerman, 1987).
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transgresivnih spolnih poželenj. Teorijo tvorijo povezave in prekrivanja različnih
intelektualnih študij in pozicij, ki se pri načinu obravnave in razumevanja moči, oblasti, spola,
seksualnosti in identitete razlikujejo od obstoječih teorij. Iz tega razloga queerovske študije
predstavljajo kompleksen odnos, filozofijo, kritiko in analizo omenjenih družbenih kategorij
in fenomenov. Ker se te nočejo zamejiti le na določene teorije in biti enotna, fiksna teoretska
pozicija, ki je natančno definirana in postavljena v določen okvir, te ne predstavljajo
konceptualno in metodološko sistematično enotnega okvirja, hkrati pa želijo pod svojim
okriljem obstoječe poglede na omenjene tematike tudi nenehno presegati (Jagose, 1996: 2;
Spargo, 1999: 9).
Queerovska teorija se je s svojimi naštetimi elementi hitro razširila skozi humanistične in
družbene vede ter s svojim preoblikovanjem jezika, konceptov in teoretskih problemov
sodobne akademske produkcije najbolj vplivala na študije spola in seksualnosti, ki bazirajo na
politiziranju diskurzov »normalnosti« in normativnih spolov in seksualnosti v družbi. K temu
je prispevala predvsem queerovska konceptualizacija seksualnosti v povezavi s spolno
oblastjo, ki deluje skozi diskurze in binarne opozicije, problematizacija spolnih, seksualnih in
identitetnih kategorij, zavračanje strategij za pridobivanje državljanskih, političnih in
socialnih pravic, poudarek na transgresiji, ki vodi do dekonstrukcije in preoblikovanja antiasimilacijskih politik ter izzivanje področij, ki običajno niso povezana s seksualnostjo, da se
spodbudi queerovsko branje heteroseksualnih ali neheteroseksualnih tekstov. S tem se je v
sociologiji, natančneje na področju spola in seksualnosti rekonstruiralo odnos med družbo in
seksualnostmi ter preoblikovalo obstoječo diskurzivno produkcijo spolnih identitet ob
upoštevanju heteronormativnosti5 kot fundamentalnega principa, okoli katerega se organizira
družbeni red (Green, 2002: 521, 522).
Pri razumevanju in problematiziranju delovanja družbe, spola in seksualnosti ter zavračanju
stabilnih povezav med identiteto, biološkim in družbenim spolom6 ter spolnim poželenjem se

5

Heteronormativna družba je tista, znotraj katere se heteroseksualnost razume kot samoumevno, normativno

spolno prakso, ki definira vse vidike vsakdanjega življenja ljudi. S tem so heteroseksualne predpostavke prisotne
v vseh družbenih institucijah. Primer tega je izpolnjevanje birokratskih obrazcev, kjer istospolno usmerjeni pod
kategorijo »zakonski stan« ne morejo ničesar obkrožiti, saj homoseksualne poroke niso dovoljene, samskost pa
ni sprejeta (več glej v Sullivan, 2003).
6

Pri družbenem spolu gre za aktivnosti na ravni spolne socializacije (npr. spodbujanje fantov, da so fizično

aktivni in punc, da so skrbne), interakcij (npr. pri ženskih političnih figurah osredotočenost medijev in javnosti
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teorija queer opira na enega izmed ključnih kontekstov queerovskih študij, ki ga predstavljata
post-strukturalistična akademika, teoretika in misleca post-modernizma druge polovice
dvajsetega stoletja Jacques Derrida in Michel Foucault (Jagose, 1996: 3; Spargo, 1999: 9,
42−44; Wilchins, 2004: 33−35).
Derrida iz perspektive kritike in dekonstrukcije govornega ter pisanega jezika, pomenov in
diskurzov pokaže, kako sta spol in spolnost kulturno producirana in kot taka v družbi ne
obstajata brez jezika in kulturno pripisanih pomenov. S tem poudari, da sta spol in spolnost
sistema simbolov in pomenov, ki se ju producira z jezikom. Jezik je tisti, s katerim kultura
ustvarja in pripisuje pomene ter simbole človeškim telesom in družbeni realnosti, ki jih
obdaja, saj si sveta ne more zamišljati in razlagati brez rabe jezika. Pomen se tu vedno
oblikuje na podlagi njegove nasprotne relacije, relacije do drugega. Tako se pomen kategorije
»moški« vzpostavi ob njeni nasprotni kategoriji »ženska« in obratno. Razumevanje in sam
pomen obeh omenjenih kategorij moški-ženska je odvisen od njune opozicijske relacije, na
podlagi katere se ustvari moški in ženski subjekt. Enako velja za kategoriji heteroseksualnost
in homoseksualnost, katerih pomen ter definicija se prav tako vzpostavlja na njuni binarni
relaciji in opoziciji. Tako so omenjene kategorije odvisne druga od druge ter od
spreminjajočih se kulturnih modelov (Jagose, 1996: 16−18). S tem se skozi jezik, pomene in
diskurze producira in reproducira binarne prakse ter binarni sistem spola in spolnosti. Ob tem
kultura pripisane pomene in simbole človeških teles ter materialnosti hierarhizira, nenehno
spreminja in prilagaja tako, da se iz človeških praks nenehno izključuje vse tiste stvari (npr.
nebinarne spolne identitete7 in kategorije), ki predstavljajo grožnjo binarnemu razumevanju

na njihov fizični izgled in vprašanje, ali imajo otroke ali ne, pri moških politikih pa osredotočenost na njihovo
konkretno politično delo) in institucionalnosti (npr. ko se v delovni sferi predpostavlja, da bodo ženske imele
otroka, kar za delodajalce pri najemanju ženske delovne sile predstavlja problem, pri moški delovni sili pa se
tega ne predpostavlja in to ne predstavlja problema), ki jih v skladu z normativnimi družbenimi koncepcijami
tega, kaj je prav za moškega ali žensko, ljudje uprizarjajo, da potrdijo svoj biološki spol. Na podlagi omenjenih
vzorcev vedenja, spolnosti in lastnosti, ki se jih skozi kulturne norme pripisuje posameznemu spolu, se oblikuje
ter potrjuje moškost in ženskost ter s tem moško in žensko spolno identiteto (več glej v Beauvoir, 1999; Holden
Sherwood, Lorber in Risman, 2012; West in Zimmerman, 1987).
7

Nebinarna spolna identiteta je »krovni termin, ki zajema spolne identitete, ki niso znotraj binarnega spolnega

sistema. Gre torej za vse spolne identitete, ki presegajo binarni spolni sistem oziroma spolne identitete, ki niso
moški ali ženska. Termin se lahko uporablja bodisi v tem pomenu, lahko pa gre tudi za samostojno spolno
identiteto, ki ne potrebuje natančnejše definicije. Nebinarne spolne identitete podobno kot kvirspolnost zajemajo
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sveta. Vsa človeška telesa, ki se ne skladajo z normativno binarno opozicijsko izkušnjo sveta,
spola in seksualnosti, so iz jezika izključena, se jih ne imenuje, se jim ne pripiše pomena ali
pa se jih poskuša opisati in »popraviti« v okviru binarnega sistema spola (moški-ženska) in
spolnosti (heteroseksualnost- homoseksualnost). Zaradi omenjene politične moči jezika in
njegove moči hierarhizacije se ljudem na podlagi binarne organizacije sveta, ki bazira na
jezikovni kategorizaciji stvari na ravni vključevanja in izključevanja, pomaga vzpostaviti
idejo, da ta ni kompleksen, ampak urejen po naravnih navodilih, kar ljudem omogoča lažje
doživljanje, zamišljanje in osmišljanje materialnega sveta ter shajanje v njem. S tem ljudje
niso sposobni misliti sveta brez binarnega sistema ali pa si ga težko zamislijo zaradi njegove
abstraktnosti. Iz tega razloga po Derridaju spolna in seksualna svoboda ter osvobojenost ljudi
od posameznih identitetnih kategorij v družbi, ki sloni na binarni organizaciji materialnosti, ni
možna (Wilchins, 2004: 35−45).
Na možnost seksualne svobode v družbi pa ob raziskovanju razvoja, konstrukcije ter
delovanja moderne seksualnosti namigne in nakaže filozof in sociolog Foucault (2010) s
svojo tematizacijo oblasti in moči v družbi ter njunih načinov in tehnologij nadzorovanja na
podlagi diskurzov (gre za skupke govorov o neki temi) in diskurzivnih praks, kamor se da
umestiti tudi obravnavano Derridajevo kritiko jezika. Mesto oblasti, moči v moderni družbi je
po Foucaultu prazno, ker gre za krožen, razpršen sistem, kjer oblast tvorijo vsi ljudje, saj so te
nadzorovani in hkrati tudi sami drug drugega nadzorujejo. Ker je oblast relacijska in se dogaja
na ravni družbenih razmerij, je nadzor v moderni družbi vseprisoten. Hkrati je oblast tista, ki
določi, katera vednost bo imela status resnice in jo tudi legitimira. Foucaulta pri tem
podrobneje zanima, kako oblast organizira družbo na ravni seksualnosti, da začne vsak
posameznik nadzorovati samega sebe, in kako se razumevanje seksualnosti, kot jo razumemo
danes, oblikuje. Tu se s seksualnostjo ne ukvarja kot s fizičnim aktom, načinom reprodukcije,
ki je povezan z nivojem družine (npr. reprodukcija za ohranjanje sorodniške vezi, lastnine ali
nadaljevanje rodu), ampak jo obravnava kot stvar diskurza in kot stvar posameznika, ki
vključuje posameznikove želje, potrebe, užitke. Po njegovi teoriji diskurza je v moderni
družbi diskurz tisti, ki predstavlja novo obliko moči in nadzora nad ljudmi, saj ta skozi
znanost proizvaja vednost o različnih vidikih življenja, med drugim tudi o seksualnosti.
Temeljni elementi njegovega delovanja so ustvarjanje in raba strokovnih besedišč (npr.

številne spolne identitete, ki se nahajajo zunaj binarnega spolnega sistema, na primer: aspolnost, neutrois,
bispolnost, kvirspolnost, itd.« (več glej v Slovar, http://transakcija.si/2017/03/13/slovar-izrazov/, 31.1.2018).
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abnormalnost, patologija, bolezni), strokovni procesi (npr. zdravniški pregled ljudi, postavitev
diagnoze) in metode dokumentiranja (npr. znanstveni članki, študije in raziskave). Ključni
moment, ki kasneje v devetnajstem stoletju vodi v splošno podreditev ljudi diskurzivni obliki
oblasti na Zahodu, se zgodi v osemnajstem stoletju, ko krščanstvo s prihodom znanosti izgubi
monopol nad razlaganjem sveta, saj družba takrat pripiše status resnice znanosti, ki meri in
opisuje to, kar je ljudem vidno. S tem se začne svet razlagati na ravni biologije in temu tudi
verjeti. Ko vero in moralo v družbi nadomestita znanost in racionalnost, se začne takrat
krščanska etika izgubljati in s tem tudi njena prevladujoča ideja, da so vsa seksualna dejanja,
ki nimajo reproduktivne funkcije, grešna in jih je potrebno nadzorovati s cerkveno spovedjo
na ravni dejanj in človekovih želja, misli ter jih kaznovati kot zločin. To je v devetnajstem
stoletju pripeljalo do konstrukcije moderne seksualnosti, kjer se pojavi t.i. seksualni
liberalizem, saj seksualnost postane predmet zasebnega in javnega zanimanja. S tem se v
družbi začne o seksualnosti govoriti, razpravljati in pisati v javnem ter strokovnem
znanstvenem in institucionalnem področju (npr. v medicini in psihiatriji), kar je prispevalo k
nastanku prvih reformističnih skupin, ki so nasprotovale seksualnemu liberalizmu, ker naj bi
ta predstavljal grožnjo družbenemu redu. Iz tega razloga so v devetnajstem stoletju omenjene
skupine poskušale seksualno svobodo zamejiti in zatreti z razmahom medicinske in
svetovalne literature, ki so se s seksualnostjo ukvarjale v skladu z moralnimi idejami teh
skupin. S tem se proti koncu devetnajstega stoletja pojavi znanost (npr. seksologija,
psihologija, medicina, zdravstvena in higienična vzgoja), ki začne s pripisovanjem kulturnih
pomenov seksualnim dejanjem, katera so včasih bila razumljena le kot greh ali zločin, ta
klasificirati

na

»normalna«,

»zdrava«,

»sprejemljiva«,

»naravna«,

»čista«

(npr.

heteroseksualnost, ki se jo razume kot nevtralno in nezaznamovano obliko seksualnosti kot
take, ki je pričakovana od vsakega človeka) in »nenormalna«, »nezdrava«, »nesprejemljiva«,
»nenaravna«, »nečista« in s tem producirati seksualni subjekt. Seksualna dejanja, ki so bila
označena za »nenormalna« (npr. homoseksualnost, incest, masturbiranje, transseksualnost), so
bila razumljena in tretirana kot fizične in duševne bolezni določenih tipov subjekta, do katerih
privede medicinska kategorizacija na tipe subjektov (kot so duševni bolnik, perverzna oseba
in na drugi strani »normalna« oseba), ki jih določajo seksualna dejanja. S tem se seksualnost
kot nekaj fizičnega transportira v diskurzivno, saj se iz sfere zasebnosti prenese v javnost in s
tem v znanstvene razprave. Posledica tega so diskurzivno skonstruirani subjekti z določeno
identiteto na ravni klasifikacije seksualnih dejanj in oblikovanje nadzora nad človeškimi
telesi, saj začne diskurz vplivati na življenje vsakega posameznika. Sočasno s tem se pojavi
ideja, da to, kar je klasificirano pod »nenormalna« seksualna dejanja, se da pozdraviti. Ko v
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devetnajstem stoletju začne resnica o seksualnosti izhajati iz znanstvenih interpretacij, začne
seksualnosti vladati znanost, seksualnost pa postane osnovni instrument nadzora. Ker so
znanstveni diskurzi v družbi postavili normo, kaj je v spolnosti normalno in kaj ne, se ljudi na
podlagi tega v družbi začne marginalizirati. Posledično so ljudje prežeti s strahom pred
»drugačnostjo« in strahom, da bi v družbi bili postavljeni v kategorijo »drugačnih« (tistih, ki
odstopajo od normativnih spolnih praks npr. neheteroseksualci). S tem se seksualnost naredi
za ključno komponento modernega človeka, ki ga določa v njegovi polnosti. Na podlagi vsega
tega vednost in oblast v družbi vzpostavljata režime resnice, različne državne politike, pravila,
norme, standarde in sankcije, središče njunega izvajanja pa je fizično telo, kjer gre za
discipliniranje

človeškega

telesa

in

nadzorovanje

populacije

na

intimni

ravni

posameznikovega življenja, kar tvori t.i. biopolitiko. Čeprav se diskurzi ves čas reproducirajo
s strani ljudi in producirajo objekte človekovega vedenja, pozicionirajo subjekt na določeno
mesto v družbi (npr. v večino ali manjšino), so hkrati vključevalni in izključevalni (lahko
prevzamejo ali pa diskvalificirajo druge načine razmišljanja). Ker jih producira vednost, ki je
neločljivo povezana z oblastjo, s čimer so diskurzi oblika nadzora nad ljudmi, pa Foucault
poudari, da ljudje niso popolnoma odvisni od njih, saj te ne predstavljajo deterministične
oblasti. Ker ima oblast kulturno in represivno vlogo povsod, kjer so ljudje nadzorovani,
obstaja prostor, da se ji uprejo. Ker so ljudje objekti in hkrati subjekti delovanja oblasti, je
tam, kjer se oblast izvaja, možnost upora proti njej. Hkrati pa tudi samo povečanje in
razširitev nadzora v družbi prispeva k temu, da stvari in podrobnosti začnejo uhajati izpod
nadzora, prav tako pa lahko postavljene meje, kaj je in kaj ni dovoljeno v družbi, začnejo
posameznike mikati ter tako sprožijo še več »perverzij«. S tem po Foucaultu v moderni
družbi, kjer seksualne svobode praktično ni oz. je močno okrnjena, vedno obstaja možnost
zanjo tako, da se idejo seksualnosti v družbi preprosto odmisli in s tem reši spolnih kategorij.
To pomeni, da svojih erotičnih želja in praks ne označujemo, ne razumemo kot oblike
izražanja seksualnosti, ampak jih vidimo preprosto kot različna kulturna izražanja. To
poskuša udejanjiti projekt queer s svojo anti-identitetno politiko in z zavračanjem
kategorizacije v družbi, s čimer želi v družbi vzpostaviti politiko različnosti (in ne
drugačnosti, ker ta bazira na odstopanju od norme) (Spargo, 1999: 7−33; Wilchins, 2004:
59−70).
Kljub obravnavanim idejam post-strukturalističnih mislecev, ki jih kot izhodišče za
razumevanje družbe, spola, seksualnosti in identitete prevzame teorija queer, pa je Butler
(2001) tista, ki podrobneje kritično preizpraša in razišče meje identitete ter pokaže in sooči
19

povezavo med delovanjem spola, seksualnosti in identitete. Spol je po njenem simbolni jezik,
saj se preko jezika s pripisovanjem pomenov ter lastnosti telesom in genitalijam ljudi ob
rojstvu skonstruira biološki spol, ki ni naraven, naravno dan, ampak je odvisen od percepcije
ljudi, kaj je biološko. Tu so pediatri in zdravniki s svojim strokovnim jezikom, ki ga
uporabljajo, in interpretacijo tisti, ki postavljajo norme, standarde in odločitve o tem, kaj
ustreza moškemu in kaj ženskemu telesu ter na podlagi tega posamezna telesa kategorizirajo
in umeščajo v binarni spolni sistem moški-ženska. S tem je moč nadzora nad spolom kot
predmetom nadzorovanja producirana na ravni medicine in njihovega strokovnega jezika. Ker
družba nima dostopa do fizičnega sveta brez jezika, o človekovem telesu ne more razmišljati
izven besed, ki pa so vedno podvržene nenehno spreminjajočim se družbenim interpretacijam.
Tako ni le družbeni spol (ki temelji na biološkem spolu, je izpeljava telesnosti, ker se kaže,
kot da izhaja iz posameznikove biološkosti, čeprav gre tu za družbene vloge, ki se jih
posameznemu spolu družbeno pripiše, pri čemer je ključna tudi socializacija, s čimer se
konstruira moškost-ženskost) tisti, ki je družbeno in jezikovno skonstruiran, ampak je produkt
družbene in jezikovne konstrukcije tudi biološki spol (prav tam, str. 13−27). Butler na tej
točki govori o performativnosti spola, o spolu kot performativu, kjer ne gre za performans ali
pa imitacijo, kopiranje spola, ampak gre za to, da se spol v družbi ustvarja z izrekanjem in
družbenimi dejanji. S tem se pokaže, da moški in ženski spol ne izhajata iz notranjosti, ampak
se ju producira, oblikuje skozi družbo, diskurze in dejanja, kar vodi v spolne norme, ki
povzročajo neuravnoteženost posameznih binarnih spolnih in seksualnih opozicij, saj so te
skozi diskurze vedno neenakovredno opredeljene, kar predstavlja vir izključevanja in
podrejanja ljudi v družbi na podlagi njihovega spola in seksualnosti, o čemer govorita tudi
Derrida in Foucault. Ker posameznega spola ljudje ne oblečejo od začetka in ga ne imitirajo,
ampak ga nenehno, kontinuirano ustvarjajo, oblikujejo, delajo in izvajajo skozi jezik,
diskurzivne prakse, dejanja, lastno delovanje, geste, prakse ter vedenje, je spol kot tak
performativen in ni posledica biološkega spola. Na ta način spol nastopa kot performativ, ker
predstavlja poskus približevanja k zamišljenemu izvirniku spola in spolnosti. S tem se sam
spol udejanja, hkrati pa se skozi delanje spola ustvarja in legitimira razlike med spoloma, da
se utrdi in potrdi to, kar ni esencialno. S tem spol predstavlja družbeno dejstvo in strukturni
mehanizem, ker je ta označevalec in pripisovalec možnosti, izbir, vlog in pomenov v družbeni
strukturi, s čimer vpliva na posamezna življenja ljudi. Butler tudi poudari, da binarni spolni
sistem biološkega spola (moški-ženska) in družbenega spola (moškost-ženskost) sloni na t.i.
heteroseksualni matrici, saj naj bi se oba, moški in ženski spol, odražala ne le skozi moškost
na eni strani in ženskost na drugi strani, ampak tudi skozi heteroseksualnost. S tem je spolna
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usmerjenost vprašanje spolnega izraza, hkrati pa se sama identiteta vsakega posameznika v
družbi vzpostavlja skozi to matrico, nasprotja in izključevanja. Sama povezava med
biološkim spolom, spolnim izražanjem in spolno željo je tista, na podlagi katere se v družbi
definira spolno identiteto človeka, ki pa ni fiksna, saj se gradi in spreminja skozi celotno
življenje. Čeprav je človekova identiteta povezana z discipliniranjem lastnega telesa v okviru
družbeno posredovanih spolnih normativov in se v okviru tega tudi konstruira, pa se ideal
spola in spolnosti vedno izmika, kar predstavlja prostor za subverzivno performativnost, na
podlagi katere se lahko identiteto dekonstruira. Subverzijo identitet zajema tudi queerovski
projekt s svojo politiko anti-normalizacije. S to »outsider« pozicijo, ki zajema različne prakse,
kot so preizpraševanje samoumevnosti in iskanje telesnih užitkov ter eksperimentiranje z
njimi, se poskuša upreti družbenim normam, ki so opredeljene kot normalne. Za izzivanje in
nenehno poseganje v socialne norme ter njihovo preseganje, s čimer se poskuša dekonstruirati
binarni spolni, seksualni in identitetni sistem družbe, ki organizira družbeni svet, in
vzpostaviti alternativne oblike bivanja, pa so za projekt queer ključni njegovi aktivizmi
(Jagose, 1996: 83−93; Spargo, 1999: 52−60; Wilchins, 2004: 123−139).
2.2.2. Queerovski aktivizem
Temelj za oblikovanje projekta queer predstavlja kontinentalni anglo-ameriški queerovski
aktivizem, katerega ključni povod je predstavljala kriza AIDS-a v osemdesetih letih
prejšnjega stoletja in takratni feministični, gejevski ter lezbični aktivizem. Vsi te aktivizmi in
družbena gibanja so dokaz teze Foucaulta, da človekova avtonomnost ni v celoti pogojena z
discipliniranjem lastnega telesa v okviru družbeno posredovanih normativov, saj so se
marginalizirane skupine omenjenih aktivizmov definirale ter organizirale na osnovi takratnih
obstoječih dominantnih diskurzov o spolu in seksualnosti, ob tem razvile svoje opozicijske
diskurze in se na podlagi tega uprle družbenemu zatiranju ter dominantnim družbenim
strukturam spola in seksualnosti (Jagose, 1996; Wilchins, 2004).
Ker epidemija AIDS-a osemdesetih let dvajsetega stoletja predstavlja enega izmed
pomembnejših kontekstov, kjer se pojavi najpogostejša raba besede queer in oblikuje
queerovski aktivizem kot politična intervencija, je v tem kontekstu projekt queer razumljen
kot odziv na krizo AIDS-a, ki je spodbudil prenovo radikalnega aktivizma. Kriza AIDS-a, do
katere je vodilo množično umiranje mladih moških kot rezultat cenovne nedostopnosti zdravil
za omenjeno bolezen, tabuiziranja spolnega občevanja, stigmatiziranja obolelih in zavračanja
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istospolne usmerjenosti znotraj družbe, je sprožila kritičen odziv gejev, lezbijk in feministk na
takratno večinsko družbeno razumevanje AIDS-a kot bolezni, ki naj bi jo širili geji. Ker so
takratni diskurzi AIDS interpretirali kot gejevsko bolezen, se je s tem reproduciralo
homofobijo v družbi. Ob tem so takratni gejevski, lezbični in feministični aktivizmi
vzpostavili kritiko takratne Reaganove politike in njegovega odziva na krizo AIDS-a z
ignoriranjem te problematike in posledično z zanikanjem obstoja istospolne usmerjenosti v
družbi. Omenjeni aktivisti so takšno politično ravnodušnost do zdravja ljudi obsodili, zavrnili
in se zato posledično združili v tako imenovan projekt ACT UP (AIDS Coalition to Unleash
Power), ki si je prizadeval za večjo dostopnost kontracepcije, ki preprečuje širjenje spolnih
bolezni. S tem so si prizadevali za zdravo spolno življenje ljudi (tako heteroseksualno kot tudi
homoseksualno). Hkrati so zahtevali, da se AIDS-a ne obravnava izključno le v povezavi s
homoseksualnostjo, ampak da se ga prepoznava kot problem univerzalnih praks tveganja (npr.
seks brez zaščite in deljenje igel pri narkomanih). Prav tako so zahtevali, da izobraževalni
programi ozaveščanja AIDS-a ločijo med konceptom spolne identitete in spolne prakse ter
znotraj diskurza o AIDS-u govorijo o spolnih praksah. V okviru tega projekta se je prav tako
kritiziralo organizacije in institucije, ki žrtvam AIDS-a niso ponujale finančno dostopne
pomoči (Jagose, 1996: 19−21, 93; Seidman, 1994: 172).
Ker so aktivisti pri krizi AIDS-a imeli problem s tem, da se jo omejuje na določeno
(gejevsko) identiteto, je njihov glavni cilj bil tudi vzpostaviti novo, bolj realno reprezentacijo
in razlago AIDS-a na politični in splošni družbeni ravni s preoblikovanjem diskurza o AIDS-u
tako, da v ospredju niso bile identitete oseb, ki naj bi povzročile krizo, ampak celoten
medicinski in politični sistem zahodne družbe (Jagose, 1996: 19−21). Zato so se queerovski
aktivisti začeli ukvarjati z načini, na podlagi katerih se problematizira status subjekta ali
individuuma v biomedicinskih diskurzih, ki konstruirajo AIDS, s spremembami, na katere
vpliva spolna izobrazba, kjer je poudarek na seksualnih praksah in ne na seksualnih
identitetah, ter z napačno razlago AIDS-a kot gejevske bolezni, ki vodi v razumevanje
homoseksualnosti kot obliko smrtnosti (Hanson, 1991: 324−340; Haraway, 1989: 3−43;
Meyer, 1991: 259−288; Nunokawa, 1991: 311−323). Ob tem so želeli preoblikovati
tradicionalne načine razumevanja delovanja oblasti v povezavi z epistemologijo, znanstvenim
raziskovanjem, javnim zdravstvom in migracijsko politiko. Na podlagi tega so poskušali
oblikovati koalicijske politike v aktivizmu, ki identitete ne vidijo toliko kot obliko esence,
ampak kot družbeno in kulturno konstrukcijo, s čimer pod svoje okrilje vključijo ne le
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istospolno usmerjene osebe, ampak tudi biseksualce, transseksualce in transspolne osebe
(Edelman, 1994: 79−92; Halperin, 1995: 28; Jagose, 1996: 94).
Ob potrebi po uporu dominantnim konstrukcijam AIDS-a, denaturalizaciji kategorij in
seksualnih identitet, na katerih je baziral AIDS, postmodernističnem razumevanju smrti in
identitete kot ambivalentne, zahtevi in omogočenju radikalnega preoblikovanja razumevanja
kulturne in psihične konstitucije subjektivitete, queer spodbudi radikalno preoblikovanje
sodobnih feminističnih, lezbičnih in gejevskih politik ter omogoči nove politične identitete. K
temu so prispevale kritike zgodovinske neuspešnosti in omejitve feminističnih, gejevskih in
lezbičnih aktivističnih gibanj, kot sta pomanjkljiva pozornost na notranjih razlikah teh skupin
in nesposobnost učinkovitega sodelovanja z drugimi aktivizmi (Edelman, 1994: 96; Jagose,
1996: 95, 96; Stein, 2012: 143−181).
Prve homoseksualne organizacije so vzpostavile izobraževalne programe, s katerimi so želeli
priti bližje k politični reformi povišanja tolerance do homoseksualnosti in do njene
dekriminalizacije. Prvo takšno gibanje se sprva pojavi v Nemčiji konec devetnajstega stoletja
s prevzetjem in zagovarjanjem diskurza o homoseksualnosti kot naravnem človeškem
fenomenu, ki družbi ne škoduje, saj naj bi homoseksualci kot taki prispevali veliko h družbi in
kulturi ter njunem napredku. Za podkrepitev tega argumenta se je kot konkretne primere
uporabljalo zgodovinsko znane in pomembne osebnosti, kot so Napoleon, Michelangelo,
Shakespeare in Byron. Prva takšna ameriška organizacija je bila Chicago Society for Human
Rights iz leta 1924. Ta je vzpostavila smernice za razvoj kasnejših istospolnih organizacij, kot
sta Mattachine Society (vzpostavitev leta 1951) in Daughters of Bilitis (vzpostavitev leta
1955), ki sta homoseksualnost reprezentirali kot nenormalno zdravstveno stanje za manjše
obsojanje in večje simpatiziranje širše družbe s homoseksualci (Jagose, 1996: 22−24, 27;
Lauritsen in Thorstad, 1995).
Mattachine Society je sprva bila skrivna skupnost, katere politična naloga je bila vzpodbuditi
kolektivno identiteto med homoseksualci, da se lahko posledično opolnomočijo in omogočijo
boj proti družbenemu zatiranju. Ustanovitelji skupnosti so homoseksualce reprezentirali kot
manjšinsko skupino, ki je zatirana s strani dominantne kulture. Ker je ta bila ustanovljena s
strani moških, hkrati pa so tudi njeni člani bili večinoma moški, je skupnost bila maskulina.
Posledično se je ukvarjala predvsem s problemi, ki niso bili neposredno relevantni za lezbijke,
in pri tem ignorirala probleme lezbične reprezentacije v heteronormativni družbi ter
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spregledala vpliv spola pri formiranju homoseksualne identitete. Omenjene pomanjkljivosti
Mattachine Society so naslovile lezbijke v okviru svoje organizacije Daughters of Bilitis
(D'Emilio, 1983: 65−93; Jagose, 1996: 24−26).
Slednja je postala politična skupina, ki se ukvarja s spremembo dominantnih konceptov
lezbištva, upoštevajoč družbenih okoliščin lezbijk, problematike spola, materinstva,
zaposlovanja lezbijk in lezbijk v heteroseksualnih zakonskih razmerjih. Skupnost je vodila v
vzpostavitev lezbične subkulture, ki je nasprotovala vidnosti lezbičnega stila in njenemu
sodelovanju služabniškemu tovarniškemu delu. Njene pripadnice so zagovarjale politiko
asimilacije, skozi katero so spodbujale feminilno oblačenje lezbijk, kar naj bi vodilo v boljšo
in višje plačano zaposlitev. Iz tega razloga skupnost ni privlačila tiste lezbijke, ki so podporo
in socialno mrežo našle v lezbičnih barih. Hkrati pa skupnost ni privlačila tistih lezbijk, ki so
že bile ustaljene v dobro plačanih profesijah in katerih uspeh v karieri je bil odvisen od
njihovih nerazkritosti kot lezbijk. Prav tako ni uspela privabiti večjega števila žensk zaradi
njenega reformnega programa, ki je bil omejen le na določen družbeni razred žensk (Jagose,
1996: 26, 27).
Mattachine Society in Daughters of Bilitis nista postali masovni aktivistični gibanji, saj nista
uspeli pridobiti večinske podpore homoseksualcev zaradi zagovarjanja ideje, da so
homoseksualci enaki heteroseksualcem, s čimer nista kritizirali heteroseksualne dominance,
strukture in njenih vrednot v družbi. Ker sta si prizadevali za izboljšanje javnega diskurza in
reprezentacij homoseksualnosti, ki so sprejemljive za heteronormativno družbo ter pri tem
zavzemali liberalni in racionalni pristop z asimilacijsko politiko k družbenim spremembam,
so se posledično oblikovale njim nasprotujoče in bolj radikalne uporniške skupine. Te so
naslavljale vlado, policijo, cerkve, medicinske strokovnjake, tisk in ostale medije, pri svojem
delovanju pa so prevzele politične strategije, kot so iskanje izjav političnih predstavnikov v
predvolilnih obdobjih, objavljanje

in distribucija političnih

novic ter zahtevanje

preoblikovanja in izvedbe novih statističnih raziskav o homoseksualnem vedenju. Ob vplivu
alternativnih kulturnih gibanj hipijev, gibanju radikalnih študentov, žensk, črncev in
aktivistov proti vojni v Vietnamu, so začele uporabljati bolj napadalne taktike, kot so ulični
boji s policijo. Povod za koalicijo teh radikalnih gibanj, imenovane New Left, predstavljata
policijska racija ter upor v gejevskem in drag lokalu Stonewall Inn v New Yorku konec junija
leta 1969 (D'Emilio, 1983: 3, 125, 233; Jagose, 1996: 27−33; Stein, 2012: 79−114).
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Stonewall predstavlja simbolični označevalec konstitucije gejevskih in lezbičnih identitet kot
politično silo s prekinitvijo zgodnjih asimilacijskih politik in prevzemom novih aktivističnih
taktik ter radikalnega političnega izražanja za pridobitev političnih in socialnih pravic
homoseksualcev. Vse to je pri doseganju svojih zastavljenih ciljev zajelo tudi gejevsko
gibanje v sedemdesetih letih dvajsetega stoletja, katerega pobudo je predstavljala koalicija
New Left. Pripadniki in aktivisti gejevskega gibanja so izzivali in preizpraševali
konvencionalno znanje o spolnem vedenju, monogamiji in nedotakljivosti prava. Ob tem so
tudi problematizirali in izzivali normativni položaj heteroseksualnosti v družbi ter zavračali
prilagajanje homoseksualcev heteroseksualnosti, pri čemer so poudarili svojo drugačnost od
heteroseksualcev. Čeprav je gejevsko gibanje imelo politične povezave z ostalimi spolno
marginaliziranimi identitetami, kot so biseksualci, drag queeni, transvestiti in transseksualci,
je bilo to organizirano predvsem okoli politizirane gejevske identitete. Slednja je ob
nasprotovanju in izzivanju psihiatričnih ter medicinskih diskurzov o homoseksualnosti kot
bolezni želela destabilizirati družbene institucije, ki so marginalizirale in patologizirale
homoseksualnost. Ob tem so spodbujali in promovirali javno razkritost homoseksualnih oseb
za preobrazbo družbe, v kateri se homoseksualno identiteto javno priznava in prepoznava kot
legitimen način življenja ter ne kot nekaj, kar je sramotno in mora zato biti skrito. V okviru
tega je homoseksualnost bila reprezentirana kot identiteta, ki jo heteroseksualne strukture
moči zatirajo ter ob tem privilegirajo spolno neenakost, reprodukcijo in patriarhalno
nuklearno družino. Zato so se gejevski aktivisti borili predvsem proti homofobiji in
družbenemu zatiranju homoseksualnih oseb (D'Emilio, 1983: 231−233; Jagose, 1996: 36−43).
Omenjen vpliv alternativnih kulturnih gibanj, ki so z nezaupanjem avtoriteti predstavljala
opozicijo dominantni kulturi ter kritiko vrednot zahodne družbe (npr. individualizem, delo,
družina), ni bil omejen le na gejevsko gibanje v ZDA, ampak je imelo posledice za gejevska
gibanja v nekaterih evropskih državah, kot sta Nemčija in Francija, saj so alternativna
kulturna gibanja podala nove modele organizacijske strukture, etične in ideološke pozicije ter
prakse upora. Ker fenomen gejevskega gibanja ni le preprosto posledica ameriškega
kulturnega imperializma, ampak je med drugim tudi rezultat vladnega sistema, ekonomskega
razvoja, globalizacije, mirovnih gibanj, popularne kulture in subkulturnih stilov zahodne
družbe druge polovice dvajsetega stoletja, kjer vladajo geopolitične in socioekonomske
razlike, ta ne predstavlja nacionalno in internacionalno koherentnega in enotnega družbenega
gibanja z enim in istim modelom organizacije (Hocquenghem, 1993; Jagose, 1996: 32−36).
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Ker so gejevsko aktivistično gibanje sestavljali predvsem dobro izobraženi beli moški
srednjega razreda, se je s postavitvijo lezbijk v generično kategorijo homoseksualnosti
spregledalo lezbične izkušnje kot homoseksualnih oseb in kot žensk. Tako se lezbijke niso
počutile marginalizirane le v feminističnem gibanju, v katerem se spregleda drugačno
zgodovino in izkušnje lezbijk v družbi zaradi njihove seksualnosti, ter v katerem se distancira
od lezbištva, ker naj njegova vključitev omejila njegov fundamentalni projekt zaščite pravic
žensk, ampak tudi v gejevskem gibanju, ki ignorira feministične modele. Posledično začnejo
v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja nekatere lezbijke analizirati specifičnost
političnega položaja lezbijk in se povezovati ob kritiki institucionalizirane homofobije in
seksizma ženskega ter gejevskega aktivističnega gibanja. To vodi v razvoj lezbične
feministične pozicije v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ki temelji na ideji, da je za
lezbijke primarna identitetna kategorija spol, saj so geji lahko konformisti moške
superiornosti na podlagi njihove izbire seksualnega objekta, ki je moški. Lezbijke na drugi
strani pa ljubijo ženske, tiste, ki so zatirane v družbi, s čimer zajemajo nekonformistično
družbeno pozicijo. Čeprav je lezbični feminizem pogosto reprezentiran kot enotno,
koherentno gibanje, pa ga sestavljajo različne nasprotujoče si politične in teoretske pozicije,
ki se ukvarjajo predvsem s specifiko spola, z njegovim institucionalnim oblikovanjem
seksualnosti ter funkcioniranjem skozi reprodukcijo heteroseksualnosti kot normativne spolne
prakse in s kritiko družbeno obvezne heteroseksualnosti (Altman, 1993: 113−116; Jagose,
1996: 39−57; Schneir, 1994: 160−167; Stein, 2012: 115−142).
Čeprav je queerovski aktivizem v nekaterih vidikih podoben z omenjenimi gejevskimi,
lezbičnimi in feminističnimi gibanji, ker se ukvarja s strukturo spola in seksualnosti, jo
poskuša dekonstruirati in ob tem zavrača patriarhat, spolno neenakost, homofobijo, družbeno
marginalizacijo gejev in lezbijk, pa ta opozori ter pokaže na pomanjkljivosti in napake pri
doseganju njihovih zastavljenih ciljev ter ob tem predlaga boljši način, s katerim lahko
pridemo do pravičnejše družbe. Omenjena gibanja so s svojimi politikami ciljala na
osvoboditev individuumov izpod sistema spola in spolnosti, pri čemer je vsako gibanje
preferiralo etični model, ki poudarja identiteto skupnosti in kulturne razlike, ob tem pa so
prezrla vprašanje spola, rase, starosti, etničnosti, družbenega statusa, izobrazbe, ekonomskega
stanja ipd. Kljub nekaterim razlikam, so modeli gejevskega in lezbično feminističnega gibanja
želeli spremeniti specifične družbene strukture zatiranja s konstruktivističnim razumevanjem
seksualnosti in reprezentacijo istospolnih praks kot legitimnih. S tem se je želelo okoli
gejevske in lezbične identitete oblikovati legitimni manjšinski skupini, katerih uradna
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pripoznava naj bi zaščitila njihove državljanske pravice. Problem nastane, ko se začne na
podlagi dominantnega in univerzalnega etničnega modela gejevskega in lezbičnega subjekta,
ki temelji na beli rasi in srednjem družbenem razredu, zahtevati pripoznavanje in enake
pravice znotraj obstoječega družbenega sistema, s čimer se ne upošteva in izključuje etnične
in rasne razlike med geji in lezbijkami, kar vodi v nadaljevanje procesa marginalizacije
znotraj gejevske in lezbične skupnosti. To je vodilo v oblikovanje novih skupin, ki so
nasprotovale in kritizirale enotno identiteto istospolno usmerjenih in poudarile pomembnost
upoštevanja raznolikih rasnih in etničnih izkušenj pri definiranju skupinske pripadnosti,
osebnih identifikacijah in političnih strategijah (Jagose, 1996: 59−65; Seidman, 1993:
110−117; Stein, 2012: 182−207).
Kljub temu pa so tudi gejevske in lezbične skupine z drugačnimi etničnimi modeli
homoseksualne identitete, ki upoštevajo omenjene razlike znotraj skupine, bile kritizirane s
strani oseb z nenormativno spolno identiteto, kot je transspolnost8, ker so nekritično sprejele
dominantna razumevanja seksualnosti skozi binarne opozicije moški-ženska, s čimer so
predstavljale omejeno kategorijo spolne identifikacije, v katere se ne morejo uvrstiti številne
druge nenormativne in nebinarne spolne identitete. Posledično so se konec sedemdesetih in
začetek osemdesetih let v gejevskih in lezbičnih krogih začele pojavljati razprave o
transseksualnosti,

aspolnosti,

bispolnosti,

biseksualnosti,

pornografiji,

prostituciji,

sadomazohizmu, transvestizmu itd., s čimer se je začelo preizpraševati heteroseksualno
matrico, povezavo hegemone binarnosti heteroseksualnost-homoseksualnost z binarnostjo
spola moški-ženska ter sistem biološkega in družbenega spola. Znotraj tega se je oblikovala
transspolna skupnost s kritiko gejevskih in lezbičnih gibanj, izhajajoča iz temelja queerovske
teorije, politike anti-normalizacije, na podlagi katere želijo preseči socialne norme s
preizpraševanjem samoumevnosti in eksperimentiranjem s telesnimi užitki. S tem poskušajo
vzpostaviti queerovsko anti-identitetno politiko, ki si prizadeva za opustitev kategorije
identitete (kot fiksnega spolnega označevalca in označevalca spolne usmerjenosti). Ta je
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usmerjena

predvsem

v

kritiko

binarnega

razmerja

med

heteroseksualnostjo

in

homoseksualnostjo ter v kritiko cisnormativnosti, ki izključuje fluidnost spola, spolnosti in
vrsto izkušenj, ki niso razumljene izključno kot heteroseksualne ali homoseksualne ter se ne
uvrščajo v binarni sistem spola. Čeprav transspolne osebe zagovarjajo omenjene ideje, pa se
tudi same med seboj izključujejo in organizirajo v določene identitetne označevalce. Tu so
vedno bolj v ospredju transseksualci9, ki spregledujejo probleme crossdresserjev in drag
queenov, ker se transseksualci percipirajo rojene kot take, pri ostalih pa naj bi šlo za zavestno
odločitev. Iz tega razloga tudi pogosto zavračajo in ne zastopajo problemov omenjenih oseb
znotraj svojega aktivizma (Jagose, 1996: 55, 56, 66−70; Wilchins, 2004: 21−31).
V vseh omenjenih političnih gibanjih obstaja hierarhija identitet znotraj njih, s čimer so se
tvorile skupine, ki so bile v njih podreprezentirane, in katerih vprašanja družbene
marginalnosti so ostala nerešena, hkrati pa so tudi te skupine ponovile isti vzorec
marginalizacije izkušenj in pozicij posameznih oseb, ki se z njihovimi idejami in
univerzalnimi identitetami niso skladale. Prav tako pa večina teh skupin na podlagi priznanja
in asimilacije njihovih enotnih identitet poskuša pridobiti socialne pravice in družbeno
sprejemljivost v obstoječem družbenem redu in normativu ter ga ob tem ne poskušajo
spremeniti z redefiniranjem spola in seksualnosti ali pa so pri tem neuspešne. Tako je sistem
maskulinosti in feminilnosti utrdilo tudi feministično gibanje prvega vala, ki je zagovarjalo
idejo enakosti med spoloma v smislu, da ženske lahko opravljajo dejavnosti, ki so družbeno
pripisane moškim, ne da bi ob tem izgubile svojo ženskost. Družbenim predstavam moškosti
in ženskosti se ni mogel izogniti niti gejevski in lezbični aktivizem, saj sta se oba zavzemala
za pravice istospolno usmerjenih v svobodnem izražanju svoje spolne usmerjenosti, kar se je
v družbi tudi uveljavilo, a pod to omejitvijo, da lahko svojo spolno usmerjenost živijo, dokler
ta ne ogroža družbeno konvencionalnih moških in ženskih vlog ter dokler je istospolna
usmerjenost izražena na zasebni, intimni ravni in se ta ne kaže v javnosti. S tem oba aktivizma
instrumentalno reproducirata heteroseksualnost in heteronormativnost v okviru koncepta
tolerantnosti. Hkrati sta oba aktivizma z izključitvijo ostalih nenormativnih seksualnih
izkušenj, ki niso heteroseksualna ali homoseksualna, in nenormativnih spolnih identitet utrdila
9
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tudi binarni sistem seksualnosti in spola. Ključni problem vseh teh gibanj, na katero pokaže
projekt queer, je zahtevanje pravic za posamezno identitetno skupino, kjer gre za identitetno
politiko, s čimer se hierarhizira in producira posamezne identitete znotraj posamezne
kategorije glede na normo spola in spolnosti, ki jo zavzemajo. S tem se postavlja meje znotraj
vsake kategorije spola in spolnosti. Iz tega nezadovoljstva z identifikacijskimi kategorijami in
politično neučinkovitostjo binarnega okvirja spola ter spolnosti se začnejo v času krize AIDSa vzpostavljati nove koalicije ljudi (npr. ACT UP in Queer Nation), ki si z decentralizacijo
spolne usmerjenosti in identitet ter s fokusom na praksah (npr. varne spolnosti) prizadevajo za
vzpostavitev nove politike v družbi. Pri tem je queerovski aktivizem na podlagi
preizpraševanja razumevanja identitete, spola, seksualnosti, oblasti in upora ter učinkovitosti
političnih intervencij omenjenih aktivističnih gibanj zavzel že obravnavan intersekcijski
pristop in anti-identitetno politiko, ki slonita na post-modernističnem radikalnem
dekonstruktivizmu in subverzivni seksualni politiki (Green, 2002: 522; Jagose, 1996: 30−32,
71; Spargo, 1999: 27−42).
Radikalni dekonstruktivizem pod okriljem francoskih post-strukturalistov (npr. Foucault,
Derrida, Lacan) preizprašuje samoumevnost, znanstveni temelj seksualne identitete in spolnih
klasifikacij kot posledice diskurzov. Slednje tudi zavrača in poudarja fluidnost erotizma in
raznolikost, upoštevajoč razrednih, rasnih, etničnih in ostalih razlik. Pri tem pokaže na
fundamentalni temelj organizacije družbenega življenja in oblasti na podlagi epistemoloških
režimov ter na kapaciteto oblikovanja identitet, spolnih interakcij in družbenih gibanj z
družbeno konstrukcijo spola in seksualnosti. Hkrati poudarja institucionalne in kulturne
kontekste, v katerih se producira binarni spolni sistem, ki operira kot konstitucijska dimenzija
zahodne družbe, ki je materializirana v družbenih institucijah in vlogah. S tem razkrije
družbeno in kulturno konstrukcijo realnosti ter pokaže, kako so binarne opozicije bile
zgodovinsko proizvedene. Radikalna subverzija pa cilja na homoseksualnost in vse
nenormativne prakse, identitete in reprezentacije in z vsako provokacijo ter družbeno
deviantnostjo ne-heteroseksualnega poželenja poskuša voditi v transgresijo in upor proti
različnim družbenim režimom »normalnosti«, institucionaliziranim družbenim identitetam ter
socialnim normam, ki ima posledice za družbeni red. Na podlagi radikalnega
dekonstruktivizma in subverzije se izziva kulturno produkcijo (npr. filme, vizualne podobe,
literaturo), družbene prakse (npr. spolni odnosi na javnih mestih, promiskuiteta,
sadomazohizem, identitetne politike) in javno zdravstveno politiko (npr. AIDS preventiva).
Primer teh radikalnih akcij predstavljajo aktivisti v okviru ACT UP-a, ki so se v času krize
29

AIDS-a ulegli po ulicah na tla, s čimer so pokazali, koliko ljudi je žrtev AIDS-a. ACT UP in
Queer Nation poskušata s tem radikalizirati teorije, napadati različne politike in dekonstruirati
identitetno kategorično organizacijo družbe. Iz tega razloga queer ne predstavlja notranje
identitete, ampak politično pozicijo, ki zajema nedefiniran skupek praks, s katerimi se
spodbija normativne identitete (Green, 2002: 522−532).
Kljub temu, da ZDA predstavlja dominantno svetovno silo, znotraj katere so se po drugi
svetovni vojni razvili feministični, LGBT in queerovski aktivizmi, ki so s svojimi novimi in
drugačnimi načini razmišljanja vplivali na Evropo, pa so LGBT in queerovski problemi
vezani na nacionalni in kulturni kontekst, iz katerega izhajajo, zaradi česar ta gibanja
zajemajo raznolike modele delovanja. Ker Evropa zajema raznolike mentalitete in tradicije ter
ideološko različne poglede na seksualnost in spol, queerovski aktivizmi tu niso identični
anglo-ameriškim. Primer tega je obravnava intersekcionalnosti znotraj queerovskih, spolnih in
feminističnih študij v kontekstu ZDA in različnih predelih Evrope. Intersekcionalnost je
izrazito poudarjena v sodobnih ameriških delih tega področja, predvsem v smeri povezanosti
rase, spola in seksualnosti. V Evropi pa na tem ni poudarka, kar je posledica različnih
zgodovin obeh kontinentov, kjer se je ZDA soočala predvsem s problematiko rasnega
suženjstva, Evropa pa s kolonializmom. Prav tako pa Evropa za queerovske aktiviste in
teoretike pri rabi in prakticiranju intersekcijskega pristopa predstavlja izziv zaradi svoje
multikulturnosti, religiozne in internacionalne raznolikosti. Posledično je temeljno idejo
občutka pripadnosti queerovskega aktivizma tu težje implementirati kot pa v ZDA, ker je
Evropa soočena z različnimi nacionalističnimi diskurzi in nacionalnimi identitetami, ki jih
queerovska pozicija zavrača z novimi pogledi na razumevanje družine, nacije in institucije, ki
to podpirajo (Downing in Gillett, 2011: xix−xxi, 1−10).
Ker je Evropa pluralni kontekst, ta obsega LGBTQIA zgodbe, politike in strategije, ki se
razlikujejo po državah in regijah. Primer specifičnosti nacionalnega, kulturnega, socialnega in
političnega konteksta, ki ga je potrebno upoštevati pri razumevanju različnih okoliščin razvoja
queerovskih aktivizmov v Evropi med drugim predstavlja tudi Španija (prav tam, str. 5).
Španija je ena izmed najbolj liberalnih držav na svetu v odnosu do LGBTQIA skupnosti,
kljub radikalno drugačni preteklosti na tem področju. Pri razvoju tolerantnosti in družbenemu
sprejemanju LGBTQIA skupnosti je pomembno vplivalo razumevanje homoseksualnosti, na
katerega je zgodovinsko najbolj vplivala ideologija Rimskokatoliške cerkve z identifikacijo
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sodomije kot izdajalskega dejanja, katerega akterja je potrebno kaznovati s smrtjo.
Dekriminalizacija sodomije oz. njena odstranitev iz španskega kriminalnega koda leta 1822 je
pomenila enega izmed korakov k večjemu sprejemanju homoseksualnosti v takratni španski
družbi. Druga španska republika, ki se je začela z letom 1931 in končala leta 1939, je
predstavljala odprt prostor za kulturno eksperimentiranje, v katerem je z različnimi
publikacijami in literarnimi vsebinami razcvetelo vprašanje homoseksualnosti. K temu so
prispevali predvsem mladi Španci, ki so se izobraževali v Nemčiji in Franciji. Pod vplivom
francoske in nemške miselnosti o seksualnosti so zahtevali ubranitev seksualne in
reproduktivne svobode, kar se v drugi republiki tudi realizira pod predsedstvom Manuela
Azañana. Slednje je bilo prekinjeno z vedno večjim vplivom nacionalizma in katolicizma, s
špansko državljansko vojno leta 1936, vojaško zmago Francisca Franca leta 1939 in njegovo
vzpostavitvijo diktature, ki je trajala od leta 1939 vse do njegove smrti leta 1975. Ta čas se je
pod represivnim režimom diktature razkrite homoseksualce družbeno, pravno in politično
preganjalo, izgnalo iz države ali kaznovalo s smrtjo, hkrati pa se v španskem pravu leta 1954
homoseksualnost označi za zločin.10 Kljub temu pa to ni omejilo oblikovanja zgodnejših
gejevskih in lezbičnih skupin v zadnjih letih Francove diktature v Kataloniji in Baskiji, ki so
jih spodbudili stari diskriminatorni zakoni. Gibanja so se okrepila po smrti Francisca Franca s
padcem diktature leta 1975, s katerim je Španija prešla v obdobje demokratične tranzicije in
se odzvala na vsa pretekla leta represije. V tem času je tudi Rimskokatoliška cerkev izgubila
svoj nekdanji vpliv in prestiž v španski družbi. Posledično se je gejevsko in lezbično gibanje
razširilo na osrednji del Španije in ostale regije, kjer so se pojavile skupine, ki so si
prizadevale za odstranitev številnih homofobnih zakonov in pravnih odločb v zgodnjih letih
demokracije. Z letom 1979 se je v Španiji homoseksualnost dekriminaliziralo, kar je imelo
neposreden vpliv na opolnomočenje gejevskega in lezbičnega gibanja ter oblikovanje
kulturnega prostora v post-frankovski španski družbi, skozi katerega so postale vidne tudi
ostale raznovrstne identitete znotraj LGBTQIA skupnosti (Cleminson in Vázquez García,
2007: 1, 254; Foster, 1999: 19−26; Fouz Hernández, 2011: 189, 190).
Ključni prispevek tu je imelo delovanje umetniškega gibanja v Madridu, imenovanega La
Movida Madrileña, ki se je pojavilo v marginalni kulturi drog, glasbe in mode ter delovalo v
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času politične tranzicije Španije od poznih sedemdesetih let do sredine osemdesetih let
dvajsetega stoletja. To alternativno kulturno gibanje je pomenilo pomembno kulturno
tranzicijo za državo, ki se je začela odpirati globalno, hkrati pa je izražalo intenzivno obdobje
kreativnosti, ker je novim generacijam umetnikov omogočala možnost lastnega izražanja na
načine, ki so pred tem bili prepovedani in cenzurirani. Ustvarjalci tega gibanja so zavračali
politiko in ob tem producirali prostor ter atmosfero za prikaz alternativnih življenjskih stilov,
s katerimi so želeli poudariti, da postaja Španija vedno bolj seksualno svobodna in odprta do
novih oblik ter odnosov spola in spolnosti. K temu so tudi sami prispevali z odklonilnim
odnosom do visoke, buržoazne kulture in z eksperimentiranjem ne le z glasbo, filmi, slikami,
performansi ipd., ampak tudi z identiteto, ker je njihova kultura temeljila na seksualni
fluidnosti in svobodi. Posledično je to gibanje zavračalo oznake in kategorije, hkrati pa je
fiksne homoseksualne identitete videlo kot konservativne. Ker se La Movida ni direktno
ukvarjala izključno samo z vprašanjem ene določene oblike spolnosti, in ker je ta zavračala
zgodovinsko vsiljenost identitet v Španiji, je ta predstavljala potencial za razvoj queerovskega
aktivizma v španskem prostoru (Allinson 2000: 268; Fouz Hernández, 2011: 190, 191; Mira,
2000: 246).
Na oblikovanje queerovskega aktivizma v Španiji ni imela toliko vpliva kriza AIDS-a v
osemdesetih letih, ampak so na to bolj vplivale politične debate in diskurzi ob pogajanjih
združenj v devetdesetih letih, kot je COGAM (Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y
Bisexuales de Madrid), za dodelitev pravic gejem in lezbijkam v okviru družinskega zakonika
ter civilnih porok, ob katerih se LGBTQIA skupnost predstavlja kot enotno, z enotnimi
izkušnjami in željami, s čimer se spregleda raznolikost izkušenj znotraj skupnosti, ob tem pa
se pozabi problematizirati vprašanje reprodukcije heteroseksualne matrice in s tem
heteronormativnosti z ubranitvijo zakonskih skupnosti kot konvencionalno družbeno
institucijo, čeprav pomeni sprejetje zakonov na tem področju velik premik za geje in lezbijke.
Posledično se večina španske queerovske kritike začne producirati v devetdesetih letih, pri
čemer temelji na anglo-ameriških debatah in teorijah o spolu ter seksualnosti anglo-ameriških
avtorjev in teoretikov, kot so Bergmann, Cleminson, Perriam, Smith, ter španskih akademikov
delujočih v anglo-ameriških državah, kot sta Martínez-Expósito in Mira. Eni izmed
pomembnejših kreatorjev queerovske teorije in pokazateljev na njena protislovja v španskem
kontekstu pa so akademiki Aliaga, Buxán Bran, Guasch, Llamas in Vidarte. Na sprejetje in
razumevanje teorije queer v Španiji so vplivale tudi založniške hiše (npr. Librería Berkana,
Egales) večjih španskih prestolnic, ki so objavljale knjige in tekste, ki se ukvarjajo s
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queerovsko teorijo, s čimer so prispevale k internacionalnemu diskurzu in pogledu na
omenjeno temo in orisale queerovsko kulturo v Španiji (Fouz Hernández, 2011: 191−198;
Perriam, 2013: 12).
Neposredni kontakt queerovske teorije s španskimi razmerami in realnostjo je prinesel nove
oblike razumevanja in kritike homoseksualne kulture, pod katerimi se oblikuje španski
queerovski aktivizem. Ta ob vplivu del omenjenih mislecev pokaže na omejitve spolnih in
seksualnih identitet kot političnega orodja in zavrne njihovo fiksnost, čeprav je to v svojem
manifestu leta 1977 naredila tudi koalicija španskih homoseksualnih osvoboditvenih front, ker
naj bi te predstavljale enega izmed načinov zatiranja homoeroticizma. Hkrati pa zavrne
dominantno politiko enakosti ter asimilacije gejevskih in lezbičnih gibanj, ki so s podreditvijo
zahtevam heteronormativne družbe prinesle njeno tolerantnost samo specifičnemu istospolno
usmerjenemu subjektu (bele rase, izobražen, srednjega razreda, diskreten, vljuden, v
monogamnih razmerjih), kar naj bi skomercializiralo gejevsko in lezbično sceno v večjih
mestih, kot sta Barcelona in Madrid, ter prineslo tako imenovano istospolno podjetništvo, ki
služi na ravni produciranja novih prostorov (npr. barov, savn, knjigarn, založniških hiš),
namenjenim in prilagojenim specifičnim seksualnim identitetam. Čeprav je s tovrstno
komercializacijo v devetdesetih letih LGBTQIA skupnost postala bolj vidna v družbi, saj je
na voljo dobila nove in različne prostore, v katerih se njeni pripadniki lahko socializirajo in
skozi katere so lahko začeli učinkovitejše izražati svoj glas, pa je ta pomenila tudi direktno
izkoriščanje potrošniških istospolno usmerjenih oseb z visokim finančnim dohodkom,
marginalizacijo istospolno usmerjenih oseb z omejenim ali nizkim finančnim dohodkom ter
nove odtujitvene načine nadzora. S tem komercialnim aspektom življenjskega stila gejev in
lezbijk queerovski aktivisti pokažejo na politično stagnacijo LGBTQIA skupnosti, h kateri so
prispevali tudi pravni dosežki Španije zadnjih dveh desetletij (npr. leta 2005 je Španija
legalizirala istospolne poroke in omogočila, da istospolni pari posvojijo otroke, leta 2007 pa
je sprejela nov zakon, ki svojim državljanom dovoljuje spremeniti spol, ime in priimek na
osebni identifikacijski kartici brez dokazane operacije spola na telesni ravni), kar je
določenim pripadnikom skupnosti dalo občutek zadovoljstva. Iz tega razloga španski
queerovski aktivisti ob specifičnih razmerah Španije poudarjajo queerovsko politiko in
zagovarjajo obliko aktivizma, ki zavzemajo pozicijo nefiksne anti-identitetne politike (temu
se med drugim poskuša približati madridska lezbična skupina L.S.D., ki konstantno spreminja
svoje ime in se preimenuje). S tem poskušajo pokazati, da so številni pripadniki LGBTQIA
skupnosti s svojimi lastnimi izkušnjami ob njenih številnih dosežkih pri boju za politično in
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socialno priznanje ostali neslišani in nevidni, nadaljevati boj za pravice ljudi, ki odstopajo od
družbenih normativov na različnih družbenih področij ter slednje tudi dekonstruirati (Fouz
Hernández, 2011: 191−198; Perriam, 2013: 13, 22, 23; Platero, 2008: 41−49).
2.2.3. Protislovja projekta queer
Kljub temu, da projekt queer v nekaterih vidikih predstavlja drugačen pristop in način
razmišljanja k razumevanju in reševanju problema družbene marginalizacije na področju
spola in seksualnosti, pa ima ta tudi nekatere pomanjkljivosti. Ključni kritiki, ki jih dobiva,
sta, da se queer preveč ukvarja z diskurzi in s tem zanemarja materialne razmere ter konkretne
realnosti, v katerih se identiteta razvija, hkrati pa nosi problem prevelike abstraktnosti ideje
družbe brez kategorij in identitet ter dekonstrukcije identitet, ki so sicer v družbi lahko
omejujoče, vendar so v nekaterih primerih te lahko tudi produktivne. Prav tako pa celotni
queerovski projekt zaide v lastno protislovje ob težnji k lastni nedefiniranosti, saj se sam
definira že s svojim obstojem in različnimi študijami, teorijami ter knjigami. Hkrati se tudi
queerovci združujejo na podlagi kritike in upora proti družbenim normativom, vendar to
kritiko gradijo na osnovi definiranja tega, za kar se zavzemajo, kar je na nek način že
kategorizacija. Prav tako pa je tudi sam napredek tega projekta v družbi nejasen, ker ta noče
biti uvrščen pod tradicionalna politična gibanja, saj je to v protislovju z njegovim temeljem, ki
zavrača fiksne in ekskluzivne kategorije, na podlagi česar se ga pogosto razume kot apolitično
in reakcijsko formo intelektualizacije (Green, 2002; Jagose, 1996).
Čeprav projekt queer preizprašuje znanja in koncepte, ki veljajo za nekaj samoumevnega, in
se ukvarja z načini, kako so lahko njegove intervencije politične z zanikanjem akademskega
dela, pa je s teorijo queer zelo hitro institucionaliziran, saj se je ta razvila na področju
institucionaliziranih študij seksualnosti, spola, diskurzov ter gejevskih in lezbičnih študij. To
je prineslo vzpon nove generacije akademikov, katerih interesi niso toliko družbeni, kot pa so
tekstualni in teoretski, kjer je njihov cilj lahko tudi intelektualni družbeni status. Na podlagi
tega queerovski projekt ne more vzdržati kot radikalna kritika, saj se njegov napredek pogosto
reprezentira znotraj institucionalnega in ne znotraj političnega polja. Institucionalna raven tu
pogosto zajema elitistične in težko dosegljive kroge ljudi v akademskem polju, ki teoretizirajo
v udobnosti znotraj akademskih institucij in s svojimi osebnimi okoliščinami v praksi pogosto
niso del realne queerovske aktivistične scene na ulicah. V tem pogledu se celotni queerovski
projekt znajde v protislovju lastnih idej in stališč, saj teorija queer nastaja znotraj višjih
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družbenih pozicij, v krogu intelektualcev, ob tem pa si queerovski aktivizem prizadeva za
dekonstrukcijo identitet, ki bazirajo ravno na teh različnih družbenih pozicijah (Jagose, 1996:
109−111).
Sam projekt queer ima tudi problem s svojo terminologijo, ki jo uporablja v okviru teorije
queer, saj pade ta v diskurzivno zabrisan tekstualni idealizem, v okviru katerega se v ospredje
pomanjkljivo postavlja institucionalni vidik seksualne identitete in družbene vloge, ki jih
spolni akterji zavzemajo. Posledično teorija queer konstruira queerovski predmet z
nezadostno povezavo z empirično realnostjo in zgodovino družbe, ki oblikujeta spolne prakse
in identiteto. Omenjena teorija z zavrnitvijo kategorij spolne usmerjenosti med drugim tudi
popači načine, skozi katere so seksološke klasifikacije materializirane v družbenih
institucijah. Posledično podcenjuje razliko med spolnimi usmerjenostmi, hkrati pa z
zanikanjem družbenih vlog, ki jih heteroseksualci in homoseksualci zavzemajo v družbi,
zanemari procese socializacije, ki vplivajo na spolno usmerjenost. Hkrati pa sta tudi koncept
dekonstruktivizma in subverzije identitet, ki predstavljata ključno queerovsko strategijo pri
realizaciji svoje anti-identitetne in anti-normalizacijske politike, teoretsko preveč idealna in v
praksi težko razumljiva ter učinkovita. To je na eni strani posledica nezadostnega ukvarjanja
dekonstruktivizma z načini, skozi katere so spolne klasifikacije materializirane v institucijah
in družbenih vlogah, ter nezadostne teoretizacije njihove vloge kot glavnega sredstva
družbene organizacije. Prav tako pa queerovski aktivisti ob tem spregledajo dejstvo, da bi za
dekonstrukcijo spolnih klasifikacij morali zavrniti tudi rasne, razredne, etnične in vse ostale
družbene kategorije in označevalce. Na drugi strani pa k tej neučinkovitosti queerovskega
aktivizma prispeva tudi subverzija identitet, ki zanemarja deljene družbene kontekste, v
katerih so spolni akterji socializirani, s čimer popači kompleksnost spolne marginalizacije in
njene povezanosti z ostalimi institucionaliziranimi identitetami ter družbenimi vlogami. Prav
tako je potrebno upoštevati, da imajo prakse spolnih akterjev številne vzroke in posledice, ter
da te niso vedno avtomatsko subverzivne prakse. To pomeni, da tudi če želi oseba v praksi
zajeti queerovsko pozicijo, ni nujno, da se ta lahko izogne institucionaliziranim družbenim
identitetam, saj je razmerje med spolno identiteto in institucionalizirano subjektiviteto zelo
kompleksna in nihajoča. Ker projekt queer nima dobro dodelanih analiz prispevka družbenega
k spolnemu in premalo poudarka na praksi, ima ta pomanjkljivosti v glavnih elementih svoje
teorije, ki je preveč abstraktna. Iz tega razloga bi morala post-queerovska pozicija znotraj
akademskega področja ob kritičnem prepoznavanju mej post-strukturalizma poskušati izvesti
več empiričnih študij in študij primera s poudarkom na institucijah ter socializaciji,
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upoštevajoč sociološkega konteksta in družbenega prostora erotičnih akterjev ter kritične
refleksije queerovske teorije, s čimer bi lahko presegla in dopolnila pomanjkljivosti omenjene
teorije (Green, 2002: 522−524, 529−534, 537−539).
Kot že omenjeno ima projekt queer tudi problem in omejitve izvedbe v praksi, s čimer ima
queerovski aktivizem številne pomanjkljivosti pri svojem učinkovitem izvajanju kljub temu,
da želi biti politično produktivna gesta s konstantnim poudarjanjem perverzije in
nelegitimnosti. Ključni problem tu je njegova anti-identitetna in anti-normalizacijska politika,
s katero se besedo queer v družbi pogosto uporablja za identifikacijo ali oznako »čudne«
osebe ali »outsiderja«, zaradi česar se ljudje pogosto ne želijo javno oklicevati za queerovske
pripadnike, ker jih lahko anti-normalizacijske prakse še bolj potisnejo na rob družbe. Hkrati
pa različne percepcije in pričakovanja ljudi v okviru queerovskega aktivizma prispevajo k
njegovi kontradiktornosti, neučinkovitosti in stagnaciji, saj ga lahko nekateri njegovi
pripadniki razumejo in uporabljajo kot označevalec, skozi katerega definirajo lastno identiteto
in bivanje ter ob tem niso dobro seznanjeni s temelji projekta queer, ali pa si jih napačno
razlagajo. Iz tega razloga sta to ključni omejitvi queerovskih strategij pri boju proti
diskriminaciji in vključitvi marginaliziranih ljudi v družbo. Prav tako za nekatere istospolno
usmerjene osebe pomeni destabilizacija identitete homofobično in neučinkovito strategijo, ker
brez statusa identitete podpira in reproducira politično apatičnost, zaradi česar je queerovski
aktivizem pri oblikovanju koalicije nenormativnih spolnih praks pogosto obsojen delovanja
proti večji vidnosti in političnim pridobitvam gejev in lezbijk. Hkrati pa je queerovski
aktivizem s svojim intersekcijskim pristopom neskladen s svojo anti-identitetno politiko, saj
želi pri svojem delovanju upoštevati vse elemente družbene stratifikacije (npr. rasa, razred,
spol, etnična pripadnost ipd.), na podlagi katerih se ljudi v družbi izključuje, po drugi strani
pa spregleda dejstvo, da so ravno te elementi tudi družbeni označevalci in kategorije, ki
sestavljajo identiteto. Številne feministke in lezbijke opozarjajo tudi na dejstvo, da je projekt
queer v veliki meri maskuliniziran, saj s svojo anti-identitetno pozicijo zanika in spregleda
ključne razlike, ki definirajo položaj moških in žensk v družbi. Zaradi svoje generične
maskulinosti se zato bolj ukvarja z maskulino agendo (npr. poudarek na AIDS-u in njegovih
diskurzih ter spregledanje problematike raka na dojkah ter s tem diskurzov v kontekstu
splošnega zdravja žensk v družbi), s čimer ignorira spolne politike. V tem pogledu queer
predstavlja prostor, kjer moški in ženske delujejo skupaj in se borijo v moških bojih (Jagose,
1996: 101−106, 114−120).
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Kritiko queerovskega aktivizma so prinesle tudi odmevne ameriške aktivistične skupine, ki so
v zgodnjih devetdesetih letih delovale pod imenom Queer Nation in bazirale na enem
nacionalističnem kontekstu ter prostoru ene, prevladujoče nacije, kjer je ta povezana z logiko
ameriškega državljanstva in sistema. To je za queerovski projekt problematično, saj
nacionalizem in nacija bazirata na koheziji in homogenosti. Kljub temu, da so te skupine
uspešno pokazale na problematičnost koncepta nacionalnega in moderne nacionalne
identitete, pa je celotni queerovski projekt omejen na ZDA in evropske države, saj je
sproduciran s strani akterjev Zahoda, v prostoru zahodnih držav, v okviru njihovih politik. S
tem je uvrščen pod zahodno identiteto, hkrati pa spodleti pri prepoznavi in vključitvi
ekonomskih, političnih, pravnih in kulturnih kontekstov ter izkušenj in realnosti ljudi, ki
prihajajo in živijo v drugih predelih sveta (npr. Bližnji vzhod, afriške in azijske države ter
države Latinske Amerike) (prav tam, str. 107−109).
Čeprav se pod queerovskim projektom v družbi spodbuja pozornost in zavedanje mobilizacije
in fluidnosti identitete, pa nekateri kritiki (Bersani, 1995; Guasch in Viñuales, 2003: 9−18)
opozarjajo, da queerovski projekt s svojo konstitucijo teži bolj k opustitvi in izbrisu identitet v
družbi kot pa k njihovi problematizaciji, kjer naj bi popolna zavrnitev družbenih kategorij, kot
je identiteta, vodila v družbo brez politične sile, saj so različne enotne identitete lahko način
kolektivnega upora, ker se okoli njih vzpostavljajo skupine. Kot se je že zgodovinsko izkazalo
pri LGBT gibanjih, je za učinkovito politično akcijo v družbi potrebna koherentna in enotna
identiteta. Iz tega razloga je potreba po ločeni identiteti v družbi nujna kot način oblikovanja
samo-zavedanja, samo-reprezentacije, vidnosti in upora. Vendar pa bi ta v okviru
queerovskega projekta morala biti zamišljena kot začasna, nestabilna, okvirna in multipla, saj
zajema različne subjekte, katerih kolektiviteta je poudarjena na enakem sodelovanju in
nenormativnih praksah in identitetah. Ker za lažje razumevanje družbeno osmišljanje realnosti
temelji na njenem poenostavljanju, ljudje v družbi niso sposobni misliti stvari izven
kategorizacije in identitet, ali pa si družbo brez identitetnih kategorij in življenje v njej težko
zamislijo zaradi njene abstraktnosti. Zato bi queerovski projekt za realizacijo svojih ključnih
idej in ciljev verjetno potreboval več stoletij (Fouz Hernández, 2011: 199; Jagose, 1996: 103,
111, 112, 126).
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2.3. Queerovska filmska produkcija
Ker se queerovski projekt ukvarja tudi s kulturno produkcijo in reprezentacijo spolne želje v
medijih ter popularni kulturi, je queerovski kino ena izmed posebnih alternativnih kulturnih
formacij, ki je nasprotna in ločena od LGBT in »mainstream« hollywoodskih filmov zaradi
specifičnih lastnosti queerovske filmske produkcije. Slednja zajema neodvisne filme, ki so v
ospredje začeli prihajati v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja. Filmi te vrste izzivajo
načine reprezentacije spola, seksualnosti in identitete v hollywoodskih, gejevskih in lezbičnih
filmih, pri čemer med drugim tudi kritizirajo njihovo centralizacijo in normalizacijo
homoseksualne identitete ob ohranjanju ter reproduciranju heteronormativnosti. Za razliko od
omenjenih produkcij pa queerovski kino kulturno analizira in kritizira binarni sistem spola in
spolnosti, heteronormativnost in cisnormativnost s fokusom na reprezentaciji seksualnosti
filmskih likov kot decentralizirane in fluidne. Slednje poskušajo njegovi ustvarjalci pokazati
predvsem z vzpostavitvijo distance do definiranja cisspolnosti (kot družbeno sprejete in
normativne spolne identitete) in heteroseksualnosti (kot edine normalne, naravne in obstoječe
spolne prakse v družbi) z reprezentacijo različnih osebnih okoliščin ljudi (kot so spol, rasa,
verska, etnična, nacionalna, regionalna, starostna pripadnost oseb ipd.), ki vplivajo na njihovo
družbeno bivanje (Dean, 2007: 363).
Ključni problem, ki ga hollywoodski filmi, kot so npr. Suddenly, Last Summer (1959, režiser
Joseph L. Mankiewicz), Rebecca (1940, režiser Alfred Hitchcock), The Boys in the Band
(1970, režiser William Friedkin), Cruising (1980, režiser William Friedkin), Fried Green
Tomatoes (1991, režiser Jon Avnet), Philadelphia (1993, režiser Jonathan Demme) in Love is
Strange (2014, režiser Ira Sachs), predstavljajo za queerovski kino, je dejstvo, da te do
začetka devetdesetih let dvajsetega stoletja zelo redko in stereotipno prikazujejo gejevske in
lezbične like. Kot izpostavi Russo (1987), so homoseksualni liki iz filmov hollywoodske
produkcije dvajsetega stoletja večinoma odsotni ali pa postavljeni v posmehljive in negativne
vloge znotraj konteksta nasilja ter nesreče. Posledično gejevski liki v tovrstnih filmih
večinoma nastopajo v vlogi feminiziranega moškega, nesrečnega samomorilnega človeka,
posiljevalca, nasilneža ali morilca, ki mora za svoje napake plačati. Lezbični liki pa zajemajo
predvsem vloge maskuliniziranih žensk in vampirk, hkrati pa so postavljene v kontekst
erotike in privlačnosti za moško občinstvo. S tem homoseksualnost v preteklih filmih
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hollywoodske produkcije ni bila le kritizirana in moralizirana, ampak tudi zanikana.11
Queerovski kino ohranja svojo kritično pozicijo tudi do sodobnih hollywoodskih filmov, ker
omenjene filmske like še vedno reducirajo na njihovo istospolno usmerjenost, hkrati pa v
ospredje postavljajo gejevske in lezbične like, ki so za heteronormativno družbo sprejemljivi,
sovpadajo z njenimi spolnimi konvencijami in družbeno pričakovanimi spolnimi vlogami
(npr. njihova seksualna življenja izključujejo vse spolne prakse, kot sta sadomazohizem in
skupinski seks, ki v družbi veljajo za odklonske in »nenormalne«). Posledično se
homoseksualnost filmskih likov tu prikazuje kot naravno in sprejemljivo, kjer lik preseže
njeno stigmo in ob tem ostaja vzorni državljan. Tako se omenjene like s postavljanjem v
monogamna zakonska razmerja, družinske vrednote in ekonomski individualizem zahodne
družbe prikazuje, kot da so heteroseksualci, ki predstavljajo nacionalni ponos. Čeprav
poskušajo hollywoodski filmi kritizirati homofobične prakse v družbi, pa se z reprezentacijo
istospolno usmerjenih oseb, ki sledijo dominantni logiki heteronormativnosti, istospolno
usmerjenost naredi za manjšinsko identiteto ter na ta način reproducira heteroseksualnost kot
družbeno normativno identiteto, pri čemer se seksualno identiteto predstavlja kot nekaj
prirojenega, nespremenljivega, naravnega in fiksnega. S tem se prikazuje heteroseksualnost
kot identiteto in željo večine posameznikov, homoseksualnost pa kot identiteto in željo
izključene manjšinske populacije v družbi. To se utrjuje tudi z izvzetostjo istospolno
usmerjenih filmskih likov iz njihove širše LGBT subkulture ter z redko reprezentacijo ostalih
pripadnikov širše LGBTQIA skupnosti, ker ta spodbuja svoje pripadnike k preizpraševanju,
kritiki in izzivanju heteroseksualnih kulturnih vzorcev, norm (npr. monogamna zakonska
zveza), seksualnih in spolnih konvencij (npr. maskulinost moškega in feminilnost ženske), ki
privilegirajo heteroseksualce (Dean, 2007: 364, 366−369).
Čeprav želi gejevska in lezbična filmska produkcija s svojimi filmi, kot so npr. Bar Girls
(1994, režiserka Marita Giovanni), Jeffrey (1995, režiser Christopher Ashley) in Any Day
Now (2012, režiser Travis Fine), omenjeno tanko ter enosmerno reprezentacijo istospolno
usmerjenih likov hollywoodskih filmov preseči s postavitvijo teh likov v njihove subkulture
kot po interesih in izkušnjah podobne skupine, reprezentacijo razvoja gejevskega in
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Ameriški filmski kritik Parker Tyler je prvi, ki začne problematizirati reprezentacijo homoseksualnosti v

filmih. S tem se ukvarja v eni izmed svojih knjig z naslovom Screening the Sexes: Homosexuality in the Movies,
ki jo je izdal leta 1972 (Hirsch, 1972−1973: 47−49).
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lezbičnega življenja kot temelja njihove identitete, skupnosti in politike ter s prikazom
raznolikosti spolnih stilov in lastnosti človekove seksualnosti, pa ob tem še vedno reproducira
manjšinsko-večinsko binarnost na področju seksualnosti. K temu prispeva prikazovanje
homoseksualne identitete kot nečesa esencialnega. Prav tako pa se z osredotočanjem na
vsakdanja življenja ter probleme gejev in lezbijk znotraj gejevske in lezbične subkulture, ki je
v središču tovrstne filmske naracije, naslavlja geje in lezbijke, za katere se predpostavlja, da
so sami pri sebi že sprejeli in normalizirali svojo homoseksualno identiteto, s čimer tovrstni
filmi niso namenjeni splošni, širši publiki, ampak specifični gejevski in lezbični publiki, ki se
lahko identificira z reprezentiranimi filmskimi liki. S tem lahko v filmih tovrstna filmska
produkcija poudari temeljne konflikte in probleme glavnih protagonistov, vendar pa s
prikazovanjem spolnih vlog in identitet, ki jih filmski liki zajemajo, pomanjkljivim
problematiziranjem dominantne logike heteronormativnosti in strukturne organiziranosti
družbe okoli heteroseksualne norme in maskulinosti, prispeva k reprodukciji spolne in
seksualne binarnosti v družbi ter razumevanju spolne in seksualne identitete kot naravne in
prirojene (prav tam, str. 369−373).
Queerovska filmska produkcija želi omenjene pomanjkljivosti gejevskih in lezbičnih
neodvisnih filmov preseči s problematiziranjem fluidnosti in kompleksnosti spolnih in
seksualnih identitet, kar je v središču njene filmske reprezentacije, kot je razvidno iz filmov
My Own Private Idaho (1991, režiser Gus Van Sant), Totally Fucked Up (1993, režiser Gregg
Araki), Chasing Amy (1997, režiser Kevin Smith) in High Art (1998, režiserka Lisa
Cholodenko). Pri tem se naslanja na kritiko identitetne politike projekta queer, na podlagi
katere se v heteronormativni družbi označuje, kaj je »normalno« in kaj ne. Posledično filmi
queerovskega kina ob kritiki določene, centralizirane in enotne podobe homoseksualnosti v
ospredje postavljajo fluidno seksualno identiteto in ob tem poskušajo pokazati na dinamičnost
in kompleksnost spolnih želja. Na ta način želijo poseči v heteronormativno logiko, ki
homoseksualnost označuje z manjšinskim statusom in ob tem ohranja heteroseksualno večino
ter svoj normativni status v družbi. Pri reprezentaciji filmskih likov je v ospredju to, da liki ne
opravičujejo ali pojasnjujejo svojih seksualnih želja in interesov ter jih ne označijo v eno
identitetno kategorijo, ampak vsakršne različne seksualne želje predstavijo kot vedno možne
znotraj katerekoli seksualne identitete oz. pri katerikoli osebi, ne glede na njene prevladujoče
spolne preference (npr. homoseksualne želje predstavijo kot vedno možne tudi znotraj
heteroseksualnosti). Na ta način se skuša pokazati na fluidnost seksualnih želja in identitet,
hkrati pa se želijo izogniti postavljanjem reprezentiranih spolnih želja v določeno identitetno
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kategorijo. S tem želi queerovska filmska produkcija nasprotovati binarnim opozicijam in
razlikam, kot so heteroseksualnost-homoseksualnost, bel-črn, reven-bogat ipd., ter jih preseči.
Prav tako filmski liki tu vedno predstavljajo subkulturo ali skupino, ki pripada še širši, večji
subkulturi. Ob tem so prikazani liki spolni nekonformisti, saj se ne podrejajo in se nenehno
izmikajo zahtevam družbenih norm »normalnosti« in »nenormalnosti« na področju spola,
seksualnosti, spolnih vlog, znanosti, samoumevnih pravil ter te tudi dekonstruirajo s
poudarkom na spolni inverziji in subverziji. Na ta način poskuša queerovski kino seksualnost,
spolne prakse in erotična razmerja izvzeti iz kakršnekoli fiksne in striktne identifikacije ter
pokazati, kako normativne družbene meje povzročajo bolečino, ponižanje in izključitev tistih
ljudi, ki stojijo izven teh določenih norm in meja (prav tam, str. 373−381).
V veliki meri se je queerovska filmska produkcija najprej razvila v ameriškem prostoru in
kontekstu ter vzpostavila skozi devetdeseta leta prejšnjega stoletja, ki je kot takratni nov
filmski fenomen leta 1992 bila označena in zajeta v termin New Queer Cinema s strani B.
Ruby Rich, ameriške akademičarke na področju filma (Chin, 2005: 220). Ta je sprva služil
kot oznaka za določene filme, kot so Poison (1991, režiser Todd Haynes), Swoon (1992,
režiser Tom Kalin), The Living End (1992, režiser Gregg Araki) in The Hours and Times
(1991, režiser Christopher Münch), ki so se v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja
pojavili na filmskem festivalu Sundance. Tu gre za enega izmed največjih ameriških filmskih
festivalov neodvisnega filma, na katerem so omenjeni filmi vizualizirali tako imenovano
queerovsko kulturo, ki jo tvorijo ljudje različnih seksualnosti in spolnih identitet. Sam termin
je na podlagi teh filmov prevzel vlogo označbe za filme neodvisne produkcije, ki obsegajo
queerovsko vsebino (prav tam).
Zametek za New Queer Cinema predstavljajo neodvisni filmi, ki so začeli kritično prodirati v
družbo z osemdesetimi leti dvajsetega stoletja pod vplivom krize AIDS-a, takratne Reaganove
politike in feminističnega ter gejevskega in lezbičnega aktivizma (Rich, 2013: xv, xvi). Za
njihov nastanek je ključen tudi razvoj tehnologije, kot so videorekorderji in računalniki, ki je
omogočala poceni in dostopno opremo za snemanje filmov, ki so imeli nizek proračun. Z
direktno reprezentacijo in postavitvijo AIDS-a kot vprašanja smrti v ahistoričen, nekronološki
kontekst je takratna aktivistična filmska umetnost gradila alternativni medij, ki je družbi
predstavil AIDS kot možni rezultat spektra različnih seksualnosti in fluidnosti seksualnih
identitet ljudi ter napak, ki se dogajajo znotraj medicine (npr. AIDS kot rezultat pomanjkanja
čistoče in sterilnosti znotraj zdravstvenih ustanov). S tem se je hkrati izpostavilo usodne
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posledice neopravičenega družbenega zavračanja in stigmatiziranja tistih seksualnosti, ki se
razlikujejo od heteroseksualnosti (Pearl, 2004: 23‒34).
Kontekst smrti in marginalnosti se iz omenjenih aktivističnih filmov prenese in ohrani tudi v
filmih queerovske produkcije. Kljub temu se ta dva pojma ne pojavljata nujno v okviru AIDSa. Prav tako v queerovskih filmih ni v ospredju zgodba, ampak avtentična izkušnja s
približkom smrti (slednjo se v queerovski produkciji definira zelo različno), ki se jo reflektira
in pri tem ne spreminja njenega pomena in bistva (prav tam, str. 33). Tu so v ospredju
predvsem izkušnje oseb, ki se nanašajo na LGBTQIA družbeno manjšino ter skupine znotraj
njih, ki se razlikujejo glede na raso, etnično, religiozno pripadnost ipd. To je jasno razvidno iz
filmov, kot so Tongues United (1989, režiser Marlon Riggs), My Own Private Idaho (1991,
režiser Gus Van Sant) in Paris is Burning (1990, režiserka Jennie Livingston) in The Living
End (1992, režiser Gregg Araki). Kot ugotavlja DeAngelis (2004: 41‒51), protagonisti teh
filmov s svojimi dejanji ter izkustvi (bodisi moralno negativnimi ali pozitivnimi) prikazujejo
mejo in preplet, dinamiko med sedanjostjo, preteklostjo in imaginarnostjo, ki skupaj
posredujejo realnost preko njihovih preteklih in sedanjih želja ter fantazij. Slednje so lahko
zatrte, omejene, s čimer se poskuša pokazati in kritizirati heteronormativnost ter njen vpliv na
ljudi, ki se ne skladajo z normami heteroseksualne družbe. Hkrati pa se na ta način poskuša
tudi pokazati problematiko nenormativnih spolnih želja ljudi kot vedno znova odvijajoči se
proces, saj se jim izpolnitev teh želja nenehno izmika zaradi heteronormativne in
cisnormativne družbe. The Hours and Times (1991, režiser Christopher Münch) in Velvet
Goldmine (1998, režiser Todd Haynes) sta primera filmov queerovske produkcije, ki realnost
konteksta vzpostavljata na podlagi preteklih in sedanjih dejanj protagonistov, kjer lahko
časovnost pomeni proces raziskovanja, opazovanja in pregleda lastne identitete ter sebstva
protagonistov (prav tam, str. 46). Da našteta vsebina in karakteristike queerovskih filmov
naredijo večji politični in estetski učinek na gledalce, je za queerovsko produkcijo značilno
eksperimentiranje s tehnikami in strukturami filmske pripovedi. Posledično zajemajo filmi
različne formate posnetkov in preplet različnih filmskih žanrov. Prav tako se lahko pojavijo v
črno-beli barvi ali pa zajemajo omejeno število igralcev, ki niso nujno cisspolni. Na ta način
želi queerovska produkcija kršiti oblikovne, vsebinske in žanrske konvencije »mainstream«
filmov hollywoodske industrije (Aaron, 2004: 3‒5; Chin, 2005: 221). Queerovska produkcija
na podlagi omenjenih pripovednih in estetskih strategij agresivno, direktno in jasno zagovarja
ter uveljavlja queerovsko kulturo in njene pripadnike ter si s tem prizadeva za njihovo
pripoznanje v družbi. K temu so prispevali številni LGBTQIA neodvisni režiserji, režiserke,
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producenti in producentke (npr. Rose Troche, Tom Kalin, Mary Harron, Kimberly Peirce,
Steve McLean, Nigel Finch, Todd Haynes in drugi), ki so svoje lastne življenjske izkušnje
zajeli na filmskem platnu in jih s tem posredovali javnosti (Chin, 2005: 221).
Kot že omenjeno, je Ruby B. Rich (2000 v DeAngelis, 2004: 41) New Queer Cinema sprva
označila za gibanje, vendar ga je leta 2000 razglasila za nekakšen moment, trenutek znotraj
neodvisnih filmov v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Razlog za to je predvsem izbris
meje med neodvisnimi queerovskimi filmi in hollywoodskimi filmi, saj naj bi se tematike
(npr. seksualnost, spol, identiteta) znotraj queerovskih filmov proti koncu devetdesetih let
začelo prirejati in prilagajati klasičnim hollywoodskim filmskim konvencijam, da bi ti lahko
lažje uspeli in profitirali v filmski industriji, ki še vedno velja za eno izmed največjih področij
kapitalskih investicij (Morrison, 2006: 135‒146). Hkrati so režiserji in producenti želeli
predstaviti in približati queerovsko kulturo širši, »ne-queerovski« publiki, da bi pripadnike
queerovske kulture v družbi naredila bolj vidne. Posledično se je publiki predstavilo samo
določene tipe queer ljudi (kot npr. osebe iz srednjega razreda, bele rase), ki jih
heteronormativna družba najbolj tolerira. S tem je queerovska produkcija pripomogla k
dodatnemu zastoru in marginaliziranju ostalih ljudi znotraj queerovske kulture, prav tako pa
je s tem spodletela pri realizaciji njenega osnovnega načela, ki si prizadeva za vidnost,
sprejetost in nefiksiranost, netipiziranost ljudi različnih seksualnosti in spolnosti, ki ne
sovpadajo s prevladujočo heteroseksualnostjo in cisspolnostjo. To se utrjuje tudi s tem, da v
filmih tovrstne produkcije vloge glavnih protagonistov pogosto zasedejo igralci in igralke
(npr. Christian Bale, Ewan McGregor, Hilary Swank, Chloë Sevigny, Mike Dytri in drugi), ki
se identificirajo kot heteroseksualne in cisspolne osebe ter s tem kategorizirajo pod določeno
identiteto. Hkrati so queerovske tematike pograbili tudi hollywoodski filmi (npr. The Talented
Mr. Ripley, 1999, režiser Anthony Minghella in Chicago, 2002, režiser Rob Marshall) kot
znak kontroverznosti za večji dobiček (Aaron, 2004: 197, 198; Chin, 2005: 221, 222).
Čeprav so na evropske queerovske kinematografske oblike produkcije, distribucije in načine
gledanja, ki presegajo nacionalne meje in binarnosti, vplivale že omenjene kritične angloameriške diskusije o politikah spolne identitete ter dogajanje na ameriški aktivistični in
filmski sceni, pa pomemben faktor pri njenem oblikovanju predstavljajo tudi geo-politične,
družbeno-ekonomske in etno-kulturne spremembe. Meje teritorialnih, političnih in seksualnih
identitet ter njihove reprezentacije v sodobni Evropi so pomemben moment transformacije, ki
zahteva nov, bolj kritičen pristop k njeni obravnavi. K temu prispeva tudi to, da sta Evropa in
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queer dve različni kompleksni konstrukciji, kjer je Evropa kot koncept vezana na identiteto,
kar je v protislovju s konceptom queer, ki se izmika konceptu fiksne identitete. Posledično v
povezavi z evropskim prostorom queerovska koncepcija znotraj queerovske filmske
produkcije funkcionira kot zavrnitev obravnave različnih filmskih ustvarjalcev kot enotne
skupine evropskega kina ter postavlja nova, provokativna vprašanja o mejah možnosti
seksualnosti, nacije in pripadnosti. Queerovski kino v tem kontekstu predstavlja obliko
komunikacije, zabave in ekspresije, skozi katero se preizprašuje geografske, lingvistične in
ontološke parametre identitete in strasti. Filmski ustvarjalci (npr. Stephen Frears, Derek
Jarman in Monika Treut) tega področja skozi svoje delovanje naslavljajo koncepte nacionalne
identitete in seksualnosti ter ob tem poskušajo presegati tipično univerzalne anglo-ameriške
modele spolnega poželenja, da pridejo do bolj alternativnih, lokaliziranih fantazij in realnosti.
Pri tem se osredotočajo na radikalno vizijo, ki preizprašuje oblike nacionalnosti in strasti v
povezavi z družbenim prostorom, LGBTQIA skupnostmi, kulturami, identitetami ter na ta
način predstavljajo potencial subverzivnega razumevanja stvari, ki so nam v vsakdanjem
življenju samoumevne (Dawson, 2015: 185, 186; Griffiths, 2008: 14−18).
V evropskem kinu se začne ponekod v središče filmov postavljati seksualno in spolno
fluidnost nastopajočih filmskih likov z eksperimentiranjem s temami crossdressinga že skozi
dvajseta leta prejšnjega stoletja. Primer tega so filmi nemških ustvarjalcev, kot so Mikaël
(1924, režiser Carl Theodor Dreyer), Geschlecht in Fesseln (1928, režiser William Dieterle)
in Die Büchse der Pandora (1929, režiser Georg Wilhelm Pabst). Kljub temu pa vzpon
nacističnega režima, druga svetovna vojna ter holokavst prekinejo s takratnim LGBTQIA
kinom v Nemčiji in splošnim kinom drugod po Evropi vse do šestdesetih in sedemdesetih let,
skozi katera se začnejo vzpostavljati t.i. nova kina, kot so nemški queerovski kino, novi
francoski kino in kina v Italiji, Belgiji, na Švedskem itd. Slednja so sestavljali filmski
ustvarjalci, kot so nemški Volker Schlöndorff, Rainer Werner Fassbinder, Max Färberböck,
Rosa von Praunheim, francoski Jean Genet, Édouard Molinaro, Serge Gainsbourg, belgijski
Harry Kümel, Chantal Akerman, Lee H. Katzin, švedski Bo Arne Vibenius, Mai Zetterling ter
italijanski Bernardo Bertolucci, Pier Paolo Pasolini, Liliana Cavani, Damiano Damiani in
Dino Risi, ki so v povojnem času dekonstrukcije družbene in kulturne infrastrukture želeli
politično in stilistično preoblikovati svoja nacionalna kina in jih na novo vzpostaviti.
Posledično se začne takrat s filmi preizkušati meje cenzure in družbenih tabujev (Dawson,
2015: 187−193).
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Iz tega razloga se v številnih evropskih filmih začnejo pojavljati kontroverzne teme, kot so
pornografija (primer tega je švedski film Mera ur kärlekens språk, 1970, režiser Torgny
Wickman), pedofilija, seksualna represija, biseksualnost in homoseksualnost (primeri tega so
švedski filmi Älskande par, 1964, režiser Mai Zetterling, Persona, 1966, režiser Ingmar
Bergman in Thriller - en grym film, 1973, režiser Bo Arne Vibenius). S tem so s spolnostjo
povezani filmi funkcionirali tudi kot izobraževalni filmi o bolj alternativnih oblikah
seksualnosti in življenjskih stilov. To je na Švedskem vodilo v razvoj queerovskega kina, ki
problematizira predvsem migracijska vprašanja, homofobijo in vprašanje koncepta družine
kot vrednote heteronormativne družbe. Pomembnejši švedski režiserji in režiserke s svojimi
deli tu so Lukas Moodysson, Ella Lemhagen, Alexandra-Therese Keining in Bitte Andersson
(prav tam, str. 195, 196).
V nemškem prostoru začnejo povojni filmi zajemati predvsem homoseksualno vsebino
znotraj grozljivk in srhljivk, prostitucijo, sadomazohistična razmerja, transseksualnost,
eksperimentacijo z zvokom in sliko, poigravanje z reprezentacijo transspolnosti in različnih
seksualnosti v povezavi s kritiko nacizma in reprezentacijo spolno nebinarnih oseb. V
povezavi s kritiko politike vključevanja in izključevanja v družbi tovrstni filmi pogosto
prikazujejo židovske like in migrante. Primer tega so filmi in dokumentarci, kot so
Jagdszenen aus Niederbayern (1969, režiser Peter Fleischmann), Faustrecht der Freiheit
(1975, režiser Rainer Werner Fassbinder), Querelle (1982, režiser Rainer Werner Fassbinder),
Ein Virus kennt keine Moral (1986, režiser Rosa von Praunheim), Ich bin meine eigene Frau
(1992, režiser Rosa von Praunheim), Gendernauts - Eine Reise durch die Geschlechter (1999,
režiserka Monika Treut) in Wir sind die Nacht (2010, režiser Dennis Gansel) (prav tam, str.
188, 189).
V francoskih in belgijskih filmih pa so v ospredju nenormativni življenjski stili in vsebina, s
prikazom katerih se poigravajo z različnimi oblikami seksualnosti in spola ter na ta način
poskušajo izključiti binarne opozicije. Prav tako številni filmi v povezavi s transnacionalnim
kinom ter temami preizprašujejo biološki in družbeni spol, se ukvarjajo z vprašanjem
crossdressinga in raziskujejo žensko seksualnost ter identiteto, kjer je poudarek na fluidnosti
strasti in upiranju družbenim binarnostim. Primeri tega so filmi Monsieur Hawarden (1968,
režiser Monsieur Hawarden), Je, tu, il, elle (1974, režiserka Chantal Akerman), Je t'aime moi
non plus (1976, režiser Serge Gainsbourg), Ma Vie en Rose (1997, režiser Alain Berliner) in
Anatomie de l'enfer (2004, režiserka Catherine Breillat). Od devetdesetih let naprej se začne
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omenjene tematike postavljati tudi v komični žanr, hkrati pa začnejo filmi tovrstne produkcije
vključevati bolj neposredne, direktne in eksplicitne scene spolnega občevanja, prostitucije in
pornografije. To je razvidno iz filmov, kot so Gazon maudit (1995, režiserka Josiane
Balasko), Pédale douce (1996, režiser Gabriel Aghion), Baise-moi (2000, režiserka Virginie
Despentes), Poltergay (2006, režiser Eric Lavaine), Homme au bain (2010, režiser Christophe
Honoré) in Dans la maison (2012, režiser François Ozon) (prav tam, str. 190, 191).
V Italiji pa se po vojni začne producirati filme, ki raziskujejo homoseksualnost, nacizem in
moč v povezavi z razmerami v povojni Italiji, revščino in delavskim razredom. Primeri tega
so filmi režiserja Luchina Viscontija, kot sta La caduta degli dei (1969) in Morte a Venezia
(1971), filmi Bernarda Bertoluccija, kot so Il conformista (1970), ter filmi režiserja Piera
Paola Pasolinija, kot je Salò o le 120 giornate di Sodoma (1975). Za to obdobje je pomembna
tudi režiserka Liliana Cavani s svojimi filmi, kot so Il portiere di notte (1974), Al di là del
bene e del male (1977) in The Berlin Affair (1985), v katerih poveže fašizem, seksualnost in
perverzije. Prav tako številni filmi dajejo poudarek na raziskovanju seksualnosti, zaradi česar
se prikazuje predvsem sadomazohistična in homoerotična razmerja, kot je to razvidno iz
filmov Una ragazza piuttosto complicata (1969, režiser Damiano Damiani), Scacco alla
regina (1969, režiser Pasquale Festa Campanile) in Sessomatto (1973, režiser Dino Risi).
Italijanski filmi tovrstne produkcije v osemdesetih in devetdesetih letih dvajsetega stoletja v
ospredje postavljajo predvsem vprašanje pedofilije. Primeri tega so filmi, kot so Il sapore del
grano (1986, režiser Gianni Da Campo), Gli occhiali d'oro (1987, režiser Giuliano Montaldo)
in Pianese Nunzio, 14 anni a maggio (1996, režiser Antonio Capuano). Hkrati se od takrat
naprej v tovrstnih filmih začne dajati poudarek na reprezentaciji seksualne fluidnosti, kot to
ponazarjajo filmi režiserja Ferzana Ozpeteka Le fate ignoranti (2001), Saturno contro (2007),
Mine vaganti (2010), ter filmi, kot so La terza madre (2007, režiser Dario Argento), Diverso
da chi? (2009, režiser Umberto Riccioni Carteni) in Viola di mare (2009, režiserka Donatella
Maiorca) (prav tam, str. 192, 193).
Čeprav lahko danes govorimo o globalnem in transnacionalnem kinu kot posledici razvoja
tehnologije in transporta, ki sta prispevala k večji mobilnosti filmskih producentov, režiserjev,
igralcev, montažerjev, scenografov, scenaristov itd., kar je omogočilo njihovo preseganje
regionalnih in nacionalnih mej ter medsebojno sodelovanje filmskih ustvarjalcev, ki prihajajo
iz različnih držav, pa se je potrebno zavedati, da se je fenomen queerovskega kina v Evropi
oblikoval v specifičnih nacionalnih kontekstih produkcije in konzumpcije, kjer agresivni,
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politični in reprezentativni aktivizem sovpada z vplivom radikalnih inovacij evropske
avantgarde in »arthousa« v filmskem ustvarjanju. Iz tega razloga je za njegovo razumevanje
potrebno diskusije oblikovati in premakniti k identiteti ter reprezentaciji in pri tem upoštevati
sociopolitične spremembe in stanja, ki so vezana na določen prostor in čas, divergentnost,
raznolikost in unikatnost družbenih, političnih in kulturnih fantazij tega prostora, ki so
konstantno v procesu rekonstrukcije in spreminjanja ter imajo vpliv na izkušnje LGBTQIA
oseb in spreminjanje queerovskega kina (Dawson, 2015; Griffiths, 2008).
Na tej točki Španija kot ena izmed evropskih držav predstavlja specifičen kontekst, v katerem
se razvije španska queerovska filmska produkcija, ki je veliko doprinesla tovrstni produkciji
na evropski in tudi mednarodni ravni. Queerovski kino se tu vzpostavi v devetdesetih letih
dvajsetega stoletja, po smrti Francisca Franca in padcu njegove diktature leta 1975, v času
katere je bil španski kino pod nadzorom močne cenzure. Podlago za njegov razvoj
predstavljajo španski LGBT filmi in post-frankovska filmska produkcija, ki je poskušala
redefinirati pomen španske identitete ob kritiki družbene zapuščine diktatorskega režima.
Celotna filmska umetnost je poleg ostalih umetniških zvrsti v času španske demokratične
tranzicije predstavljala prostor boja med »starim« in »novim«, na podlagi česar se je
poskušalo pridobiti širšo publiko in njeno naklonjenost, s čimer je kulturna produkcija po
smrti Franca razcvetela. Umetniški preboj je v začetku osemdesetih let v Španiji zaznamovalo
že omenjeno kulturno gibanje La Movida Madrileña, ki je temeljilo na osvoboditvi od
obdobja diktature in novem smislu umetniške svobode pod uradno formacijo demokracije.
Ker je La Movida Madrileña predstavljala tudi politično gibanje, ki je glas dalo prej nevidni
homoseksualni in transspolni španski populaciji, so se pod njenim okriljem začeli producirati
LGBT filmi. Z združenjem in sodelovanjem ilustratorjev, pesnikov in režiserjev, se je v
okviru tega ustvarilo novo urbano umetniško obliko, ki je z uporabo parodije za preobrazbo
tradicionalne španske ikonografije naredila odmik od kategorizacije. Hkrati pa je tu bil
pomemben tudi vpliv punkovske scene iz Velike Britanije, ki je mladim umetnikom dala
drugačen, odstopajoč izgled, ki kritizira stroge družbene norme lepote in spola. Tako je
kultura umetniškega gibanja bila ambivalentna, saj je na eni strani stremela k novemu, na
drugi strani pa je s parodijo preobražala kulturno zapuščino Španije. Posledično se je skozi
filme začelo poudarjati erotiko, odprto reprezentirati in kritično naslavljati takratne obstoječe
seksualne politike kot ostanek represije prejšnjega diktatorskega režima. Ključno za delovanje
alternativnih kulturnih producentov in režiserjev v okviru La Movide Madrileñe je bil tudi
prevzem mesta vodje filmskega oddelka leta 1982 s strani ene izmed takrat najvplivnejših
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ženskih ustvarjalk Pilar Miró. Ta je s svojim t.i. zakonom Miró prinesla številne finančne
subvencije za filmske producente, kar jim je olajšalo snemanje filmov. Ker si je takratna
španska vlada pod vodstvom socialistične stranke prizadevala za prelom z nedavnimi
španskimi političnimi režimi, nacionalno pozabo njene nedavne krvave zgodovine in
preoblikovanje podobe Španije na mednarodni ravni kot liberalne, demokratične in
progresivne države, je s finančnimi subvencijami ter promocijami spodbujala in politično
podpirala snemanje alternativnih filmskih oblik ob prevzemanju Zahodnih, hollywoodskih
filmskih žanrov (Allinson, 2001: 16; D'Lugo, 1997: 25, 26).
Posledično je liberalizacija v Španiji odločilno vplivala na politike reprezentacije in seksualne
politike španskega kina, kar je pripeljalo do večje vidnosti in reprezentacije marginaliziranih
spolnih in seksualnih družbenih skupin, predvsem gejev in lezbijk, ki se jih je kot filmske like
začelo vključevati v komedije in humoreske, hkrati pa se je v osemdesetih in devetdesetih
letih dvajsetega stoletja v filmih začelo podajati kritiko homofobije s poudarkom na procesu
samosprejemanja in razkritosti istospolne usmerjenosti gejev in lezbijk. Primera takšnih
filmov sta No desearás al vecino del quinto (1970, režiser Ramón Fernández) in Pajarico
(1997, režiser Carlos Saura). Homoseksualne teme so skozi filme sedemdesetih let povezane
tudi s takratnim političnim režimom Španije in njeno tranzicijo v demokracijo. To je razvidno
predvsem iz filmov, kot so Los placeres ocultos (1977), El diputado (1978) in La mujer del
ministro (1981), režiserja Eloya de la Iglesia. Prav tako so v osemdesetih letih prejšnjega
stoletja lahko s svojimi filmi začeli prodirati v javnost novi filmski ustvarjalci, kot so Jaime
de Armiñán, Vicente Aranda, Pedro Almodóvar in Ventura Pons, ki so nasprotovali
politiziranim seksualnim normam, zavračali fašizem in si želeli večjo progresivnost družbe na
področju spola in seksualnosti. S filmi, kot so Mi querida señorita (1972, režiser Jaime de
Armiñán), Cambio de sexo (1977, režiser Vicente Aranda), Pepi, Luci, Bom y otras chicas del
montón (1980, režiser Pedro Almodóvar) in El vicari d'Olot (1981, režiser Ventura Pons),
reprezentirajo opozicijo družbenim normam na področju spola in seksualnosti ter
predstavljajo obdobje kulturne svobode in raziskovanja seksualnosti ter s tem zgodnji začetek
formiranja španske queerovske filmske produkcije. Ključni povod za formiranje njene
vsebine pa predstavlja predvsem španski lezbični feminizem, ki je v ospredje postavil
seksualno politiko na ravni ženskih izkušenj, katere so pod konservativno, hegemono moško
gejevsko mislijo ostale skrite, hkrati pa je ob tem z individualnimi osebami poudaril
pluralnost. Zato se je postopoma v filmih začelo konstruirati in organizirati podobe
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LGBTQIA vsebin s poudarkom na fluidnosti, individualnosti in prepletanju raznolikih
izkušenj (Dawson, 2015: 193−196; Perriam, 2013: 11, 43−45, 48−50, 64).
Čeprav splošni koncept queer na področju queerovske filmske produkcije konstruira
kategorijo režiserjev, producentov, igralcev in filmov, ki direktno naslavljajo ali
reprezentirajo LGBTQIA teme, pa v kontekstu španskega queerovskega kina zajema
drugačen, bolj konvencionalni pomen in označuje pozitivne podobe in dramatizacijo okoliščin
LGBTQIA izkušenj, specifično pragmatično vsebino in slog, da se njegove filme lažje
tematsko kategorizira za festivalne programe, produkcijo in distribucijo. Kljub temu, da se v
Španiji prevzame anglo-ameriško razumevanje koncepta queer kot nedefinirajoče prakse in
politične pozicije, ki ima potencial preizpraševati normativne vednosti, znanja in identitete, pa
je queerovska misel tu pod vplivom njenih specifičnih lokalnih diskurzov, praks, tradicij in
zgodovine zaradi pluralnosti jezikovnih, kulturnih in zgodovinskih pozicij njenih prebivalcev,
ki vodijo v različne politične odzive na družbene norme. To posledično vpliva na način
prikazovanja in reprezentacijo dejanj, akterjev, vsebin, zgodb in tematik španskega
queerovskega kina, skozi katere se v filmih različno izraža kritiko heteronormativnosti.
Tovrstni kino med drugim tudi predstavlja politične prakse in kulturne reprezentacije kot
odziv na družbene in intelektualne reakcije na »seksualne odpadnike«, ki v družbi veljajo za
drugačne in nenormalne, ker ne izpolnjujejo splošnih družbenih pričakovanj in norm. Na
podlagi tega formira kritiko družbene diskriminacije in nepravičnosti ter predstavlja paralelo
queerovskega aktivizma, anti-identitetno politiko in diskurz, ki zavrača binarni politični
sistem, na katerem se gradi matrica normalno-nenormalno. Hkrati s svojimi filmi pomeni
odmik od lezbičnega in gejevskega kulturnega izražanja, politik in dominantnih reprezentacij
LGBTQIA, ker v ospredje postavlja nove oblike intimnosti in intimnih dejanj s poizkusom
približka realnim vsakdanjim izkušnjam socialno izključenih ljudi ob kritiki samoumevno
sprejetih idej v družbi. S tem španski queerovski kino avdiovizualno predstavlja imaginacijo
skozi represivne ali politične strategije filmskega ustvarjanja (Perriam, 2013: 4−14, 148).
Prvi elementi queerovske filmske produkcije in aktivizma so se v Španiji začeli pojavljati v
začetku devetdesetih let dvajsetega stoletja skozi kratke filme režiserjev, kot sta Iván Zulueta
in Agustí Villaronga. V okviru tega so začeli nastajati bolj alternativni, unikatni filmi in
dokumentarci z novim pristopom snemanja, ki skozi anti-normativna dejanja in dialoge
kažejo na konvencionalno konstrukcijo konceptov na področju identitet, seksualnosti in spola.
To poudarjajo z vključitvijo punkerske agresije, poigravanjem z binarnimi kategorijami, kot
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sta heteroseksualnost-homoseksualnost, z zavračanjem običajnega in normativnega,
reprezentacijo seksualnih subkultur in skupnosti, vprašanja homofobije, fobije proti AIDS-u
ter v okviru tega tudi izkušenj v povezavi z zdravstvenim in telesnim stanjem ljudi, umiranja,
smrti in žalovanja. Na ta način se podaja kritiko politizirane produkcije filmskih podob in
vsebin. Ti filmi kot manifesto upora in zavrnitve predstavljajo konec s staro filmsko tradicijo.
Gre za nove narativne podobe seksualnih manjšin, ki se jih prikaže na popolnoma nove in
drugačne načine za razliko od takrat obstoječe španske filmske produkcije. Na ravni nove in
drugačne filmske naracije, ki vzpostavlja nove in transgresivne debate, se poskuša konstruirati
nove seksualne politike v družbi. Tu je pomemben tudi odmik od komercialnega in premik k
eksperimentalnemu filmskemu ustvarjanju, kjer je ključna vidnost LGBTQIA življenjskih
izkušenj. Njegovo produkcijo in konzumpcijo v okviru španskega queerovskega prostora
spodbujajo predvsem neodvisne založbe in knjigarne, kot so Berkana, Cómplices in Antinous,
ki so tesno povezane z LGBTQIA skupnostjo in njenimi projekti. To delajo z objavljanjem in
distribucijo filmskih katalogov ter s svojim sponzorstvom kulturnih dogodkov, ki so med
drugim tudi povezani s queerovskim kinom. Bolj kompleksne, radikalne in estetske
queerovske materiale upora se zato najde predvsem na filmskih festivalih, razstavah,
programih in v produkcijskih podjetjih video-umetnosti ter spletnih kanalih, kot so
LesGaiCineMad, Zinegoak, EnikPro, Volando Vengo in Emociones Produce, ki se na
različnih ravneh povezujejo s queerovskim projektom in aktivizmom (npr. z montažo
avdiovizualnih razstavnih umetnosti in kampanj povezanih z AIDS-om ter z distribucijo
glasbenih posnetkov, ki nosijo anti-identitetno politiko) ter ob avdiovizualizaciji njegovih
ciljev promovirajo politični kino različnosti in zabave (prav tam, str. 15−18, 33−35, 40−42,
92, 94, 101, 104, 112−115).
Ključni za queerovsko filmsko produkcijo so tudi kratki filmi, dokumentarci in biografije, ki z
nekonvencionalnim filmskim slogom, reprezentacijo identitete, tveganj, dobrobiti in
konstrukcije spola ter seksualnosti v okviru družbene socializacije in vzgoje naslavljajo
politični spekter queera v Španiji v povezavi z globalno seksualnostjo in intersekcijskimi
politikami. Primer tega je dokumentarni film Campillo sí, quiero (2007, režiser Andres
Rubio) in kratki film Yo sólo miro (2008, režiser Gorka Cornejo). Prav tako pa tudi daljši
filmi dajejo vpogled v politiko partnerstva, transspolne izkušnje ter seksualno in emocionalno
frustracijo v povezavi z nacionalnim, zgodovinskim, kulturnim, ruralnim, lingvističnim in
katoliškim kontekstom Španije, v okviru katerega poskušajo dekonstruirati spolne in
seksualne družbene institute, kot je npr. zakonsko partnerstvo. Slednje je razvidno predvsem
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iz filmov, kot so Spinnin' (2007, režiser Eusebio Pastrana), Nacidas para sufrir (2009, režiser
Miguel Albaladejo) in trilogija režiserja Juana Pinzáse Era outra vez (2000), Días de boda
(2002) ter El desenlace (2005). Za tovrstno produkcijo so s svojimi filmi pomembni tudi
ustvarjalci in ustvarjalke (komičnih) dram, kot so Jaime de Armiñán (El palomo cojo, 1995),
Gerardo Vera (Segunda piel, 1999), Cesc Gay (Krámpack, 2000), Daniela Féjerman in Inés
París (A mi madre le gustan las mujeres, 2002), Miguel Albaladejo (Cachorro, 2004), Manuel
Gómez Pereira (Reinas, 2005), Julio Medem (Habitación en Roma, 2010) in Xavier
Villaverde (El sexo de los ángeles, 2012). Njihovi filmi zajemajo tematike, kot so družbeni
razred, heteroseksualno monogamno razmerje, lezbištvo, gejevski življenjski stil, ljubezenski
trikotnik in fluidnost seksualnosti (Dawson, 2015: 194, 195; Perriam, 2013: 20, 27−32, 78).
Na španski queerovski kino niso imeli in nimajo vpliva le filmski režiserji, kot so nekateri že
omenjeni Eloy de la Iglesia, Jaime de Armiñán, Vicente Aranda, Pedro Almodóvar, Ventura
Pons, Iván Zulueta, David Menkes, Alfonso Albacete in Marta Balletbò-Coll, ampak tudi
igralci in igralke, ki skozi filme na različne načine uprizarjajo LGBTQIA izkušnje ter
kompleksnost in problematičnost seksualnosti s prevzemom številnih anti-heteronormativnih
in nekonvencionalnih filmskih vlog, kot so drag queeni, transspolne osebe, na podlagi
preizpraševanja hegemonih paradigem, kot sta maskulinost in feminilnost, poveznih s
spolnimi vedenji, kritike patriarhata, koncepta identitete, heteroseksualnosti, materinstva,
družine in represije v povezavi z dominantnimi kulturnimi vzorci družbe. Sem se uvrščajo
igralci Eusebio Poncela, Jordi Mollà, Javier Cámara, Gael García Bernal, Antonio Banderas
in igralke Victoria Abril, Carmen Maura, Rosa Maria Sardà ter Concha Velasco. Čeprav ni
nujno, da vse omenjene filmske ikone nosijo mednarodni, internacionalni in nacionalni prestiž
na področju filmske kulture, pa vse skozi produkcijo, režijo in uprizarjanje v filmih naredijo
distanco od obstoječih seksualnih politik in diskurzov v družbi ter ob tem poskušajo brisati
distinkcije med posameznimi spolnimi filmskimi naracijami. Slednje najbolj uspešno uspe
narediti

mednarodno

uveljavljenemu

in

priznanemu

filmskemu

ustvarjalcu

Pedru

Almodóvarju, ki predstavlja eno izmed najvplivnejših in popularnih španskih figur na
področju filma (Perriam, 2013: 48, 66−85).
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2.4. Pedro Almodóvar
2.4.1. Biografija
Pedro Almodóvar je bil rojen leta 1949 v vasi Calzada de Calatrava, ki leži znotraj španske
ruralne province Castilla-La Mancha. Ko je imel osem let, je s svojo družino, ki so jo
sestavljali njegova mama, Francisca Caballero, oče, Antonio Almodóvar Trujillo, sestri
Antonia in María Jesús ter brat Agustín, migriral v mesto Orellana la Vieja, ki leži v provinci
Extremadura. Kljub njihovi revščini, se je od svojega osmega do šestnajstega leta starosti
šolal v prestižnem samostanu v mestu Cáceres, kjer so ga učili salezijanci, hkrati pa se je
izobraževal v tamkajšnjem internatu kot kandidat za duhovnika, saj je to izobraževanje bilo
brezplačno. V svojih poznih najstniških letih se je leta 1967 preselil v Madrid, kjer se je
zaradi takratnega zaprtja nacionalne kinematografske šole v Madridu s strani Francisca Franca
začel izven formalnega izobraževanja sam učiti filmskega ustvarjanja, hkrati pa je v začetku
svojega obdobja v Madridu začel pisati scenarije in romane. Da se je lahko preživljal (saj za
razliko od večine drugih režiserjev ni prihajal iz srednjega družbenega razreda), je čez dan
delal v španskem nacionalnem telefonskem podjetju Telefónica, svoj preostal prosti čas pa je
namenil pisanju prispevkov, pornografsko slikovnim zgodbam, člankov in komičnih stripov
za takratne alternativne publikacije (in kasnejše, ki so nastajale v okviru La Movide
Madrileñe) ter revije Star, Vibraciones in El Vibora pod psevdonimom Patty Diphusa (prvič
je pripoved s protagonistko, pornografsko in kvazi-transvestitno zvezdo Patty Diphusa
objavljena v osemdesetih letih v reviji La Luna de Madrid, leta 1992 pa Almodóvar izda
knjigo z naslovom Patty Diphusa y Otros Cuentos, ki vključuje serijo vseh njegovih
objavljenih in napisanih zgodb), ustvarjanju in izvajanju punk glasbe z drag umetnikom in
igralcem Fabiem McNamaro ter madridskemu nočnemu življenju, ki mu je prineslo številna
nova poznanstva in stik z raznolikimi umetniki, skupinami in osebami. S pomočjo režiserja
Félixa Rotaeta je začel sodelovati z gledališčem Los Goliardos, hkrati pa je kot zamenjava
sodeloval na televiziji in pri snemanju filmov (Allinson, 2001: 5, 7, 8, 15; Epps in Kakoudaki,
2009: 9; Marsh, 2006; Oliva, 2009: 398; Spencer, 2014: 4; Stafford, 2006; Zurián, 2009:
412−414, 417, 420, 425, 426).
Ker je Almodóvar v Madridu doživel zadnja leta frankovske diktature, v katerih so se odvijali
še zadnji boji medijev proti kulturni cenzuri, se to tudi odraža v njegovem umetniškem
ustvarjanju. Po smrti diktatorja novembra leta 1975 so meje cenzure bile presežene z izdajo
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filmov in knjig, ki so pod diktaturo Franca bile prepovedane. Prav tako se je takrat prvič po
tridesetih letih skozi demokratično tranzicijo v Španiji začelo spet odprto, prosto in direktno
postavljati vprašanja in diskutirati o zgodovini, politiki, vladi, religiji, etničnosti,
regionalizmu, družini in seksualnosti ter spoznavati možnosti svobode. To je spodbudilo
razvoj že omenjenega kulturnega gibanja La Movida Madrileña v Madridu, ki je takrat pod
vplivom ameriške ter britanske rock in punk glasbe sedemdesetih let zajemalo nove glasbene,
modne, umetniške, oblikovne in filmske trende, svoj vrhunec pa doseglo med leti 1981 in
1985. V njem je umetniško sodeloval in se filmsko razvil tudi Almodóvar (Allinson, 2001: 8,
14; Epps in Kakoudaki, 2009: 6−8; Willoquet Maricondi, 2004: xvii, xviii).
Kot samouk je svojo filmsko kariero začel v sedemdesetih letih v krogu svojih prijateljev s
snemanjem serije nizko-cenovnih, kratkih, eksperimentalnih in provokativnih filmov (Film
político, 1974, La caída de Sódoma, 1975, Tráiler de 'Who's Afraid of Virginia Woolf?', 1976,
Sexo va, sexo viene, 1977, Salomé, 1978 itd.), ki so bili posneti v formatu super 8 (gre za 8
milimetrov široke filmske formate podob, ki so bili izdani leta 1965 s strani Eastmana Kodaka
za snemanje domačih filmov). Kljub temu, da je bila takrat svoboda umetniškega izražanja še
vedno zelo omejena s strani cenzure, so se njegovi amaterski, črno-beli in večinoma nemi
(kljub tehničnim omejitvam, je Almodóvar velikokrat sam posnel in izvedel glasove vseh
nastopajočih likov) nizkoproračunski filmi osredotočali na kontroverzne teme, kot so
homoseksualnost, transseksualnost, skatologija, sadomazohizem, droge, posilstvo in incest. S
tem so njegovi prvi filmi izražali politični upor in kljubovanje avtoriteti z vzponom nove
španske mentalitete, ki je presegala meje, norme in tabuje, hkrati pa slavijo razveljavitev in
ukinitev cenzure ter vzpon punkovskih, hipijevskih, feminističnih in gejevskih gibanj po
Francovi smrti (Epps in Kakoudaki, 2009: 6, 7; Willoquet Maricondi, 2004: ix; Zurián, 2009:
416).
Njegov prvi daljši celovečerni film je Folle... folle... fólleme Tim!, ki ga je posnel leta 1978.
Temu sledi film z naslovom Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón (posnet med leti 1978
in 1980), ki ga je v letu in pol med vikendi posnel s finančno pomočjo svojih prijateljev,
sodelavcev in igralcev tega filma, prav tako pa se Almodóvar z njim prebije v komercialni
kino. V njem se skozi režijo in lastno nastopanje poigrava z idejo prvih splošnih volitev v
Španiji v povezavi z njegovo lastno obliko spolnih politik. Skozi film odprto reprezentira
seksualizirano naravo umetniškega gibanja La Movida Madrileña, ki je kritično do takratnih
seksualnih politik kot ostanka represije prejšnjega diktatorskega režima. Film s tem
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predstavlja kulturno dediščino La Movide. Hkrati se njegova vsebina z uprizoritvijo
življenjskih stilov mladih Madridčanov osredotoča na povezavo in meje med subkulturo ter
splošno popularno kulturo. Z njim se je režiser javno izpostavil, kar mu je prineslo številne
intervjuje v španskih filmskih revijah. Komercialni uspeh filma mu je ob finančni podpori
madridskega kina Alphaville leta 1981 omogočil zapustiti redno službo v telefonskem
podjetju in boljšo tehnično produkcijo filma Laberinto de pasiones (posnet leta 1982), ki prav
tako predstavlja popularni kino kot del La Movide Madrileñe, katerega liki in publike so bile
razigrana generacija, ki se je norčevala iz omejitev in uživala v prepovedanih drogah, seksu in
skatološkem humorju. Ekstremna normalnost, preseganje normalnosti in transgresija so v
ospredju tudi v filmu Entre tinieblas (posnet leta 1983), ki je prvi režiserjev film predvajan na
tujih filmskih festivalih, kar mu pridobi mednarodno prepoznavo. Kljub temu, da so vsi
omenjeni celovečerci dobro služili svoji distribuciji znotraj omenjenega kulturnega gibanja v
Madridu, pa so vsebovali inkoherentne scenarije, neprepričljivo igranje in nizko kakovostne
tehnične elemente. Ker je vsak nov posnet film režiserja predstavljal tehnično evolucijo
filmske oblike, sta vzporedno s tem rasla tudi komercialni uspeh njegovih filmov in njegov
sloves. S filmom ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, ki ga je posnel leta 1984, je pridobil
številne pohvale in pozitivne kritike iz Amerike, kar je Almodóvarju prineslo mednarodni
uspeh in prvo širšo mednarodno distribucijo. To mu je pripeljalo podporo in pomoč novega
producenta Andrésa Vicente Gómeza ter kinematografa Joséja Luis Alcaineja in s tem dostop
do avdiovizualno bolj sofisticiranega izgleda v filmih Matador (1986) in La ley del deseo
(1987). Slednji je ob finančni podpori oz. subvenciji takratnega ministrstva za kulturo
predstavljal najbolj dobičkonosni španski film tistega leta, kljub temu, da vsebina filma
vključuje homoseksualne in transseksualne like. Film je predstavljal del agende, ki je želela
prekiniti z zapuščino frankizma in v Španijo prinesti višjo toleranco do kulturne in družbene
raznolikosti. S tem je Almodóvar utrdil svojo nacionalno in mednarodno prepoznavnost kot
režiser, ki uteleša medkulturne in anti-tradicionalistične sentimente v španskem kinu. Vendar
pa je omenjeno produkcijsko izboljšanje režiserjevih filmov tudi ob ustanovitvi lastnega
produkcijskega podjetja leta 1987 s svojim bratom Agustínom, imenovanim El Deseo S.A.
(njegova ustanovitev je bila med drugim tudi posledica sprejetega zakona Pilar Miró leta
1983, ki je filmskim režiserjem ponovno dovoljeval hkratno režijo in produkcijo filmov, pred
tem pa režiserji filmov po zakonu niso smeli biti producenti, zaradi česar so morali svoje
filme režirati pod finančnim nadzorom določenega producenta), ki mu je omogočilo bolj
neodvisno in svobodno snemanje filmov ter nadzor nad celotnim procesom njihovega
nastajanja, vodilo v odmik od prvotnega sloga njegovih prvih del, ki so temeljila na kulturi in
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umetnosti Madrida, in približanje k »mainstream« filmski produkciji. K temu je prispevalo
tudi vedno večje režiserjevo vključevanje elementov hollywoodskih melodram in komedij v
vsebino svojih filmov. To je vodilo v enega izmed Almodóvarjevih komercialno
najuspešnejših filmov na ameriškem trgu v španski filmski zgodovini z naslovom Mujeres al
borde de un ataque de "nervios" (posnet leta 1988). Slednji je bil tudi nominiran za oskarja v
kategoriji za najboljši tuji film, hkrati pa je pridobil številne nagrade v različnih kategorijah
na evropskih filmskih festivalih, kot je filmski festival v Benetkah, nagrade goya in nagrade
David di Donatello ter na mednarodnem filmskem festivalu Toronto. S filmi, ki so bili posneti
v nadaljevanju, kot so Átame! (1989), Tacones lejanos (1991), Kika (1993) in La flor de mi
secreto (1995) začne režiser združevati mednarodni filmski slog s kulturno specifičnimi
narativnimi elementi, ki poudarjajo špansko integracijo znotraj nove evropske kulture. Iz tega
razloga začnejo njegovi filmi prevzemati bolj splošne teme in ne več toliko specifičnih tem, ki
so vezane na špansko preteklost. Z njimi pridobi tudi številne nominacije in zmage v okviru
nagrad goya, med drugim tudi v kategorijah za najboljši film, najbolj originalen scenarij,
najbolj originalno glasbo, najboljšega igralca in igralke itd. Almodóvar leta 1990 prejme
nacionalno špansko kinematografsko nagrado. Njegov uspeh se nadaljuje z nominacijami in
zmagami za oskarja ter nagrad goya s filmi Carne trémula (1997) in Todo sobre mi madre
(1999) (z 2.3 milijona dolarjev posnet v desetih tednih). Slednji mu je prinesel nagrado goya
za najboljši španski film in oskarja za najboljši tuji film. Almodóvarjevo filmsko ustvarjanje
je doživelo pomembno oznako tudi s filmom z naslovom Hable con ella (2002), ki predstavlja
eno izmed bolj kompleksnejših pripovedi režiserjevih sodobnejših del, na podlagi katerih tudi
slovi. To mu prinese oskarja za najbolj originalen scenarij. Kompleksna pripoved je prisotna
tudi v filmih La mala educación (2004), Volver (2006) in La piel que habito (2011), kjer se
režiser skozi povezavo med seksualnostjo, tekstualnostjo, avdiovizualnostjo in spolnimi
politikami poigrava z vprašanjem identitete v povezavi s kulturnim procesom nostalgije in
zgodovine. Preko najnovejših Almodóvarjevih filmov, kot so Los abrazos rotos (2009), Los
amantes pasajeros (2013) in Julieta (2016), se kaže njegova komercialna izvedljivost kot
avtorja z neposnemljivim osebnim slogom, ki prinaša kompleksno post-moderno senzibilnost
(Allinson, 2001: 9−13, 16, 18, 114; Ballesteros, 2009: 72, 73; D'Lugo, 1997: 25, 26, 116, 117;
Epps in Kakoudaki, 2009: 2, 11; Perriam, 2013: 129; Willoquet Maricondi, 2004: xiii−xx;
Zervigon, 2002; Zurián, 2009: 415).
Almodóvar velja za kulturni simbol vzpostavljanja demokracije v Španiji po smrti Francisca
Franca in zatonu diktatorske politike ter predstavlja enega izmed najpomembnejših filmskih
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ustvarjalcev v Španiji, ki je začel s filmi z omejenimi in nizkimi proračuni ter minimalno
tehnično podporo. Te predstavljajo novo in dinamično Španijo, ki je bila v svoji preteklosti
izolirana od Evrope zaradi diktature Francisca Franca. Kljub temu pa je režiser s svojimi
sodobnejšimi filmi, pri katerih distribucijsko sodeluje s hollywoodsko distribucijsko hišo
Sony Pictures Classics, deležen številnih kritik nizke stopnje resnosti, pomanjkanja politične
zavezanosti k Španiji in prevelikega vpliva hollywoodske filmske produkcije na njegovo
ustvarjanje. Ker naj bi se s tem podredil kulturnemu imperializmu, se mu pogosto očita, da je
ob tem pozabil obraniti svoje španske »korenine«. Čeprav se je Almodóvar kot filmski
ustvarjalec razvil izven uradnih kanalov nacionalne filmske šole ali filmske industrije, pa ta
predstavlja novo, mlado Španijo na podlagi svojega načina reprezentacije seksualnosti,
upodobitve tem, kot so transspolnost, posilstvo, homoseksualnost, oblast, religija, in
preseganja tradicionalnih podob Španije, s katerimi naslavlja mednarodne publike. S tem je
postavil nove smeri razvoja španskega kina v obdobju, ki sledi letu 1985 in prispeval k
kinematografski tradiciji, ki je Španiji pomagala prekiniti z njeno zgodovinsko kulturno
izolacijo ter vzpostaviti svojo identiteto in prepoznavnost v specifičnosti svojih popularnih
kulturnih stilov znotraj globalne kinematografske skupnosti (D'Lugo, 1997: 26, 27; Epps in
Kakoudaki, 2009: 13; Marsh, 2006).
2.4.2. Pripovedni in avdiovizualni filmski pristop
Okvirno se Almodóvarjevo filmsko kariero glede na razvoj režiserja deli na tri obdobja
filmskega ustvarjanja: prvo obdobje, ki obsega filme ustvarjene med letom 1974 in 1987,
drugo obdobje, v katerem so bili posneti filmi med letom 1988 in 1999 ter tretje obdobje, ki
obsega filme, narejene od leta 2000 do danes. Prvo obdobje označuje režiserjev premik od
eksperimentalnih filmov z nizkimi finančnimi proračuni k celovečernim filmom z zunanjimi
producenti, s katerimi je postal znan v Španiji. Filmi tu vključujejo preplet črnega humorja z
družbeno kritiko. Drugo obdobje je zaznamovano z Almodóvarjevo vzpostavitvijo kot
neodvisnega režiserja z mednarodnim prebojem (tudi pri zaslužku) ob ustanovitvi lastne
produkcijske hiše in z izidom filma Mujeres al borde de un ataque de "nervios" (1988). Filmi
tega obdobja temeljijo na čedalje spretnejši rabi kombinacije elementov drame in komedije.
Tretje obdobje režiserjevega ustvarjanja pa z bolj kompleksnejšimi, refleksivnimi,
abstraktnimi in stiliziranimi filmskimi pripovedmi, vsebinami in liki predstavlja njegov
mednarodni uspeh na novem (tudi finančnem) nivoju, ki mu prinese oznako enega izmed
najpomembnejših evropskih ustvarjalcev. Čeprav je z leti svoje evolucije režiserja začel
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vedno bolj podrobno načrtovati in nadzorovati vsak korak in fazo nastajanja filmov (npr.
poleg tega da piše svoje filmske scenarije, režira in producira, pa veliko pozornosti nameni
tudi jasni viziji in načrtu dela, zaradi česar želi imeti postavljeno sceno še pred dejanskim
snemanjem filma, da lahko preizkusi njeno funkcionalnost, prav tako pa snema po vrsti, kot
se scene dejansko prikazujejo v končnem filmskem produktu, da lahko vidi razvoj
posameznih likov skozi film), so si njegovi filmi iz vseh omenjenih obdobij podobni in hkrati
tudi različni po številnih značilnostih, ki jih nosijo, kot so uporabljeni pristopi snemanja,
filmska tehnika, vizualni stili, glasba, žanr, vsebine in teme filmskih pripovedi, protagonisti
ter igralci in igralke. Vsi ti Almodóvarjevi specifični pristopi, slogi, osebna vizija pri
snemanju filmov in njegov specifični razvoj filmskega ustvarjalca, ki nadzoruje celotno
produkcijo in distribucijo svojih del, ga uvrščajo pod oznako post-modernističnega
neodvisnega avtorskega režiserja, ker njegovi filmi nosijo njegove lastne kinematografske
kode post-diktatorske Španije (Allinson, 2001: 4, 10, 11, 123, 209, 210; Oliva, 2009: 391,
393−395, 401, 402, 404).
Almodóvar je na začetku svoje kariere s snemanjem eksperimentalnih filmov pokazal na
svojo sposobnost preseganja ekonomskih, finančnih in družbenih omejitev filmskega medija
ter filmske industrije z razvojem lastnih umetniških in kinematografskih tehnik ter v Španiji
razvil svobodo izražanja, na podlagi katere testira meje in omejitve španske demokratične
svobode. Ker so na njegovo ustvarjanje naredili vtis predvsem španski dramaturgi in režiserji
iz časa druge španske republike, kot so Edgar Neville, Miguel Mihura, Enrique Jardiel
Poncela in Luis Buñuel, je pod vplivom njihovih pristopov snemanja filmov poskušal ustvariti
ambivalentni kritični prostor diskurzivnih kategorij »popularno« in »arthouse«, s čimer se
njegova zgodnejša filmska dela uvrščajo pod transgresivni kino. Njegovi prvi kratki filmi, ki
predstavljajo reprodukcijo takrat obstoječega kulturnega materiala (popularne, kičaste in
masovno producirane materiale iz petdesetih in šestdesetih let je preoblikoval v nove bolj
modne verzije svojih starih oblik), še niso previdno načrtovana umetniška dela, ampak
predstavljajo bolj ohlapne, spontane, improvizacijske performanse, saj Almodóvar ni pisal le
svojih filmskih scenarijev in zgodb, ampak je tudi sam oblikoval scenske dekoracije, igral v
njih, snemal, montiral, produciral in izbiral glasbo za vsako posamezno sceno. Z
reprezentacijo kontroverznih tem, kot so moška homoseksualnost, transseksualnost,
skatologija, sadomazohizem, droge, posilstvo in incest, njegovi prvi kratki filmi (npr. Dos
putas, o historia de amor que termina en boda, 1974, La caída de Sódoma, 1975, Sexo va,
sexo viene, 1977 in Folle... folle... fólleme Tim!, 1978) izražajo politični upor takratni
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diktatorski politični avtoriteti z vzponom nove španske mentalitete, ki je želela preseči meje,
norme in tabuje, prav tako pa slavijo razveljavitev in ukinitev cenzure po Francovi smrti leta
1975. V okviru kulturnega gibanja La Movida, ki se je skozi filme, glasbo, performanse,
literaturo in televizijske programe poskušalo znebiti vseh prejšnjih diktatorskih nacionalnih
simbolov in mitov, je režiser skozi svoje zgodnejše filme (npr. Pepi, Luci, Bom y otras chicas
del montón, 1980) zavračal ukvarjanje s tematiko tragične španske zgodovine in nacionalne
identitete v obdobju frankizma ter poskušal prelamljati predsodke z eksplicitnim
portretiranjem seksualnih odnosov ter sveta drog in dekonstruirati patriarhalne institucije ter
normativnost, ki je bila promovirana v času diktature Francisca Franca, kar se jasno kaže
skozi film Entre tinieblas (1983) in La ley del deseo (1987) z demistifikacijo splošne
družbene podobe Cerkve in krščanstva (kritiko religije režiser ohranja tudi v svojih kasnejših
filmih, kot sta Kika, 1993 in La mala educación, 2004). S filmom ¿Qué he hecho yo para
merecer esto? (1984) začne režiser postajati vedno bolj politično kritičen z izražanjem
političnih komentarjev v svojih filmih. Ker je Almodóvar bil tudi pod glasbenim vplivom
punkovskega vala, boleri, bosse nove in flamenca, je kulturno svobodo izzival z mešanjem in
povezovanjem različnih pristopov, slogov, paradigem in pripovednih žanrov, kar je ključni
označevalec njegovih filmov, saj kot filmski ustvarjalec zavrača kategorizacijo filmov po
točno določenih žanrih in sloni na medsebojnem izključevanju in prepletanju njihovih
elementov. Posledično njegovi filmi že od njegovega zgodnjega delovanja odražajo preplet
popularne urbane komedije in melodrame, spojenih z elementi trilerja, groteske, fantazije,
lastne avtobiografije (Almodóvar v nekaterih svojih filmih naslavlja teme in probleme, ki
izhajajo ali pa se dotikajo njegovih lastnih osebnih izkušenj) in fikcije, kar je temeljna
značilnost režiserjevih filmov (Allinson, 2001: 93, 125, 126; Allinson, 2009: 141; Epps in
Kakoudaki, 2009: 2, 16; Evans, 2009: 115, 116; Oliva, 2009: 393, 398, 399; Piganiol, 2009:
89, 90; Willoquet Maricondi, 2004: vii, ix, xi, xii; Zurián, 2009: 420).
Filmske naracije Almodóvarjevih filmov na podlagi ironije in parodije na posamezne filmske
žanre, vulgarnosti, spojevanja humorja, tragičnosti, melodramatskih in neorealističnih
elementov (to dobro ponazarja film ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, 1984), kjer je
poudarek na kompleksni, zapleteni pripovedi, zgodbi, predstavljajo absurdne ter ekstremne
situacije vsakdanjega življenja in v središče postavljajo različna razmerja med ljudmi
različnih ekonomskih statusov in izobrazbe, disfunkcionalnost, melanholijo, žalovanje, strast,
poželenje, ljubosumje, obsesijo, ljubezen, hrepenenje, blaznost, maščevanje, nasilje, zločin,
smrt, identitetno, seksualno, emocionalno in nacionalno frustracijo, neuspešno komunikacijo
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med ljudmi, družbeno marginalizacijo, popularno kulturo, družino, prijateljstvo, religijo,
procese migracije ter urbano in »underground« madridsko življenje v kontrastu z ruralnostjo.
To je poudarjeno ne le skozi že omenjeno reprezentacijo tabujev in kontroverznih tem (npr.
nazorno prikazovanje pornografije, masturbacije, penetracije, različnih spolnih aktov, incesta,
spolnih zlorab, umorov, nasilja, drog, transseksualnosti, homoeroticizma, terorizma,
masturbacije, pedofilije, prostitucije, voajerizma, sadizma, mazohizma), ampak predvsem tudi
skozi kritično reprezentacijo človekove seksualnosti in seksualne samoidentifikacije, ki jo
režiser zavrača. Z eksplicitno erotizacijo vizualnega, ki ima narativne »šok« taktike, prispeva
k razkritju moči seksualnosti in politike, s čimer zavrne toge predstave o identitetah, in z
reprezentacijo spektra različnih nastopajočih likov z nenehno spreminjajočimi seksualnimi
željami, njihovih čustev, osebnih in družbenih težav ter ob preizpraševanju različnih oblik
subjektivitete poudari neskončni proces iskanja ter odkrivanja lastne identitete ob soočenju z
ignoriranimi problemi španske družbe. Slednje ponazarjajo filmi, kot je Tacones lejanos
(1991). Prav tako direktno in indirektno izziva ter preizprašuje patriarhalni diskurz v družbi, s
čimer postavi v ospredje tudi univerzalni problem družbenega zatiranja žensk, vprašanje ter
koncept spola in spolne identitete. Režiser v svojih filmih posledično opušča konvencionalno
maskulinost z moškimi protagonisti, ki ne zanikajo svoje moškosti prostovoljno (svoje moške
like režiser konstantno simbolično in fizično razkriva z vključitvijo kompleksnih in raznolikih
moških podob med drugim tudi ob problematiziranju meje med homosocialnostjo in
homoseksualnostjo, kot je to razvidno iz filma Hable con ella, 2002), s čimer se maskulinost
izpostavi kritiki. V skladu s tem na mesto filmskih protagonistov večinoma postavlja ženske
(slednje niso le bele rase iz srednjega družbenega razreda, ampak so tudi latinoameriške
migrantke), ki ne ustrezajo pričakovanjem patriarhalne družbe in zajemajo drugačne, netradicionalne vloge, skozi katere tvorijo družbeno kritični komentar. Hkrati pa v večini
njegovih filmov prevladujejo ženski liki kot del marginalizirane družbene skupine, ki jih
režiser poskuša postaviti v pozicijo tistega, ki proizvaja pomen in kroji svojo usodo na ravni
lastnih želja, pri tem pa poudarja solidarnost med ženskami, kjer te utelešajo močne osebnosti,
humor preživelega, smeha, jeze, upora, radodarnosti in veselja. V svojih filmih režiser
dekonstruira družinsko enoto, na čelu katere je oče, z reprezentacijo matriarhata (materinstva
pri tem ne idealizira) in redko reprezentacijo očetovskega lika (heteroseksualne očetovske like
režiser vedno reprezentira kot sebične in strahopetne), ki predstavlja centralni patriarhalni
simbol (to je dobro razvidno iz filmov Entre tinieblas, 1983 in Matador, 1986). Na ta način
Almodóvar v svojih filmih, kot so Mujeres al borde de un ataque de "nervios" (1988), Todo
sobre mi madre (1999) in Volver (2006), združuje žanr komedije in tragedije v odnosu do
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ženskih likov ter poskuša redefinirati spolne norme in meje v filmskem diskurzu skozi svojo
karakterizacijo ženskih likov in podobo ženske, ki je svobodna. Preoblikovanje spolnih vsebin
v Almodóvarjevih filmih sestavlja tudi demarginalizacija gejev, lezbijk in transseksualcev, ki
poleg ženskih likov, v večini filmov zavzamejo jedro, s čimer poskuša režiser rušiti
tradicionalne španske vrednote heteronormativne družbe. Almodóvar poudari preizpraševanje
in izzivanje reprezentacije nevidnosti, kompleksnosti, kritiko spolne diskriminacije v družbi
in filmu ter kritiko binarnosti spolnih identitet (ter družbeno pričakovanih vlog posameznih
identitet) z nenehnim preobračanjem spolnih vlog z različnimi pevskimi, gledališkimi in drag
nastopi ter crossdressingom nastopajočih likov in s filmsko uprizoritvijo spolnih organov,
plastičnih operacij človeškega telesa, uprizoritvijo in dekonstrukcijo feminilnosti,
maskulinosti in alternativnih spolnosti na telesni ravni, s čimer pokaže tudi na spolno
fluidnost. To je razvidno iz filmov, kot so Laberinto de pasiones (1982), La ley del deseo
(1987), La flor de mi secreto (1995) in La piel que habito (2011). Z vključitvijo
transseksualnih, transspolnih, gejevskih in lezbičnih likov ter feminizacijo moškega telesa
režiser preigrava žensko in moško podobo ter izziva dominantne hollywoodske filmske
prakse, ki fragmentirajo podobe moškega in ženskega telesa. Skozi filmsko uprizarjanje
transseksualnosti tudi dekonstruira patriarhalno družbo in preizprašuje legitimnost družbenega
sistema zgrajenega okoli moškosti. Z vsem tem poskuša Almodóvar konstruirati empatijo
heteronormativne in cisnormativne publike do nenormativnih seksualnih ter spolnih subjektov
in družbeno marginaliziranih figur, katerim da glas, prostor in nadzor nad njihovimi lastnimi
usodami. Ob njihovi reprezentaciji kot nekaj popolnoma vsakdanjega ter nepreizprašljivega
(omenjeni subjekti niso nikoli točno definirani in razkriti kot določen tip subjekta izključno z
eno določeno potrjeno identiteto, ampak so samoumevni, preprosto obstajajo, sobivajo v
filmski strukturi kompleksnih zgodb) želi doseči subverzijo identitet in radikalno queerovsko
vizijo ter pokazati, da ima vsaka oseba pravico živeti na svoj način. S svojimi filmi na podlagi
tega in povezave med seksualnostjo, spolnimi politikami, tekstualnostjo ter avdiovizualnostjo
ustvarja platformo marginaliziranih skupin za njihovo demarginalizacijo. Prav tako pa se
režiser v svojih filmih poigrava z vprašanjem identitete ter kulturno specifiko Španije v
povezavi s kulturnim procesom nostalgije in (tudi nacionalne) zgodovine ter potlačenimi
spomini, s čimer preoblikuje svojo osebno preteklost v razmerju do preteklosti španske države
in dekonstruira špansko nacionalno identiteto. Ob psihološki kompleksnosti svojih likov
pokaže tudi na kompleksnost »jaza« in poudari obstoj distance med bitnostjo in identiteto, s
čimer lahko določene družbene identitete ljudje preigravajo, spreminjajo in redefinirajo. Na
same meje identitet režiser skozi svoje filme pogosto pokaže na ravni različnih prostorskih
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lokacij Madrida in Barcelone (npr. letališča, pokopališča, tržnice, trgi, stavbe in pisarne
španskih podjetij, transport, nočni klubi, garderobe nastopajočih v filmskih studiih in
gledališčih) iz različnih časovnih obdobij, s čimer poskuša opozoriti na zgodovinske
transformacije lokacij urbanega prostora ter na urbane družbene spremembe, ki predstavljajo
enega izmed pomembnih elementov človekove svobode. Vse to je odlično razvidno iz filmov
La ley del deseo (1987), Kika (1993) in Todo sobre mi madre (1999) (Allinson, 2001: 19,
25−27, 82, 89−91, 108; Ballesteros, 2009: 71−100; Bersani in Dutoit, 2009: 241−266;
D'Lugo, 2009: 357−385; Epps in Kakoudaki, 2009: 9, 14; Evans, 2009: 101−117; Kinder,
2009: 290−292; Medhurst, 2009: 118−138; Perriam, 2013: 50−53, 78, 80, 129; Piganiol,
2009: 88, 91−93; Willoquet Maricondi, 2004: x, xi, xii, xiv).
Za uprizoritev filmskih pripovedi so ključni tudi igralci in igralke, kjer je Almodóvar v
svojem drugem obdobju režiranja filmov dal prednost predvsem mlajšim, ker te v veliki meri
zajemajo retro filmske like in karakterje. Ker so jedro večine režiserjevih filmov ženski liki,
so ključne za njihovo upodobitev igralke. Ena izmed pomembnejših je tu Carmen Maura, ki je
z Almodóvarjem začela sodelovati že pri snemanju njegovih kratkih in prvih celovečernih
filmov, v katerih je vse do leta 1988 zasedala glavne vloge (npr. Folle... folle... fólleme Tim!,
1978, ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, 1984, La ley del deseo, 1987 in Mujeres al
borde de un ataque de "nervios", 1988), nato pa je z njim naredila umetniški premor vse do
snemanja filma Volver (2006). V tem času jo v režiserjevih filmih zamenja Victoria Abril
(npr. Átame!, 1989 in Tacones lejanos, 1991), katere centralne filmske figure kasneje
nadomesti Penélope Cruz (npr. Volver, 2006 in Los abrazos rotos, 2009). V nekaterih filmih
se v stranskih vlogah pojavita tudi Almodóvarjeva mama Francisca Caballero in brat (tudi
izvršni producent El Desea) Agustín. Igralke in igralci, ki so z Almodóvarjem pogosto
sodelovali ali pa še vedno sodelujejo (npr. Marisa Paredes, Rossy de Palma, Cecilia Roth in
Antonio Banderas), so označeni za t.i. Almodóvarjeve fante in dekleta, saj je veliko njegovih
igralcev in igralk (npr. Fabio McNamara in Eva Siva) svojo kariero začelo pod njegovim
okriljem. Ena izmed značilnosti režiserja je tudi ta, da je pri snemanju svojih filmov sodeloval
večinoma z igralci in igralkami, kot so Toni Cantó in Javier Cámara in Bibiana Fernández, ki
so španski publiki poznani iz različnih programov, oddaj in filmov televizijskega ekrana
(Allinson, 2001: 4; Bersani in Dutoit, 2009: 246; Perriam, 2013: 81; Smith, 2009: 39, 40;
Willoquet Maricondi, 2004: xvii).
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Poleg igralcev in igralk pa je pri Almodóvarju pomembna tudi snemalna tehnika, ki zajema
inovativno koncepcijo avdiovizualnega sloga in estetike filmov, kjer je poudarek na prostoru,
scenografski postavitvi, prezentaciji likov s kostumografijo in ličili ter eksperimentalnem
pripovednem materialu. Kompozicija avdiovizualnih elementov pri Almodóvarju se razlikuje
od filma do filma (prvi režiserjevi filmi, ki so določeni s specifičnimi materialnimi in
tehničnimi okoliščinami snemanja in produkcije, odražajo predvsem eksperimentiranje s
kamero, zvokom, svetlobo, snemanje na lokaciji, postavitev scen in končno ureditev,
avdiovizualni slog njegovih kasnejših filmov pa je določen predvsem z žanrsko ikonografijo,
scenografijo in filmsko glasbo pod ekonomijo lastne režije). Znotraj avdiovizualnosti je
osredotočen na podrobnosti (kar se odraža tudi z ekstremnimi posnetki od blizu), ki zajemajo
simbole, objekte (npr. ogledala, okna), barve, glasbo (slednja skupaj z umetniškimi nastopi
resničnih umetnikov, kot so Fabio McNamara, Joaquín Cortés in Manuela Vargas, besedili
pesmi, med katerimi prevladujejo visoko ekspresivni boleri ter sentimentalne mehiške in
brazilske skladbe, prispeva k oblikovanju parodije, ironije, razpoloženja, vzdušja in asociacij
v posameznih scenah ter v zgodnejših filmih deluje kot ponavljajoči se kolaž zaradi
ekonomije avtorskih pravic, ki pa se skozi kasnejše filme razvije v profesionalne, avtorsko
pooblaščene glasbene podlage), kostumografske in prostorsko dekoracijske aspekte, metafore
in pomene naslovov filmov (npr. naslov filma Volver lahko za režiserja pomeni različne
oblike vrnitve h komediji, svetu žensk, materinstvu kot korenini življenja in fikciji ter k svoji
mami), strategijo film znotraj filma s pogledi protagonistov ter gledalcev, s čimer tvori
kompleksen sistem gledanja in pomena. Prav tako pa je pomembna tudi režiserjeva uporaba
glasbe, kostumov, kiča, prostorskih, scenografskih ter dekoracijskih aspektov, ki poudarjajo
psihološke aspekte nastopajočih filmskih likov (npr. njihovo nastopanje v kabaretih), njihov
značaj, izražanje njihovih čustev, sprememb in družbeni status, ki ga nosijo (npr. v filmih
Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón, 1980 in Carne trémula, 1997 je delitev na bogate
in revne reflektirana skozi geografijo mesta in domove, v katerih prebivajo filmski liki, prav
tako pa se to v večini filmov izraža tudi skozi transport, ki ga liki uporabljajo). Tudi same
postavitve scen, kjer je poudarek na njihovi simetričnosti z okvirjem in kotom kamere, ki za
večjo avtentičnost, dialektičnost, satiričnost in personalizacijo filmskih likov v veliki meri
zajemajo realno obstoječe lokacije, španske ulice z znamenitostmi, fasade, notranje dekoracije
hiš in odre tudi s kombinacijo namenoma očitnih studijskih postavitev za večjo parodijo na
določene žanre, so vedno zelo barvite in skoraj zasičene, kar okrepi vidnost filmskih likov.
Znotraj tega dominirajo rdeča, oker, rumena in oranžna barva v kombinaciji z ostalimi
primarnimi, kričečimi, močnimi in poudarjenimi barvami, kot so modra, zelena in sva ter
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dizajni, ki dajejo asociacije na določena čustva. Vse naštete elemente Almodóvar metaforično
uporablja v svojih filmih kot del estetike, naracije in karakterizacije in s tem formira fizični,
emocionalni in simbolni svet filmske pripovedi in likov ter postmodernistično avdiovizualno
kulturo. Prav tako pa Almodóvar z omenjenimi pripovednimi vsebinami in uprizoritvijo
življenja filmskih likov, ki rušijo tradicionalne žanrske pripovedi, predstavlja realnost
moderne Španije, preizkuša meje sodobnega španskega filma in redefinira norme ter
konvencije dominantnega kina (Allinson, 2001: 12, 13, 116, 119, 120, 158−193, 194−205;
Kinder, 2009: 286, 287; Oliva, 2009: 399, 400, 402; Piganiol, 2009: 80−82).
2.4.3. Filmografija12
1974 − Film político
1974 − Dos putas, o historia de amor que termina en boda
1975 − La caída de Sódoma
1975 − Homenaje
1975 – El sueño, o la estrella
1975 – Blancor
1976 − Tráiler de 'Who's Afraid of Virginia Woolf?'
1976 − Sea caritativo
1976 − Muerte en la carretera
1977 − Sexo va, sexo viene
1978 − Salomé
1978 − Folle... folle... fólleme Tim!
1980 − Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón
1982 − Laberinto de pasiones
1983 − Entre tinieblas
1984 − ¿Qué he hecho yo para merecer esto?
1985 − Tráiler para amantes de lo prohibido
1986 – Matador
1987 − La ley del deseo
1988 − Mujeres al borde de un ataque de "nervios"
1989 − Átame!

12

Pedro Almodóvar, http://www.imdb.com/name/nm0000264/, 27.2.2018
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1991 − Tacones lejanos
1993 – Kika
1995 − La flor de mi secreto
1996 − Pastas Ardilla
1997 − Carne trémula
1999 − Todo sobre mi madre
2002 − Hable con ella
2004 − La mala educación
2006 − Volver
2009 − La concejala antropófaga
2009 − Los abrazos rotos
2011 − La piel que habito
2013 − Los amantes pasajeros
2016 − Julieta
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3.

METODOLOGIJA

V nadaljevanju bom do sedaj obravnavane Plummerjeve točke skozi različne teorije, poglede
in časovni kontekst nastanka queerovskega projekta, queerovske filmske produkcije ter
Almodóvarjevega filmskega ustvarjanja metodološko aplicirala in reflektirala skozi analizo
ter primerjavo štirih Almodóvarjevih filmov. Pri tem si bom pomagala s queerovskim
pristopom, vizualno in zvočno slogovno analizo filma, upoštevajoč razumevanja
zgodovinskega konteksta kulturno-političnih razmer v Španiji, družbenih okoliščin razvoja
teorije queer, queerovskega aktivizma in Almodóvarjevega biografskega ozadja kot režiserja.
Queerovski filmski pristop temelji na osredotočenosti in analizi filmske reprezentacije spolnih
in seksualnih identitet kot fiksnih ali nefiksnih, upodobitvi gejevskih in lezbičnih subkultur,
analizi narativnega operiranja heteronormativnosti znotraj filmske zgodbe ter kritiki
heteronormativnosti, cisnormativnosti ter normativnih spolnih konvencij (Dean, 2007: 365,
366). Pri vizualni in zvočni slogovni analizi filma pa gre za analizo podobe (filmske
fotografije, mizanscene in montaže) ter zvoka (glasbe, dialoga in ostalih zvočnih efektov). Tu
so v ospredju vizualni (npr. format slike, postavitev kamere, svetloba, napisi, barve, gibanje,
snemalni koti, montaža kadrov) in zvočni (npr. spremna glasba, uvodna špica filma, govorni
vzorci, jezik, dialogi, monologi, ton, ritem, glasnost in dialekt govora nastopajočih, glasnost
ter tempo zvoka in šumov v ozadju) elementi filma, ki imajo vpliv na gledalčevo
konstruiranje končnega pomena filmske vsebine, kar je natančneje obrazloženo v začetnem
delu teoretskega dela magistrske naloge (Bordwell in Thompson, 2008; Chion, 1994: 3−24,
185−220; Chion, 2000: 139, 142, 143, 181, 203; Giannetti, 2008: 226−264).
Na podlagi teh pristopov bom skozi izbrane izseke posameznega filma celotno zgodbo in
reprezentacijo nastopajočih likov analizirala skozi časovni kontekst (upoštevajoč obdobja
nastanka določenega filma in s tem družbenega ter kulturnega ozadja v Španiji, ozadja
dogajanja v španski filmski industriji in biografskega konteksta režiserja) in ključne točke, ki
jih queerovski projekt kritično naslavlja ter problematizira: dimenzija spola (ali je ta skozi
način reprezentacije moškosti in ženskosti določenih likov reprezentiran kot nekaj
esencialnega ali fluidnega ter pri tem razkriva in kritizira cisnormativnost), dimenzija
seksualnosti (kako je seksualnost posameznih likov upodobljena ter kako je reprezentirana
heteroseksualna ideologija) in identitete (katere vloge filmski liki zavzemajo, ali te tvorijo
določene identitetne označevalce ter fiksne, nespremenljive identitete). Pri vseh filmih bom
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poskušala poiskati in analizirati tiste momente, ki se kažejo kot povsem samoumevni. Pri tem
se bom osredotočila na glavne protagoniste ter kontekste, v katere so umeščeni, in ugotoviti
ali se in kako se temeljne tematike queerovskega projekta v obravnavanih filmih odraža in
reprezentira. Prav tako pa bom poskušala odgovoriti na vprašanji, ali te nosijo značilnosti
queerovske filmske produkcije in ali se v to produkcijo filme Pedra Almodóvarja lahko tudi
umesti.
Vzorec filmov za analizo in primerjavo je bil izbran v skladu z zaporednim časovnim
razvojem Almodóvarja kot filmskega ustvarjalca, zato se z vsakim posameznim filmom
zajame enega izmed specifičnih obdobij njegove filmske kariere. V izbor filmov so se
razvrstili tisti filmi, ki so za Almodóvarja kot režiserja predstavljali pomemben uspeh in
oznako v njegovi filmski karieri ter jo tudi zaznamovali bodisi iz komercialnega vidika,
finančnega vidika, vidika popularnosti, gledanosti ter nagrad, ki so jih filmi pridobili. Tako so
se v obravnavo uvrstili naslednji filmi: Pepi, Luci, Bom in ostala banda (Pepi, Luci, Bom y
otras chicas del montón, 1980)13, Ženske na robu živčnega zloma (Mujeres al borde de un
ataque de "nervios", 1988)14, Vse o moji materi (Todo sobre mi madre, 1999)15 in Koža, v
kateri živim (La piel que habito, 2011)16. Prvi film, s katerim režiser prvič doseže širšo
špansko publiko, spada v njegovo začetno ustvarjalno obdobje. Drugi film, ki je del
režiserjevega drugega obdobja filmske ustvarjalnosti, je kot produkt njegove lastne
produkcijske hiše takrat predstavljal njegov komercialno najuspešnejši film na ameriškem
trgu v španski filmski zgodovini, hkrati pa je to njegov prvi film, ki je bil nominiran za
oskarja, eno izmed najbolj prestižnih filmskih nagrad filmske industrije. Tretji film
predstavlja prelomnico z njegovim obdobjem sodobnega ustvarjanja, hkrati pa z njim pridobi
prvega oskarja in zlati globus za najboljši tuji film. Četrti film pa je eden izmed njegovih
najnovejših filmskih del sodobnega časa, s katerim je prejel številne filmske nagrade in med
drugim bil nominiran za zlati globus.

13

Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón, http://www.imdb.com/title/tt0081323/?ref_=nm_flmg_wr_23,

26.3.2018
14

Mujeres al borde de un ataque de "nervios", http://www.imdb.com/title/tt0095675/?ref_=nm_flmg_wr_16,

26.3.2018
15

Todo sobre mi madre, http://www.imdb.com/title/tt0185125/?ref_=nm_flmg_wr_9, 26.3.2018

16

La piel que habito, http://www.imdb.com/title/tt1189073/?ref_=ttawd_awd_tt, 26.3.2018

66

4.

ANALIZA FILMOV

4.1. Pepi, Luci, Bom in ostala banda (Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón)
Vsebina zgodbe se odvija okoli vsakdanjih doživetij, problemov in njihovemu premagovanju
treh prijateljic, Pepi (Carmen Maura), Luci (Eva Siva) in Bom (Olvido Gara Jova). Osrednji
dogodek, okoli katerega se zapletajo in razpletajo ostala dogajanja, predstavlja policajevo
(Félix Rotaeta) posilstvo Pepi v njenem stanovanju. Ker se izkaže, da je policaj poročen z
Luci, jo Pepi iz želje po maščevanju spozna in se z njo spoprijatelji. Tekom spoprijateljevanja
ji pove, da je bila žrtev posilstva in tudi razkrije, kdo jo je posilil. Prav tako jo spozna s svojo
prijateljico Bom, s katero se nemudoma spolno privlačita. Ker je Luci mazohistka, čigar
katere seksualne potrebe in želje niso zadovoljene v njenem zakonskem razmerju, preide v
sadomazohistično razmerje z Bom. Čeprav sprva skupaj uživata, se čez čas izkaže, da
Lucijine mazohistične potrebe v razmerju z Bom niso popolnoma zadovoljene, zato se odloči
vrniti k svojemu nasilnemu možu. Ta čas Pepi ustanovi svojo uspešno oglaševalsko agencijo,
da se lahko neodvisno preživlja po tem, ko ji je s posilstvom bilo odvzeto devištvo, ki ga je
hotela prodati po dostojni ceni, ter ko jo oče neha preživljati. Ob tem tudi vsa svoja
prijateljska doživetja z Luci in Bom zabeleži na papir, hkrati pa želi o njih posneti film, kar pa
se na koncu ne udejanji zaradi Lucijine vrnitve k možu. Posledično se Pepi in Bom odločita
skupaj živeti. Pepi vzame Bom pod svoje okrilje tako, da jo vzame za svojo varnostnico ob
podpori nadaljevanja njene glasbene poti kot bolero pevke.
Film kot režiserjev drugi celovečerec, s katerim se prebije v komercialni kino in doseže širšo
špansko publiko, odraža post-frankovsko kulturno renesanso in etos takratnega madridskega
kulturnega gibanja La movida Madrileña, saj je bil narejen v poznih sedemdesetih letih, v
času njenega vrhunca. To je očitno na avdiovizualni in pripovedni ravni filma. Ker je režiser
film posnel z omejenimi finančnimi in tehničnimi sredstvi, je večina avdiovizualnih izbir
bazirala na praktičnosti, zaradi česar sta zvok in slika filma nizkokakovostna in nejasna.
Celotna montaža zvoka, ki se skozi film predvaja v ozadju (npr. ko Pepijini prijatelji pojejo in
igrajo na instrumente), je tehnično slabo izvedena, saj je na večih mestih filma očitno, da je
predvajana glasba grobo vstavljena v posamezne scene in posnetke. Film prav tako nosi stil
kolaža, ker vsebuje napovednike dogajanja kot barvne plakate, ki so znanilci posameznih
dejanj, v ozadju katerih se vedno predvaja dramatična glasba, s katero se namenoma pretirano
poudarja stopnjevanje zapleta in dramatično dogajanje, da to deluje pretirano in smešno.
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Amaterskost filma se kaže tudi s prehodi med posameznimi kadri, katerih sprememba ne
poteka tekoče, ampak odrezano. Enako je razvidno iz igre igralcev, ki ne deluje naravno in
realno, ampak umetno (na ta način se lahko spodbija elemente melodrame in opominja
gledalca, da gre le za fikcijo), kar je posledica dejstva, da so uporabljeni igralci in igralke v
filmu večinoma bili režiserjevi prijatelji, ki se s filmskim igranjem profesionalno niso
ukvarjali, razen Carmen Maure v vlogi protagonistke Pepi. Ker je Almodóvar takrat bil še
neuveljavljen filmski ustvarjalec z nizkimi finančnimi prihodki, mu snemanje v studiu
cenovno ni bilo dostopno, zaradi česar je celotni film posnet na lokaciji. Posledično je skozi
film razviden realni prostor (npr. ulice, diskoteke, stanovanja) takratnega Madrida, ki je
poudarjen s posnetki od blizu in posameznimi posnetki narejenih iz zgornjega rakurza (npr.
posnetek iz zgornjega kota, ki sprva predstavlja pogled na balkon Pepijinega stanovanja, nato
pa se kamera počasi približuje in premika po podrobnostih stanovanja, kot so rože, luč ipd.),
kar je ena izmed temeljnih značilnosti vseh Almodóvarjevih filmov. Madridsko kulturno
dogajanje poznih sedemdesetih let skozi film ponazarjajo tudi uporabljena kičasta ličila in
kostumografija, ki odražajo finančno nestabilnost ljudi iz nižjega ekonomskega in družbenega
sloja. Slednja so skupaj z uvodno špico in vmesnimi napovedniki poudarjena tudi z
najpogosteje uporabljenimi živimi barvami, kot so odtenki rdeče, oranžne, rožnate, vijolične
in svetlo modre barve. Takratni umetniški in kulturni duh urbanega španskega prostora sta
ponazorjena tudi z uporabljeno (ponekod angleško) pop in punkovsko glasbo ter s
posmehovanjem tradicionalni španski glasbi (npr. v sceni, ko Pepijini punkovski prijatelji,
oblečeni v tradicionalne španske folklorične noše, počasi hodijo proti policajevemu bratu
Juanu, ki ga igra Félix Rotaeta in ob tem pojejo nacionalne folklorične pesmi, preden ga
pretepejo) in njenim besedilom pesmi, ki so uporabljena kot ironična vzporednica čustvu in
dejanju. S tem je jasno ponazorjena takratna španska družba, ki je po padcu diktature v
pričakovanju prihoda demokracije ter potrošniških in kulturnih zametkov zahodnih držav.
Takratni zgodovinski kontekst in družbene okoliščine v Španiji, v katero je zgodba umeščena,
so poleg izključno avdiovizualnih scen poudarjene tudi skozi vmesne dialoge med liki. Primer
tega je scena, ko se kamera za par sekund osredotoči na časopis, ki ga bere policaj, kjer na
naslovnici piše »ETA stabilizira južno mejo«. Enako predstavlja scena, ko policaj gleda
pornografsko revijo, v ozadju pa ima prižgano televizijo s programom, na katerem poteka
razprava o kulturi potrošništva in »razpuščeni« mladini, ki popiva in ponočuje v diskotekah.
Takratno dogajanje v Španiji je ponazorjeno tudi v sceni, ko se policaj na policijski postaji
pritožuje čez odsotnost strogih in jasno postavljenih zakonov, ki bi legalizirali nadzor moških
68

nad ženskami znotraj zakonske zveze. Tam mu povejo, da če gre s takšno zahtevo na sodišče,
ga bodo preganjale vse feministke. S tem se namigne na konec diktatorskega režima in na
prihod demokracije, v kateri naj bi ženske pridobile večjo neodvisnost in moč. Enako se
pokaže tudi v sceni, ko policaj pove Luci, da je sama žrtev, ker ga zapušča. Luci mu
zadovoljno pritrdi, da je žrtev erotizma, ki zajema državo. S tem se nakaže na takratno
pričakovanje seksualne svobode z demokratično tranzicijo.
Z že omenjenim avdiovizualnim kontekstom filma režiser reprezentira takratni politični in
kulturni svet v Španiji, ki ga na nekaterih točkah v filmu tudi kritizira na pripovedni ravni
skozi posmehovanje demokratični tranziciji in njenim temeljem svobode in enakosti. Slednje
je lahko razvidno iz scene, ko se na Tonijevi (Carlos Tristancho) zabavi priredi tekmovanje
»general erections« (naznani in vodi ga Almodóvar, s čimer se zdi, da je on tisti, ki
neposredno daje gledalcu svoj pogled na družbeno dogajanje), kjer so pravila igre takšna, da
tisti moški, ki ima najdaljši in največji penis, zmaga. Zmagovalec lahko za nagrado spolno
občuje s katerokoli osebo po svoji izbiri, kadarkoli in kakorkoli želi. Celotno tekmovanje ne
predstavlja le ironije in komentarja na takratno demokratično tranzicijo v Španiji, ampak
ponuja tudi asociacijo na (demokratično) svobodo in izbiro posameznika na ravni
seksualnosti, kjer naj bi bile spolne prakse stvar vsakega posameznika. Ker so tu v ospredju
telesa cisspolnih moških in moških identificiranih kot drag queeni, ki si s ponosom slečejo
hlače in naglas oznanjajo, kolikšna je velikost njihovih penisov, lahko vsebina tekmovanja
namiguje tudi na to, kdo so politični nosilci demokracije v družbi, ki zagovarja enakost med
spoloma. S tekmovanjem se posredno pokaže na to, da imajo hegemonijo v družbi le tisti
moški, ki zajemajo hegemono moškost, katere del je imeti največji in izstopajoč penis. Prav
tako pa se na točki, ko povezovalec tekmovanja pove zmagovalcu, da so vsi prisotni na
zabavi, ki si jih izbere, dolžni izpolniti njegovo seksualno željo, podaja asociacijo na
podreditev celotne javnosti zmagovalcu in s tem komentar na pretekli politični režim diktature
Francisca Franca, v katerem je bila celotna španska družba prisiljena se podrediti eni osebi
kot politični in družbeni vodji, ki si je svoje mesto priborila po letih vojnega nasilja. Hkrati pa
se lahko s tem namiguje na to, da čeprav Španija prehaja v demokracijo, to ne pomeni nujno
popolnega konca diktature, saj lahko ta živi v senci demokracije, ne da bi se javnost tega
zavedala. Ker zmagovalec tekmovanja za nagrado zahteva oralno spolno zadovoljitev od
Luci, se s tem predstavlja hegemonijo moških kot obliko diktature v demokratični družbi. S
tem se posredno pokaže na spolno in seksualno podreditev žensk moškim znotraj
demokracije. Ker se celoten spolni akt zgodi na licu mesta pred vsemi prisotnimi na zabavi, se
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s tem namigne, da se moška prevlada v družbi izvaja pred očmi javnosti. To pomeni, da se
javnost moške hegemonije v družbi lahko zaveda, a ob tem ne ukrepa in to samo spremlja ter
reproducira, s čimer se krepi njeno naturalizacijo.
Kritika patriarhata in družbeno pričakovanih spolnih vlog je podana tudi skozi posmehovanje
potrošniški kulturi v povezavi z oglaševanjem. Slednje je razvidno iz Pepijine zavrnitve
tajniškega poklica, ki ji ga je predlagal oče kot »resen« poklic, katerega najpogosteje
opravljajo ženske. Namesto tega se odloči preizkusiti v oglaševanju s snemanjem televizijskih
reklam, s katerimi postane na tem področju zelo uspešna in posledično ustanovi svojo
oglaševalsko agencijo. Kljub temu pa njena uspešna kariera sloni na snemanju seksističnih in
mačističnih oglasov. Te bazirajo na slogu oglasov iz petdesetih let, ki prodajajo produkte
namenjene ženskam, predvsem gospodinjam. Slednje je razvidno iz predvajanih televizijskih
reklam za spodnje perilo, skozi katere potencialne potrošnice nagovarja »vsevedni« moški
glas. V njih so poudarjeni komični elementi, s katerimi se poudarja absurdnost posamezne
situacije in s tem tudi bizarnost samih oglasov. Primer tega je scena v enem izmed oglasov za
spodnje hlačke, v kateri je ženska na romantičnem zmenku z moškim. Med zmenkovanjem
mu zgrožena pove, da jo zelo napenja. Ta ji brezskrbno odvrne (in na nek način tudi dovoli),
da naj kar prdne, ker omenjene hlačke vsebujejo substanco, ki spremeni vonj črevesnih plinov
v prijeten parfum. Skozi to absurdnost situacije se posredno predstavlja kritiko ekstremnosti
družbenih pričakovanj od žensk, ki narekujejo, da mora ženska v vsakem trenutku biti za
moškega brezhibna, lepa, urejena in privlačna. Skozi eno izmed reklam, kjer si ženska za
samozadovoljitev zvije svoje spodnje perilo v obliko penisa, se posredno poda tudi kritiko
heteronormativne družbe, v kateri je heteroseksualna spolna usmerjenost pričakovana od
vsakogar in predstavo o tem, da ženske za svojo spolno zadovoljitev vedno potrebujejo penis.
Poleg tega, da omenjeni oglasi s svojo ekstremnostjo prikazujejo neumnost potrošniške
družbe znotraj kapitalizma, se z dejstvom, da jih je posnela Pepi, pokaže, da lahko ženske na
ravni vsakdanjega življenja tudi same reproducirajo svoj podrejeni položaj v družbi za ceno
svoje kariere in preživetja znotraj patriarhalne družbe.
Moška hegemonija je skozi film kritizirana tudi skozi glavni nastopajoč moški lik, ki zaseda
vlogo nasilnega policaja, posiljevalca in Lucijinega tradicionalnega moža z nostalgijo po
preteklem diktatorskem režimu, ki ne mara neodvisnih žensk. Ker se imena Lucijinega moža
skozi film nikoli ne omeni, deluje to kot še ena izmed kritik moških, ki zavzemajo
tradicionalno hegemono moškost in utelešajo patriarhalno zatiranje in zlorabo žensk v družbi.
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Poleg tega, da gre pri njegovi nasilnosti za referenco na močno represivno silo policije v času
Francove diktature (gre za aparat države, ki naj bi se boril proti kriminalu, a v tem primeru se
pokaže, da lahko ta tudi sam izvaja kriminalna dejanja), ki jo režiser očitno zavrača, pa se
skozi njegovo nadvlado v heteroseksualnem zakonskem razmerju z Luci močno kritizira tudi
patriarhat. Hkrati je na ravni njegove in Lucijine promiskuitete podana kritika
heteroseksualnega monogamnega razmerja kot omejujoče skupnosti in kategorije za
človekove potrebe ter zadovoljstvo. Enako se poudari v sceni, ko policaj Luci zagrozi s
fizičnim nasiljem, na katerega Luci brezskrbno odgovori, da je lahko življenje v zaporu zelo
živahno. Čeprav se s tem izraža njen mazohizem, pa deluje to tudi kot kritika
heteroseksualnega monogamnega zakonskega razmerja kot patriarhalnega instituta, ki ženske
zatira, omejuje in nadzoruje. Kljub temu pa se z dejstvom, da Luci na koncu svoje
zadovoljstvo vseeno najde v zlorabi, ki jo omogoča njen lastni mazohizem, pokaže na
kontradiktornost in slepo ulico, v kateri se lahko znajde oseba, kot je Luci, saj si kot
mazohistka na eni strani želi nespoštovanja in nasilja s strani svojega moža ter ga zato
namenoma provocira, na drugi strani pa mu očita nasilno obnašanje do žensk. Prav tako pa se
s tem pokaže tudi na pomanjkljivo problematizacijo meje med sadomazohističnimi in
nasilnimi dejanji, meje med užitkom in nevarnostjo. Na to namigne tudi Luci v bolnici, ko
Bom zadovoljno pove, da jo je zapustila za svojega moža, ki jo sovraži in jo je skoraj ubil, ker
v razmerju z njo kot služkinja psihično in fizično ni bila tretirana dovolj slabo, da bi to
zadovoljilo njene potrebe. Skozi to absurdnost in kontradiktornost Lucijinih seksualnih želja,
potreb in strasti kot mazohistke ter ločnico in paralelo med obema razmerjema se kaže na
brutalnost patriarhata in hkrati tudi na to, da se lahko ženske same popolnoma samoumevno
in samovoljno lahko podrejajo moškim kot posledica vseprisotnosti moške hegemonije, ki ji
ženske ne morejo ubežati, saj iz nje ni izhoda.
Poleg kritike družbene neenakosti med spoloma se skozi film ruši družbeno pričakovane
spolne vloge žensk z vsemi tremi nastopajočimi protagonistkami, ki kot ženske vzamejo
lastno usodo v svoje roke. Vsem je skupno to, da ne zajemajo materinske vloge, hkrati pa so
iz njihovih življenj odsotne družine, s čimer se ruši ideal heteronormativne družine kot
ključne socialne podpore v posameznikovem življenju. Pepi je s posilstvom sprva prikazana
kot žrtev moškega nasilja, zlorabe in moške hegemonije. Njeno »vdanost« v usodo kot ženske
v patriarhalni družbi se na nek način pokaže v sceni, ko Luci pove, da je za denar želela
prodati svoje devištvo. Ko ji je to bilo vzeto s posilstvom, se znajde in začne svojo kariero v
oglaševanju, kar vodi v ustanovitev njene lastne oglaševalske agencije, s čimer predstavlja
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uspešno, samostojno in neodvisno žensko. Na drugi strani pa je Luci, ki je sprva prikazana kot
popolnoma podrejena gospodinja svojemu možu, nato pa se po spoprijateljitvi s Pepi in Bom
temu upre in sledi k zadovoljitvi svojih (seksualnih) želja. Kljub temu pa se kot mazohistka
od te samostojne podobe oddalji iz potrebe po podreditvi v spolnem razmerju (tudi z Bom), v
kateri uživa. Iz tega razloga lahko predstavlja tragični lik, ki svojemu podrejenemu položaju
in poniževanju v spolnem razmerju z drugo osebo zaradi svojih seksualnih želja ne more
ubežati. Za razliko od Luci pa Bom predstavlja žensko z lastno uspešno glasbeno skupino, ki
kasneje razpade. Ima močen karakter in ve, kaj hoče in noče biti kakorkoli odvisna od drugih.
Prav tako je fizično zelo močna, ker se ukvarja z boksom, kar je v širši družbi smatrano za
moški šport, s čimer ruši družbena pričakovanja ženske spolne vloge. Med vsemi tremi
protagonistkami je poudarjeno zaupanje, solidarnost in njihovo prijateljstvo, saj si vse stojijo
ob strani in si medsebojno pomagajo, s čimer se pokaže njihovo samozadostnost in
neodvisnost njihove sreče od moških. Primer tega je scena, ko Luci zapusti Bom in Pepi
vzame Bom pod svoje okrilje ter ji želi pomagati pri vzpostavitvi pevske kariere kot
neodvisne pevke. Pepi prav tako pomaga Luci oditi izpod nadzora njenega moža in zadovoljiti
njene mazohistične potrebe s seznanitvijo z Bom. Prav tako pa nenehno zapisuje njihove
dogodivščine in jih želi dokumentirati ter o tem posneti film, vendar pa se to ne zgodi, ker se
Luci vrne nazaj k svojemu možu. Na tej točki se prijateljstvo Pepi in Bom z Luci prekine.
Ključni vzrok za to ni samo Lucijin mazohizem, ampak tudi njen mož, s čimer je ta ponovno
prikazan negativno. Na ta način se lahko sporoča, da patriarhat v družbi zatira in onemogoča
prijateljske vezi in solidarnost med ženskami. Prav tako se skozi vse tri protagonistke, ki
zajemajo različne družbene vloge in starosti, kaže na probleme žensk znotraj patriarhata.
Skozi celotni film se poskuša tudi presegati cisspolnost z vključitvijo drag queenov in
transseksualnih likov. Primer tega je scena z drag queenom (Kiti Mánver), ki se pritožuje
svojemu spečemu fantu. Ker ob tem skupaj s svojo naličenostjo in zapeljivo obleko z
dekoltejem izgleda, kot da se pripravlja na nastop, deluje, kot da imitira in poskuša igrati
žensko, s čimer se lahko sporoča, da je spol del igre in performansa, kar pa je v nasprotju s
tezo Judith Butler (2001) o performativnosti spola. Prav tako se v vlogi transseksualca v filmu
pojavi Fabio McNamara, ki je prikazan kot zmešana in seksualno obsesivna oseba v sceni, ko
noče spustiti poštarja iz stanovanja. Hkrati se skozi celotni film omenjene like prikazuje kot
nekaj popolnoma normalnega in vsakdanjega, ki preprosto obstajajo. Primer tega je scena, ko
dva prijatelja v stanovanju Bom bereta intervju transseksualca, v katerem pravi, da je
hermafrodit, ker se je rodil z dvema spoloma. Na tej točki se poskuša presegati spolno
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binarnost na ravni esencializma, kar pa za queerovski projekt ni dovolj. Almodóvarju v filmu
bolj kot preseganje cisspolnosti uspe presegati heteronormativnost z reprezentacijo različnih
seksualnih razmerij, v katera vstopajo njegovi liki. Primer tega ni le prikaz
sadomazohističnega in lezbičnega razmerja med Luci in Bom (ob tem v ospredju ni lezbištvo,
ampak razmerje samo s sadomazohističnimi praksami), ampak tudi prehajanje Luci med
različnimi heteroseksualnimi in homoseksualnimi dejanji ter razmerji z različnimi osebami, s
čimer se presega tudi monogamna spolna razmerja. Temu se pridružuje tudi scena s spolnim
aktom drag queena s svojim fantom. Na tej točki se ne presega le kategorizacije seksualnosti
in vezave seksualnih izbir na določeno spolno identiteto, ampak se ruši celotno
heteroseksualno matrico, ki povezuje spol in seksualnost, saj se niti spola, niti spolne
usmerjenosti drag queena ne da umestiti v nobeno izključno kategorijo spola in spolnosti.
Prav tako posamezne spolne in seksualne kategorije tudi niso omenjene ali poudarjene, ampak
je bolj poudarjena vsakdanjost, samoumevnost in normalnost dogajanja. Enako se izkaže s
sceno, v kateri Moncho (José Luis Aguirre) razlaga Toniju, da razmišlja o prostituciji. Tu med
njunim pogovorom k Monchu pristopi drag queen, ki ga osvaja, hkrati pa Toni pove Monchu,
da ima mogoče zanj drag queena. Na tej točki so drag queeni predstavljeni kot nekaj
popolnoma vsakdanjega, sobivajočega, a hkrati se jih asociira s klienti prostitucije. Iz tega
razloga film z odmikom od oznak in kategorične naslovitve spola ter seksualnosti (in
subkultur, ki bazirajo na osnovi spolne usmerjenosti) nastopajočih likov in reprezentacijo
izražanja spektra raznolikih seksualnih praks, dejanj, strasti in izkušenj ter s tem spolne in
seksualne fluidnosti na vsakdanji ravni vsakega posameznika kot nekaj popolnoma
samoumevnega sovpada s temelji queerovskega projekta in njegove filmske produkcije ter s
tem tudi z idejami La Movide.
Celotni film z neposrednim, odprtim in nazornim prikazom različnih spolnih aktov (npr.
posilstvo Pepi, oralni spolni akt med Monchom in Luci pred množico ljudi, spolni akt drag
queena, uriniranje Bom po Luci) deluje vulgarno, kar tudi sovpada s queerovskim kinom, ki
kritizira in prezira politično korektnost. To se skozi film kaže tudi na ravni golote (npr. že v
uvodni špici filma se ponekod pojavijo gole ženske, kasneje pa se na večih mestih v filmu
pojavijo pornografske slike in revije žensk in transseksualcev), izraža pa se tudi skozi
konstantno vulgarno rabo besedišča s kletvicami in slengom. To je najbolj poudarjeno v sceni
z nastopom glasbene skupine Bom, kjer Bom v pesmi prepeva o svojem seksualnem in
sadomazohističnem razmerju z Luci. Besedilo pesmi je vulgarno do te mere, da deluje zelo
ekstremno. Sama ekstremnost se pojavlja skozi celotno pripoved filma z dodanimi komičnimi
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elementi v situacije, ki naj bi bile dramatične. K temu prispevajo tudi dogajanja in liki (npr.
drag queen, ki je sosed Tonijevega bratranca, McNamara v stanovanju Bom, pogovor med
Tonijem in Monchom ter Lucijina prijateljica, ki je zaljubljena v Juana), ki niso nujno
neposredno odločilno povezana s protagonistkami, vendar pokažejo na takratne politične,
družbene, socialne in kulturne okoliščine, v katerih živijo. S temi nepovezanimi dogajanji se
lahko poskuša pokazati in poudariti na vsakdanjost situacij, v katerih se lahko odvijejo
vulgarna in tudi nazorno ponazorjena seksualna dejanja, s čimer se celotno dogajanje naredi
za absurdno in nerealno. Primer tega je scena, ko Luci uči Pepi plesti in se medtem
mimogrede odvije sadomazohistični akt kot nekaj popolnoma normalnega. Podoben učinek
absurdnosti predstavlja tudi scena, ko drag queen spolno občuje s svojim fantom, medtem ko
ta z daljnogledom opazuje Tonijevo zabavo. Vsakdanjost in nepredvidljivost osrednjega
dogajanja ponekod deluje tudi pretirano, bizarno in nerealno na ravni hitrega odvijanja
nekaterih dejanj. Primer tega je scena, ko Pepi kot popolna neznanka prvič pristopi k Luci na
ulici in jo Luci takoj spusti v svoje življenje. Temu se pridružuje tudi scena, ko se Bom in
Luci prvič spoznata in še isti čas preideta s sadomazohizem. Enako predstavlja tudi scena, v
kateri Pepi mimogrede pove Luci, da jo je njen mož posilil, Luci pa nad tem ni zgrožena in
presenečena. Režiser s to narativno sestavo filma, ki temelji na takratnem alternativnem
umetniškem izražanju La Movide, skozi absurdnost, banalnost in kontroverznost nasprotuje
cenzurnim omejitvam svobodnega izražanja prisotnih v času frankizma ter pozdravlja
demokratično tranzicijo Španije. Kot že omenjeno, se to pokaže tudi s smešenjem in
zavračanjem pretekle nacionalne tradicije, ki spominja na obdobje diktature Francisca Franca
in je z njo tudi povezana. Almodóvar s filmom prav tako žanrsko nasprotuje in presega
klasične, dominantne hollywoodske filmske konvencije s hibridnostjo žanrov, prepletom
melodramatskih elementov s komičnimi, banalnimi in absurdnimi, zaradi česar celotna
filmska vsebina, ki daje kontekst za komedijo, deluje kot smešenje in parodija na melodramo.
Na ta način se režiser izogne kakršnikoli filmski kategorizaciji, s čimer spet realizira antikategorizacijsko načelo queerovskega projekta.
Omenjena transgresija estetskih norm filma in kritika družbenih norm na podlagi njegovega
rušenja mitov o politiki, policiji, družini in seksualnosti ter prelamljanja tabujev z
vulgarnostjo na ravni uporabljenega besedišča z jasno reprezentacijo seksualnosti (tudi njene
fluidnosti), erotike, seksa in drog ter s problematizacijo spola, moške hegemonije in politike,
ne ponazarjata le takratnega post-frankovskega vzdušja v Španiji in podobo La Movide (za
katero se na podlagi različnih starosti protagonistk pokaže, da je zajemala različne starostne
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generacije, prav tako pa se referenco nanjo naredi v filmu tudi s slikarji v stanovanju Bom, ki
odražajo njeno slikarsko kulturo), ampak tudi Almodóvarjevo življenje na začetku svoje
kariere. Nekatere točke v filmu predstavljajo vzporednico z njegovim lastnim življenjem, saj
so skozenj prikazani tudi elementi njegove avtobiografije. Najbolj očitno je to pokazano z
njegovim nastopom v filmu v vlogi ključnega povezovalca tekmovanja »general erections«, s
čimer se sporoča, da je tudi sam bil del takratne reprezentirane alternativne kulture in scene v
Madridu. Na Almodóvarjevo filmsko ustvarjanje se namigne tudi s scenami, ko začne Pepi
pisati zgodbe o sebi in svojih prijateljicah (naslovi jih s Pepi, Luci, Bom), ki se zgodijo skozi
film in jih želi tudi posneti. Pepijin lik in življenje tu kaže na paralelo s filmom, ki se odvija
na platnu in z Almodóvarjem kot scenaristom ter režiserjem, prav tako pa se s tem nakaže
okoliščine, v katerih je film, ki ga je posnel s svojimi prijatelji, nastal.
4.2. Ženske na robu živčnega zloma (Mujeres al borde de un ataque de "nervios")
Vsebina filma je postavljena v Madrid in je sestavljena iz več pripovedi in problemov
različnih likov, Pepe (Carmen Maura), Candele (María Barranco), Lucíe (Julieta Serrano),
Carlosa (Antonio Banderas), Marise (Rossy de Palma) in Pauline (Kiti Mánver), madridskega
aristokratskega, višjega družbenega sloja. Posamezne pripovedi se skozi film v časovnem
razponu dveh dni preko številnih naključij medsebojno povežejo z osrednjo zgodbo glavne
protagonistke in igralke Pepe. Slednjo zapusti partner Iván (Fernando Guillén) in istočasno
izve, da je noseča, zaradi česar poskuša z njim neuspešno priti v stik. V tem času se nanjo
obrne prijateljica Candela s svojo težavo (v svojem domu je živela s tremi teroristi, ki jih
policija aretira), hkrati pa ob tem po naključju spozna Ivánovega sina Carlosa in njegovo
partnerko, zaročenko Mariso. Ob skupnem reševanju Candeline težave se pojavi še cel kup
manjših, vmesnih, tudi komičnih problemov, ki skozi film stopnjujejo napetost dogajanja. Ob
tem Pepe po naključju spozna Paulino in postopoma ugotovi, da je Ivánova ljubica, zaradi
katere jo je zapustil. Prav tako pa si na glavo naprti tudi Ivánovo ženo Lucío, ki je pobegnila
iz psihiatrične bolnišnice, da se Ivánu maščuje, misleča, da je Pepe še vedno njegova ljubica.
Ko izve, da je njena lastna odvetnica Paulina njegova nova ljubica, s katero odhaja na
potovanje, gre za njima na letališče, da Ivána ustreli. To Pepe v zadnjem usodnem trenutku
prepreči, hkrati pa ob tem končno dobi priložnost govoriti z Ivánom in narediti konec
njegovim lažem.
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Film predstavlja enega izmed Almodóvarjevih komercialno najprodornejših filmov na
ameriškem trgu v španski filmski zgodovini, ki je režiserja postavil v središče pozornosti
evropskih in ameriških filmskih kritikov. Prav tako je drugi produkt režiserjeve lastne
produkcijske hiše El Deseo, v okviru katere je pridobil večji nadzor nad vodenjem vseh
korakov filmskega ustvarjanja. Ker je do takrat v Španiji bil že dobro poznan režiser in je z
izidi svojih preteklih filmov finančno napredoval, mu je to omogočilo boljše produkcijske
okoliščine in pogoje snemanja filmov z boljšo snemalno opremo, kar je vodilo v
avdiovizualno kvalitetnejši končni produkt. Iz tega razloga je tudi celotni avdiovizualni slog
filma na višjem nivoju kot pa v njegovih prvih filmih, saj je ta tehnično, produkcijsko in
igralsko bolj dodelan. Posnet filmski material je skupaj z uporabljenim zvokom, glasbo
(slednja zajema pesmi, ki veliko povejo o esenci filmske vsebine) in montažo veliko bolj
jasen ter poteka veliko bolj tekoče. Hkrati pa igra uporabljenih igralcev in igralk (v glavni
vlogi kot posledica dolgoletnega profesionalnega sodelovanja z režiserjem ponovno nastopi
Carmen Maura) deluje veliko bolj naravno. Kljub temu pa film z uvodno špico s
predvajanjem bolero glasbe v ozadju in s posameznimi barvitimi plakati, ki napovedujejo
igralce, producente in ekipo snemanja, odraža atmosfero hollywoodskih filmov petdesetih let,
čeprav je njegova zgodba umeščena v osemdeseta leta prejšnjega stoletja. Film se stilistično
odmakne od Almodóvarjevih prvih filmov z uporabljenimi prostori snemanja, saj ta ni posnet
le v realno obstoječem prostoru madridskih ulic (slednje so poudarjene predvsem v scenah, ko
se Pepa vozi s taksijem po mestu na različne točke, med drugim tudi proti madridskem
letališču Barajas), ampak tudi v studiu z umetnimi scenskimi postavitvami. Slednje je očitno
predvsem s posnetimi kadri v stanovanju Pepe in s sceno, ko Pepa gleda iz balkona, kjer se iz
neba in balkona očitno vidi, da gre za umetno studijsko postavitev scene. Kljub temu pa je
znotraj tega velik poudarek na sami estetiki uporabljenih prostorov, njihovi dekoraciji,
predmetih, kostumografiji in barvah. Vse to odraža družbeni status nastopajočih likov in jih
tudi družbeno kontekstualizira (npr. visok ekonomski status Pepe je najbolj razviden iz
dizajnerskih oblačil, ki jih nosi, iz ulic, po katerih se premika in iz razgleda na mesto iz
balkona njenega stanovanja). Posledično skozi film dominirajo rdeča, oranžna, rožnata in
svetlo modra barva. To je jasno razvidno iz uporabljene kostumografije vseh ženskih likov in
dekorativnih predmetov Pepinega luksuznega stanovanja, ki je poudarjeno predvsem skozi
kadre, kjer kamera predstavlja pogled iz kota stropa na dnevni prostor. Hkrati pa je skozi film
prisotnih veliko posnetkov od blizu, s katerimi se kamera osredotoča na podrobnosti
predmetov, ki reprezentirane like obdajajo. Primer tega je scena, kjer je kamera osredotočena
na podrobnosti snemalne opreme in snemalnega traku, s čimer se namigne na delovni prostor
76

Pepe kot igralke. Primer ekstremnih posnetkov od blizu predstavlja tudi scena s Pepo v
taksiju, kjer kamera nameni nekaj sekund posamezni opremi in predmetom, ki se v taksiju
nahajajo (npr. plišaste podloge, revije, glasbene plošče ipd.). Temu se pridružuje tudi scena s
posnetkom Pepinih čevljev, ko se živčno sprehaja po stanovanju. Eno izmed pomembnejših
vlog v filmu kot predmet s sporočilno vrednostjo ima tudi televizija, saj ta ne pripoveduje le
zgodbe določenih reprezentiranih likov (npr. s televizijskimi oglasi, v katerih nastopa Pepa, s
čimer se pokaže, da je ta slavna, uspešna in pripoznana španska igralka, ter s poročili, ki
predstavljajo Candelin problem), ampak umešča gledalce v takratni časovni kontekst Španije
osemdesetih let. Primer tega je scena, osredotočena na televizijo, na kateri se predvajajo
poročila, ki jih naznanja Almodóvarjeva mama. Na tej točki lahko govorimo o enem izmed
režiserjevih avtobiografskih elementov, ki so v filmu prisotni. Prav tako se skozi film na
nekaterih točkah reprezentira špansko tradicijo, ki zajema komično-dramatične elemente.
Primer tega je hladna juha gaspačo, tipična za Španijo, ki jo v filmu naredi Pepa in v
pričakovanju, da jo bo spil Iván, vanjo zameša kup uspavalnih tablet. Namesto tega pa jo
sprva po naključju spije Marisa, kasneje pa jo spijeta tudi policaja (Ángel de Andrés López in
José Antonio Navarro). Kljub temu pa se v filmu reprezentiranih družbenih in političnih
okoliščin takratne Španije ne postavlja v ospredje in se jih skozi zgodbo tudi ne
problematizira.
Čeprav je odmik filma od alternativne madridske kulture osemdesetih let očiten iz omenjenih
avdiovizualnih elementov in omejene ter pomanjkljive kritike španskega družbenega sistema,
pa se ta na pripovedni ravni skozi hibridnost in preplet različnih žanrov še vedno poizkuša
izogniti strogi in omejeni žanrski filmski kategorizaciji. Vsebina filma narativno združuje
elemente komedije in melodrame, saj v filmu naključna melodramatska srečanja likov
postanejo komična naključja. Primer združitve omenjenih elementov predstavlja scena, v
kateri Candela pove Carlosu, da šiiti načrtujejo ugrabitev letala in Carlos o tem obvesti
policijo. Podoben primer tega predstavlja tudi scena, ko Carlos omeni Pepi, da samomor ni
rešitev, istočasno pa Candela v poskusu samomora skoči z balkona. Kljub temu posamezne
pripovedi likov tvorijo kompleksno vsebino filma in zajemajo tipično dramsko shemo večih
zapletov, vrhunca, razpletov in zaključka, s čimer filmska zgodba v veliki meri sledi žanrskim
pričakovanjem melodrame. To se utrjuje tudi na ravni reprezentacije različnih (predvsem
ženskih) likov, za katere se sprva ne ve, kako so medsebojno povezani. Prav tako pa se skozi
celotni film zdi, da ta želi poudariti konvencije melodrame in slednjo tudi ustvariti, saj v
njegovem ospredju ni družbena kritika. Hkrati je iz njegove vsebine odsotna kakršnakoli
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reprezentacija LGBTQIA likov, seksualnih praks in različnih seksualnih razmerij. Posledično
je film odmaknjen od queerovskih vizij, saj njegova vsebina ne vsebuje problematizacije
cisnormativnosti, seksualnosti, seksualnih politik, oblik moškosti in ženskosti znotraj
heteronormativne družbe ter identitetnih kategorij in označevalcev na ravni spola in spolnosti.
V ospredju je poudarek na problemih žensk, kritiki oblike hegemone moškosti (ki kot eno
izmed oznak za »pravega« moškega določa, da mora ta biti ženskar in med ženskami zelo
zaželen) ter na kritiki in rušenju konvencij ideala monogamnega heteroseksualnega razmerja,
ki se ga skozi film pokaže kot nekaj, kar ne more vzdržati dolgo. Slednje se naredi skozi
moška protagonista Ivána in njegovega sina Carlosa, saj oba varata svoje partnerice. Ivánova
celotna zgodovina partnerskih razmerij z ženskami zajema ljubice, saj je sprva varal svojo
ženo s Pepo, nato pa Pepo s Paulino. Na drugi strani pa se z njegovim sinom Carlosom izkaže,
da jabolko ne pade daleč od drevesa, saj se ta kljub temu, da ima zaročenko, po hitrem
postopku zaljubi v Candelo in jo začne poljubljati v istem prostoru, kjer je prisotna njegova
speča zaročenka. To podobnost med očetom in sinom izpostavi tudi njegova mama, ki pravi,
da je Carlos isti kot njegov oče. V tem pogledu sta osrednja moška lika postavljena v
negativno vlogo in luč. Kljub temu pa se ključno kritiko tu tvori preko Ivánovega lika, saj ta
Pepi laže in jo nosečo zapusti za drugo žensko. Na ta način se pokaže, da osrednji problem v
življenju žensk predstavljajo moški. S tem se jih predstavlja, kot da so center, okoli katerega
se odvija življenje vsake ženske. Čeprav se s tem kaže na odvisnost sreče žensk od moških, pa
je lahko to razumljeno kot namig na patriarhalno družbo in moško hegemonijo, ki ji ženske v
svojem vsakdanjem življenju težko ubežijo. Prav tako se z nastopajočima likoma policajev, ki
se izkažeta za nesposobna, pokaže, da morajo ženske svojo usodo reševati same. Na primeru
Pepe, Candele in Lucíe se pokaže, s kakšnimi težavami se morajo ženske v svojem
vsakdanjem življenju soočati zaradi moške nadvlade, kakšne posledice ima ta lahko za njih,
ter do katerih skrajnih dejanj jih lahko to pripelje. To se neposredno poudari že z naslovom
filma, ki govori o ženskah na robu živčnega zloma. Kljub temu pa je iz filma odsotno globlje
problematiziranje same patriarhalne družbene strukture, saj so vse tri ženske protagonistke
prikazane kot histerične ženske (npr. Pepa je odvisna od uspavalnih tablet in pomirjeval ter
namenoma zakuri svojo spalnico, ko izve, da jo Iván zapušča, Lucía pa je zmešana ženska, ki
pobegne iz psihiatrične bolnišnice, da bi ubila svojega moža, Candele pa poskuša narediti
samomor), katerih problemi so posledice njihovih osebnih odločitev in prehitrega zaupanja
moškim. Slednje je očitno predvsem na primeru Candele, ki začne razmerje z moškim,
nevedoča, da je terorist, kasneje pa zelo hitro začne zaupati tudi Carlosu, ne glede na slabe
pretekle izkušnje. Prav tako se pri vseh treh ženskah pokaže na odsotnost družine kot temeljne
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socialne vezi. Ideal družine kot heteronormativnega normativa se kritizira na primeru Lucíe,
saj jo mož s svojim varanjem spravi v psihiatrično bolnišnico, hkrati pa je kot očetovski lik
predstavljen negativno, ker je v veliki meri odsoten iz življenja svojega sina. Prav tako pa se
Lucía ves čas poskuša oklepati svojega sina kot edine osebe, ki ji je ostala v življenju, po
odhodu Ivána. Njena norost je poudarjena tudi na vizualni ravni s frontalnimi posnetki
njenega obraza, na katerih nosi ličila, frizuro ter obleke, ki so bile v modi v petdesetih letih.
Nasprotje tem porušenim družinskim vezem predstavlja prijateljska vez, zaupanje in
solidarnost med Pepo in Candele, saj obe poskušata druga drugi pomagati odpraviti težave in
si ves čas nudita podporo. Na tej točki je Pepa kot glavna protagonistka v razmerju do
Candele in Carlosa predstavljena kot ženska, ki nima le izjemno uspešne igralske kariere in
finančne neodvisnosti (slednje je poudarjeno predvsem v začetnih scenah, kjer se kamera
sprehaja po njenem stanovanju in predmetih ter v sceni, ko obišče zdravnika, kjer je očitno, da
je ordinacija zasebna), ampak tudi kot mama. To se pokaže prek Carlosovega zaupanja osebne
družinske zgodbe Pepi ter njenemu veselju, ko ga spozna. Prav tako se zdi, da je odnos med
njima kot odnos med mamo in sinom, čeprav sta se ravnokar spoznala in čeprav je Pepa eden
izmed razlogov odsotnosti njegovega očeta in porušenih družinskih vezi. Pepa deluje zelo
materinsko tudi v odnosu do Marise, kar se izkaže v zadnji sceni filma, ko se Marisa zbudi in
Pepa zanjo poskrbi ter ji veselo pove, da je noseča. V tem pogledu glavna protagonistka ob
svoji netradicionalni vlogi neodvisne ženske zajema vrline, kot so solidarnost, skrbnost in
materinskost, ki se jih pripisuje ženskam kot nekaj esencialnega in prirojenega.
Kot že omenjeno, film v celoti sovpada z žanrskimi konvencijami melodrame, saj je skozenj
prisotnih več zapletov, hkrati pa od vsega začetka vse skupaj deluje zelo skrivnostno in se
razkriva postopoma tekom filma. To se pokaže že s prvo sceno, ko Iván snema dialog za film,
ki deluje, kot da neposredno govori Pepi, s čimer se namigne, da med njima obstaja razmerje.
Kljub temu pa se vsa naključja, ki filmske like medsebojno povežejo, zgodijo zelo hitro,
zaradi česar vse skupaj deluje nekoliko nerealno, komično in absurdno. Primer tega so scene,
ko Pepa vsakič prikliče in sede v isti taksi z istim taksistom, s katerim oblikuje prijateljstvo po
treh kratkih srečanjih. Temu se pridružuje tudi scena, ko Pepa po prejetem Ivánovem
telefonskem sporočilu vrže telefon čez balkon, ta pa ironično pade ravno na avto, v katerem se
peljeta Iván in Paulina. Podobno ironijo predstavlja tudi scena, ko Pepa čez balkon vrže
glasbeno ploščo, ki je predvajala bolero glasbo z besedilom »si edina, ki jo ljubim«, medtem
ko Iván istočasno po telefonu izraža Pepi svojo ljubezen in ji laže (tu je očitna povezava med
besedilom in dogajanjem). Glasbena plošča naključno zadane ravno Paulo. Nerealistično
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deluje tudi dogajanje na letališču, ki predstavlja enega izmed vrhuncev zgodbe, v katerem
Pepe končno sooči Ivána. Takoj, ko Lucía neuspešno sproži pištolo proti Ivánu in naredi
preplah sredi letališča, jo policaji hitro odvedejo stran, ostali ljudje pa brez večjega pretresa
normalno nadaljujejo svojo pot s kovčki, kot da se ni nič zgodilo. S to resnostjo situacije
prekine tudi komični element v napeti situaciji pred tem, ko si Lucía, preden sproži pištolo,
nadene očala, da bolje vidi. K takšnim vložkom, ki prekinejo z realnostjo, resnostjo in
napetostjo situacije, prispevajo tudi pretirano dramatične scene, kot je dialog med Pepo in
Ivánom, ki je zelo podoben telenoveli, zaradi česar deluje smešno. Prav tako pa se letališče tu
pojavi kot scena zadnje epizode filma in se hkrati konča v potovanje Ivána kot odhod izvora
vseh Pepinih problemov. Primer absurdnih naključij je tudi scena, ko se Pepa za pravno
pomoč obrne na odvetnico, zaradi katere jo je zapustil Iván. Enega izmed takšnih naključij
predstavlja tudi scena, ko Pepa na pisalni mizi tajnice odvetniške pisarne vidi letalski karti za
Stockholm ob 22. uri, kjer gre za isti let letala, ki ga želijo ugrabiti šiiti, z njihovimi nameni
pa je seznanjena Candele. Z vso to majhno verjetnostjo reprezentiranih naključij v zgodbi, se
posredno parodira celotni žanr melodrame. Zdi se, da se mu režiser tudi posmehuje s
pretiravanjem skozi uporabljena naključja v filmu in njihovo komičnostjo. S tem se lahko
namigne, da gre konec koncev le za film. To naredi režiser že na začetku s scenami, ko Iván
in Pepa v studiu snemata dialog med ljubimcema za sceno iz dramatičnega filma, s čimer
nakaže na paralelo med razmerjem v filmu, za katerega snemata dialog, in njunim lastnim
razmerjem, hkrati pa se s tem vzpostavi vzporednico med filmskimi dogajanji. Enako se
poudari z ironičnim momentom znotraj filma s sceno, ko Pepa sede v taksi in reče taksistu
(Guillermo Montesinos), naj sledi taksiju pred sabo. Taksist odgovori, da je mislil, da se to
dogaja samo v filmih. S tem se gledalca na ravni parodije opomni, da dogajanje na platnu ni
realistično. Kljub temu pa film žanrsko, slogovno in avdiovizualno predstavlja velik odmik od
eksperimentalnega filmskega ustvarjanja ter stila režiserjevih prvih del in najbolj sovpada s
hollywoodskimi filmskimi konvencijami.
4.3. Vse o moji materi (Todo sobre mi madre)
Celotno filmsko zgodbo sestavljajo posamezne kompleksne pripovedi doživetij iz življenj
protagonistk Manuele (Cecilia Roth), Agrado (Antonia San Juan), Rose (Penélope Cruz) in
Hume (Marisa Paredes). Te se združijo skozi temeljno zgodbo in življenje Manuele, glavne
protagonistke filma, ki po smrti svojega sina Estebana (Eloy Azorín) v avtomobilski nesreči
odpotuje iz Madrida v Barcelono, da bi poiskala Estebanovega odtujenega očeta Lolo (Toni
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Cantó) in ga s smrtjo sina tudi seznanila. Kljub temu pa je njeno iskanje Lole vse do konca
filma neuspešno, vendar pa ta čas ponovno oživi svoje staro prijateljstvo z Agrado. Ob tem
spozna in se spoprijatelji z nuno Roso in gledališko igralko Humo. Tekom filma se pokaže, da
vse omenjene filmske like družijo njihove osebne zgodbe in doživljanja, ki so, kot se izkaže,
posredno medsebojno povezana. S tem vse protagonistke posredno igrajo ključni lik v
življenju ene in druge, še preden to tudi same spoznajo. Prek povezanosti njihovih problemov
si tudi solidarno pomagajo. Med vsemi zgodbami se najbolj povežeta doživetji Manuele in
Rose, saj Rosa zanosi z Lolo in od nje dobi AIDS, zaradi katerega po porodu tudi umre.
Posledično vlogo mame Rosinega novorojenega sina, ki po naključni sreči nevtralizira AIDS,
prevzame Manuela, s čimer se zdi, da z njim nadomesti manko svojega pokojnega sina.
Film ne predstavlja le enega izmed produktov Almodóvarjeve lastne produkcijske hiše,
ampak filmsko delo, ki je nastalo po tem, ko se je režiser s svojimi filmskimi stvaritvami
skozi osemdeseta in devetdeseta leta dvajsetega stoletja že zelo dobro uveljavil v Evropi in
Ameriki ter ob tem postal prepoznan in cenjen filmski ustvarjalec. K temu je prispevala tudi
tranzicija Španije v demokracijo, s čimer je postala država odprta za sodelovanje na globalni
ravni, kar je za njeno kinematografsko področje pomenilo tudi lažje sodelovanje s tujimi
produkcijskimi hišami in distributerji ter ostalimi filmskimi ustvarjalci. Vse to je
Almodóvarjevi filmski ekipi doprineslo tudi več in višja finančna sredstva. Ta visok finančni
razpon je očiten tudi pri obravnavanem filmu, saj je za razliko od režiserjevega drugega
celovečerca (ki ga je ob pomanjkanju denarja snemal skoraj dve leti) bil posnet v manj kot
treh mesecih. Ob tej visoki finančni razpoložljivosti Almodóvar nadaljuje z avdiovizualno in
igralsko (v omenjenem filmu se v glavnih vlogah pojavijo igralke Cecilia Roth, Penélope
Cruz in Marisa Paredes, ki so z Almodóvarjem že večkrat sodelovale) visoko dodelanostjo in
kakovostjo svojih filmov. Iz tega razloga so filmi iz tehničnega in montažnega vidika
primerljivi in zelo podobni »mainstream« hollywoodski filmski produkciji. K temu je lahko
prispevalo tudi sodelovanje z distribucijsko hišo Sony Pictures Classics kot glavnim
distributerjem Almodóvarjevih filmov po Evropi in Ameriki. Morda je ravno omenjena
podobnost hollywoodskim filmskim konvencijam filmu v okviru ameriških filmskih akademij
prinesla prvega oskarja in zlati globus za najboljši tuji film. Omenjena vrhunska
avdiovizualna in tehnična izpopolnjenost ter dovršenost filma se kaže skozi tekočo
kombinacijo posnetkov kamere z zvokom (glasbo, dialogi), kjer vsak izmed omenjenih
elementov podaja namige in reference na vsebino filma ter hkrati kontekstualizirajo
nastopajoče filmske like. K temu ponovno prispevajo predvsem posnetki od blizu, ki se
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počasi premikajo po podrobnostih posameznih predmetov (npr. v začetni sceni, ko kader
zajema podrobnosti medicinskih aparatov). Takšne posnetke predmetov se med drugim tudi
uporablja za vzpostavitev asociacij na dogajanje, razmerja med liki ter zunanjim svetom in
čustva, ki jih nastopajoči liki doživljajo. Primer tega so posnetki predmetov, kot je Estebanov
zvezek, v katerega je pisal svoje zgodbe, ki izražajo Manuelino izgubo ter njen obstoj pred in
po njegovi smrti. Temu se pridružujejo tudi daljši posnetki prenosne torbe z Estebanovim
srcem, ki ga Manuela donira za transplantacijo, s čimer se namigne na to, da je kot mama
imela Estebanovo popolno ljubezen, pripadnost in spoštovanje. Metaforično referenco in
sredstvo komunikacije kot predmet v filmu ponovno predstavlja televizija, ki tokrat ne odraža
sodobnega političnega, socialnega in kulturnega stanja v Španiji (slednje je tudi odsotno iz
vsebine filma, saj njegov namen ni reprezentirati in komentirati družbenih razmer v Španiji),
ampak že v začetni sceni, ko se pojavi naslov filma med Estebanom in Manuelo, medtem ko
začneta gledati film z naslovom »Todo sobre Eva«, da namig o vsebini filmske zgodbe. S tem
se ne namiguje le na to, da bo film pripovedoval o Estebanovi mami, ampak se naredi tudi
avtobiografsko referenco na Almodóvarja. Že iz naslova filma se lahko sklepa, da je film
režiserjeva zgodba o njegovi lastni mami (za katero mu je dala tudi navdih), ki je umrla isto
leto, v katerem je film bil izdan. Kljub temu pa ta referenca na njegovo mamo ne vzdrži
dolgo, saj njena in Almodóvarjeva biografija ni skladna s filmsko pripovedjo o Manueli in
Estebanu (npr. urbane okoliščine, v katerih živita Manuela in Esteban, so popolnoma
drugačne od ruralnih okoliščin, v katerih je odraščal Almodóvar). Edino paralelo med
Almodóvarjevo mamo, režiserjem, Manuelo in Estebanom predstavlja Esteban sam s svojo
fascinacijo in strastjo nad pripovedovanjem in zapisovanjem zgodb ter filmskih scenarijev, s
čimer je Almodóvar začel svoje filmsko ustvarjanje. To se na začetku filma pokaže z branjem
uvoda knjige, ki jo Manuela podari Estebanu za rojstni dan. Enako je razvidno iz scen, v
katerih Esteban Manuelo navdušeno opazuje in si videno tudi zapisuje v svoj zvezek. Prav
tako pa, kot je razvidno iz filma, Esteban z ljubeznijo piše o svoji mami, s čimer se lahko
posredno izraža tudi odnos, fascinacijo in ljubezen režiserja do svoje lastne mame. S tem
Esteban kot filmski lik predstavlja Almodóvarjev avtobiografski element v filmu. Na to
namigne tudi napis ob zaključku filma, v katerem je poudarjeno, da je film med drugim tudi
posvečen njegovi mami. Na tej točki ima kot zvočni element pomembno vlogo tudi
misteriozna glasba, ki se predvaja v ozadju. Ta vzbuja občutek nejasnega konca in
nezaključenosti zgodbe o razmerju med Humo in Nino (Candela Peña), saj se ne ve, kaj se z
njima zgodi na koncu filma, ter ali je zadnja povedana pripoved o Nini resnična ali ne. Enak
dramatični vložek predstavlja tudi uporabljena glasba v uvodni špici filma. Pomen omenjenih
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predmetov v filmu se kaže tudi na ravni njihove postavitve in dekoracije v prostoru, kjer
pomembno vlogo ponovno igrajo kostumografija, opremljenost in velikosti stanovanj (tu
skozi film ponovno prevladujeta rdeča in oranžna barva z različnimi odtenki rumene in modre
barve), prek katerih se izraža različne ekonomske statuse nastopajočih likov (npr. aristokratski
položaj premožnih Rosinih staršev, srednji družbeni razred Manuele in nižji družbeni razred
Agrado). Ob tem je studijska postavitev določenih prostorov manj očitna, hkrati pa se ob
kombinaciji s posnetki in scenami v realno obstoječih ulicah Madrida in Barcelone pokaže na
kulturno specifičnost Španije (npr. s posnetki Sagrade Familie, La Ramble in ostalih
znamenitosti Barcelone, ko se Manuela in Rosa s taksijem vozita proti porodnišnici). Posnet
prostor tu ne zajema le glamuroznih, turističnih in bogatejših mestnih središč, ampak
vključuje tudi scene iz nevarnih, onesnaženih, revnejših ter odmaknjenih mestnih predelov.
To je lahko razvidno iz scene, ko Manuela ponoči išče Agrado v Barceloni. Enako je lahko
razvidno iz scene, ko Manuela in Huma skupaj iščeta Nino po nočnih ulicah Barcelone.
Specifičnost katalonske mediteranske kulture je razvidna tudi iz barvitosti in uporabljenih
vzorcev v stanovanjih nastopajočih likov (npr. mozaiki, keramične ploščice in tapete z
raznolikimi barvitimi vzorci), s čimer se vzpostavi distanco od madridske kulture. Zaradi
različnih lokacij in širokega časovnega razpona kompleksnosti osrednje filmske zgodbe, se
skozi film za lažje sledenje dogajanju večkrat pojavijo tudi napisi, kje in kdaj se določeno
dogajanje odvija.
Omenjena kompleksnost zgodbe filma, kjer se več različnih pripovedi filmskih likov spet po
naključju združijo v osrednjo vsebino, izraža poudarek na dramatični izvedbi v okviru
žanrskih konvencij melodrame, združenih z elementi tragedije. Posledično se v filmu v vlogah
protagonistk (Manuela, Rosa in Huma) pojavijo močne ženske kot tragični liki, ki se soočajo
vsaka s svojimi težavami in problemi, hkrati pa ob tem med sabo razvijejo prijateljstvo,
zaupanje in solidarnost ter si medsebojno pomagajo in nudijo oporo. Tragičnost glavne
protagonistke Manuele izhaja iz smrti njenega sina Estebana. Kljub temu pa se ta konča z
rojstvom Rosinega sina (poimenovan Esteban), ki nadomesti manjkajočo vrzel njenega
preminulega Estebana. Ta tragičnost se skozi film z Manuele prenese na Roso, ki kot dobra in
solidarna nuna zanosi z Lolo, Estebanovim transseksualnim očetom. Posledično zboli za
AIDS-om, ki ga dobi od Lole in po porodu njenega sina umre. Z likom Rose režiser tudi
komentira vlogo Rimskokatoliške cerkve in samostanov, ki zagovarjajo aseksualnost in
spolno vzdržnost nun ter zavračajo transseksualnost. Iz tega vidika je lahko režiser Roso
namenoma kaznoval s smrtjo, ker ima sam odklonilen odnos do Cerkve kot institucije in
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religije. V tem pogledu deluje Rosin lik nedolžno. Tragičnost nosi tudi nastopajoči lik Hume
v odnosu do svoje hčere Nine. Kljub temu da sta obe kot gledališki igralki zelo uspešni, je
nujno razmerje kot odnos med mamo in hčerjo disfunkcionalno. Huma na tej točki predstavlja
mamo, ki je kot uspešna gledališka igralka preveč osredotočena na svojo lastno kariero in
igralsko kariero hčere. Ob tem poskuša ukrotiti Nino, ki je na poti lastne destruktivnosti z
zlorabo alkohola in drog. Na tej točki je tako kot v primeru Rose (ko jo Manuela vzame pod
streho, skrbi zanjo in varuje njeno skrivnost) Manuela tista, ki pomaga Humi rešiti težave in ji
nuditi oporo, čeprav je Huma posredni razlog, s katerim je povezana Estebanova smrt
(Estebana namreč zbije avto, ko v dežju teče za taksijem, v katerem se pelje Huma, da bi
pridobil njen avtogram). S tem se zdi, da Manuela v odnosu do Hume, Rose in Rosinega sina
zaseda vlogo socialne mame in predstavlja njen ideal, ker je skrbna in pomaga vsem, ki so v
stiski. Hkrati pa ob tem ne predstavlja tradicionalne materinske vloge, ki je vezana na
biološko razmerje med žensko in otrokom. To skupaj z reprezentacijo različnih materinskih
vlog, ki jih posamezni ženski liki zasedajo v filmu, ruši mit o biološki povezavi in razmerju
med mamo in otrokom kot pogojem za oblikovanje materinskega odnosa. Slednje se
dekonstruira tudi na ravni reprezentacije odnosa Rosine mame (Rosa Maria Sardà) do Rose in
Hume do Nine, s čimer se pokaže, da biološkost med mamo in otrokom ne predstavlja temelja
in pogoja za oblikovanje brezpogojne, večne ljubezni, skrbi, zaupanja ter ključne podlage za
oblikovanje dobrega odnosa med njima. Slednje se poudari tudi s kritiko ideala
konvencionalne heteroseksualne družine ob njeni odsotnosti iz življenja protagonistk ter z
odsotnostjo očetovskih likov (npr. Manuela in Huma sta samohranilki in sami vzgajata svoje
otroke, Rosin oče, ki ga igra Fernando Fernán Gómez, pa s svojo dementnostjo predstavlja
simbolno odsotnost iz njenega življenja in doseg absurdnosti, kar se pokaže s sceno, ko pride
njegova žena domov iz Rosinega pogreba, nevedoč, da ima hčer, ki pa je umrla). Institucijo
biološke družine tu nadomestijo prijateljska razmerja med ženskami (v tem primeru,
prijateljstvo med Manuelo, Roso in Humo, ki vsaki predstavlja ključno oporo v svojem
življenju). Z omenjeno odsotnostjo očetovskih likov iz družin pa se podaja kritiko patriarhata,
ki naj bi ponazarjal moške kot ključne nosilce in hranitelje svojih družin, čeprav lahko večina
obveznosti pade na ramena mater oz. žensk, od katerih se družbeno pričakuje, da bodo ob
delu v javni sferi opravljale tudi delo gospodinje doma, vzgajale otroke in celotni družini
nudile čustveno oporo.
Omenjena kritika patriarhata se ne tvori samo z odsotnimi očetovskimi liki, ampak tudi z
odsotnostjo moških filmskih likov, saj v celotnem filmu ne nastopi noben konvencionalni
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moški filmski lik. Izjema je le Esteban, ki umre, in Mario (Carlos Lozano), ki nosi stransko
vlogo. Prav tako pa ključnega odsotnega lika očeta ne predstavlja moški, ampak
transseksualka Lola, ki je kot oseba odsotna iz življenja lastnega sina in kot razlog Rosine
smrti prikazana negativno. Iz tega razloga deluje njena smrt zaradi AIDS-a kot oblika kazni za
probleme, ki jih je povzročila v življenju drugih. Čeprav so določena dogajanja v filmu
povezana z AIDS-om, pa ta skozi film funkcionira kot dramatični element, katerega namen ni
kritika in reprezentacija vzrokov, učinkov in posledic spolne bolezni. Prav tako se skozi film
omeni, da se je Lola drogirala, zaradi česar se bolezen predstavlja kot problem širše družbe in
ne kot izključno samo posledico posameznikovih spolnih praks in kot bolezni, ki se jo prenaša
s spolnimi odnosi. Ker je Lola eden izmed primarnih likov, okoli katerega se vrti osrednje
dogajanje zgodbe, je o njej veliko govora in se jo razkrije šele na koncu filma ob pogrebu
Rose, zaradi česar predstavlja skrivnostni lik. To se v sceni, ko pride na Rosin pogreb,
poudari s črnimi oblačili, ki jih nosi. Kljub negativni vlogi, ki jo Lola v filmu zaseda (to je
poudarjeno tudi v sceni, ko Rosina mama izve, da je oče njenega vnuka transseksualna oseba,
ki je na njeno hčer prenesla AIDS, zaradi česar tudi umre), pa se z njo ruši očetovsko vlogo
kot tisto, ki jo lahko zasedajo le heteroseksualni cisspolni moški. Prav tako se z likom Lole
problematizira in ruši heteroseksualno matrico in povezavo binarnosti spola (moški-ženska) z
binarnostjo seksualnosti (heteroseksualnost-homoseksualnost), saj je Lola kot transseksualna
ženska vpletena v spolna razmerja s cisspolnimi ženskami, s čimer se pokaže, da tudi, če se
identificiraš kot transseksualna ženska, to ne pomeni nujno identifikacije in kategorizacije v
eno izključujočo seksualno kategorijo heteroseksualnost-homoseksualnost. K preizpraševanju
heteroseksualne spolne matrice na večih točkah v filmu prispeva tudi transseksualni lik
Agrade, čeprav skozi film nastopa kot komični lik. Primer tega je scena, v kateri se Agrado
pritožuje čez prostitutke in drag queene ter ob tem poudari njihovo slabo imitacijo
posameznega spola, s čimer reproducira idejo, da je potrebno spol imitirati, delati in kazati na
telesni ravni s fizičnim izgledom in obnašanjem. To se delno sklada z že omenjeno teorijo o
performativnosti spola. Prav tako se zdi, da se Agrado skozi film reducira na telesno raven,
fizičnost in spolne organe, saj jo nekateri filmski liki nenehno seksualizirajo. Primer tega sta
Nina, ki želi potipati njen penis in več izvedeti o njenih spolnih organih, in Mario, ki želi, da
ga Agrado spolno zadovolji. Na ta način se Agrado kot transseksualko nenehno reducira na
prostitucijo, hkrati pa se ob tem tudi sama reducira na lastno telo ter ob tem poudarja
potrditev lastne spolnosti na telesni ravni in ravni spolnih organov. Tu ne gre le za
pripovedovanje Agradine lastne zgodbe, ampak gre za kazalec fluidnosti spola in pomen
spremembe spola na telesni ravni za njegovo potrditev, ki ga ta lahko nosi za transseksualce.
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Prav tako pa se skozi Agradino telo reprezentira telo, ki ni v skladu z normami cisnormativne
družbe, s čimer kot transseksualka spodkopava idejo binarnosti fiksnih in »pravih« spolov, ki
se osebi pripišejo ob njenem rojstvu na podlagi prirojenih bioloških lastnosti telesa. S tem se
tudi izogne fiksni spolni identifikaciji. Namig, da je spol lahko fluiden, poda tudi Manuela v
sceni, ko Rosi v čakalnici bolnišnice pove, da Lola nosi najslabše moške in ženske lastnosti,
čeprav se na te gleda, kot da so nekaj prirojenega. Poleg tega, da Agrado preizprašuje
seksualnost in spol na telesni ravni, pa pokaže na realnost, ki so jo transseksualci v Španiji
deležni. Slednje je razvidno iz scene, ko Manuela v odmaknjenem delu Barcelone najde
Agrado, ki jo fizično pretepa moški. K temu prispeva tudi dejstvo, da se Agrado preživlja kot
prostitutka, s čimer se lahko nakazuje na dejansko situacijo, v katero so lahko transseksualci
kot odpadniki družbe pahnjeni in s tem pogosto prisiljeni se preživljati s prodajo lastnega
telesa. K temu prispeva tudi scena, v kateri Agrado pove Nini, da ni naredila popolne telesne
tranzicije, ker tako lažje služi denar kot prostitutka. Na prevladujoč odnos heteronormativne
in cisnormativne družbe do transseksualnih oseb se v filmu posredno pokaže tudi s sceno, v
kateri Manuela reče Loli, da ta predstavlja epidemijo, ker ni zanosila samo z njo, ampak tudi z
Roso. Na ta način se lahko izraža splošno negativno vzdušje družbe do transseksualcev. Kljub
temu pa je ob tem potrebno upoštevati, da je negativen odnos, vezan na Lolo, povezan z
osebno izkušnjo Manuele z njo in ne z njeno transseksualnostjo. V tem pogledu se
reprezentirane raznolike vloge obeh nastopajočih transseksualnih likov uspešno vključi v
filmsko vsebino kot like, ki v družbi sobivajo.
Kljub prisotnosti transseksualnih likov v filmu pa te s svojimi morebitnimi spolnimi razmerji,
praksami in seksualnostjo, ki skozi film niso neposredno reprezentirana, ne predstavljajo
osrednje točke njegove vsebine. To mesto zasedajo zgodbe in osebne izpovedi posameznih
likov, ki so kompleksne in se tekom filma počasi prepletajo in tvorijo hegemono ter enotno
filmsko zgodbo. Njeno razkrivanje poteka počasi na ravni tega, da vsak lik drugemu na neki
točki pove svojo zgodbo in spomine, ki pa so po naključju tudi povezani, kar protagonistke
tudi medsebojno združi in med njimi vzpostavi temelj njihovih prijateljskih razmerij. Kljub
temu, da je tu spet poudarek na naključjih, ta ne delujejo toliko skrajno in absurdno, kar je
lahko posledica manjše vključenosti humorja v filmsko dogajanje, s katerim se ne posmehuje
melodrami. S tem se zdi, da želi tokrat režiser celotno odvijanje na platnu narediti za realno,
čeprav se kot ključna vzporednica med realnim in nerealnim dogajanjem v filmu vzpostavi
skozi gledališko igro in nastope, v katerih nastopajo Huma, Nina in Manuela. Skozi omenjene
gledališke predstave se zdi, kot da so paralela Manuelinemu življenju in preteklosti. Slednje je
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razvidno iz scene, ko Huma v predstavi skozi svoj monolog vpraša, kje je njeno srce (s tem
referira na škatlo z nakitom), kar se da posredno povezati s smrtjo Estebana in s tem tudi
njegovega srca (ki je bilo donirano za transplantacijo), za kar je posredno kriva Huma. Hkrati
pa se s to sceno zdi, kot da bi se Manuela spraševala, kje je njeno srce, ki je Esteban. Prav
tako se zdi, da se ob gledališki predstavi, ki si jo Manuela ogleda z Estebanom, razkrivajo
njeni spomini in s tem njena preteklost, ne le z dejstvom, da je v isti gledališki predstavi pred
leti nastopala z Lolo, ampak tudi s samo podobnostjo gledališke zgodbe z njeno osebno
zgodbo. Ko Manuela v eni izmed predstav zamenja Nino v vlogi Stelle, se s tem pokaže, da
predstava ni več paralela njenemu življenju, ampak dejansko predstavlja del njenega življenja.
Prav tako pa se s scenami, v katerih Manuela z vlakom odpotuje iz Madrida v Barcelono po
Estebanovi smrti (nato nazaj v Madrid z Rosinim sinom in na koncu spet nazaj v Barcelono),
s potovanjem vlaka skozi tunele daje asociacijo na nove zgodbe in doživljaje Manuele, s
čimer vsako njeno novo potovanje z vlakom med mestoma pomeni konec ene zgodbe in
začetek druge.
Omenjene gledališke predstave in performansi v filmu služijo tudi kot sredstvo, s katerim
filmski liki razširijo in spreobrnejo svoje osebne drame v performans in njihovo uprizoritev.
Čeprav film ob tem izpopolnjuje elemente tragedije in melodrame, pa režiser njihovo realnost
v filmu zamaje s ponavljanjem dogajanja in identitet, vpletenih v to dogajanje. Primer tega sta
Manuela in Rosa, saj obe zanosita z isto osebo, ki je odsotna iz življenj njunih sinov. Slednja
prav tako predstavljata ponavljanje, saj oba nosita isto ime, ki je enako prvotnemu imenu
njunega očeta. Prav tako pa se zdi, da se Manuelina zgodovina kot mame samohranilke
ponovi, ko prevzame skrb nad Rosinim sinom. Ponavljanje in identičnost dogajanja v
Manuelinem življenju predstavlja tudi že omenjena gledališka predstava in začetne scene
njenega dela kot medicinske sestre v bolnici, ki na vsakodnevni ravni ureja donacijo organov
klinično mrtvih ljudi za transplantacije, hkrati pa tudi igra v izobraževalnih videoposnetkih,
prek katerih se poskuša zdravnike izobraziti o tem, kako ravnati in obvestiti družino o stanju
pacienta, ki je v komi in se iz nje ne bo nikoli zbudil. Vse to, kar je del Manuelinega poklica,
pa kasneje doživi v svojem zasebnem življenju kot mama s smrtjo Estebana. Verjetnost
realnega obstoja filmske zgodbe je porušena tudi s pretiranim srečnim koncem in izidom
drame, saj Rosin sin kot dojenček preboli AIDS, prav tako pa ga njegova babica po letih
zavračanja ponovno sprejme v svoj dom. Kljub omenjeni dramatični in tragični konstrukciji
filma na ravni teme, ki vsebuje intenzivno raziskovanje materinstva, žalovanja, osebnih
izpovedi ob moralnih konfliktih, žrtvovanja in odrekanja, mnoga naključja ter več
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dramatičnih vrhuncev (npr. smrt Estebana in Rose, končno srečanje Manuele in Lole), s
katero režiser izpopolnjuje hollywoodske konvencije melodrame, pa je na koncu filma
prisoten tudi njegov osebni pečat s posvetilom. V slednjem je med drugim tudi zapisano:
»Vsem igralkam, ki so igrale igralke, vsem ženskam, ki igrajo, moškim, ki igrajo in postanejo
ženske, vsem osebam, ki želijo postati matere. In moji mami.« S tem se približa queerovski
viziji, saj z uporabljeno besedno zvezo »osebe« materinske vloge ne reducira na ženske,
ampak poudari, da jo lahko prevzame vsakdo, ne glede na spol. Na ravni tega se ruši
označevalni pomen besede mati, ki se ga v cisnormativni družbi veže na ženski spol. Kljub
temu pa se v posvetilu spol ponovno naslavlja kot nekaj imitacijskega, kot del igre in
performansa, s čimer se spet spregleda ključno razliko med spolom kot performansom in
spolom kot performativom. V celoti pa samo posvetilo odraža Almodóvarjev osebni vidik in
avtorski pristop k filmu.
4.4. Koža, v kateri živim (La piel que habito)
Film se odvija okoli dveh protagonistov, Roberta (Antonio Banderas) in Vere (Elena Anaya).
Robert je premožen plastični kirurg in vdovec, ki med drugim tudi opravlja transgenezo kože
na svoji privatni, odmaknjeni kliniki v ruralnem okolju Toleda. Ker njegova hči Norma
(Blanca Suárez) po doživetju poskusa posilstva pristane v psihiatrični bolnišnici, kjer se ji
zmeša in naredi samomor, se Robert maščuje fantu Vicentu (Jan Cornet), ki jo je poskušal
posiliti. Posledično ga ugrabi, na njem opravi spolno tranzicijo in ga na telesni in hormonski
ravni preobrazi v žensko, preimenuje v Vero, ki je popolnoma podobna njegovi pokojni ženi
Gal. Robert in Vicente se po tranziciji skozi čas tudi seksualno zbližata, in ko Vicente kot
Vera popolnoma pridobi zaupanje Roberta do te mere, da je nima več popolnoma zaprte na
svojem posestvu, ga ubije ter se po šestih letih od dneva, ko je bil ugrabljen, vrne domov v
Toledo k svoji mami (Susi Sánchez) in sestri Cristini (Bárbara Lennie).
Film predstavlja enega izmed Almodóvarjevih filmov sodobnega časa, ustvarjen v okviru El
Desea ob koprodukciji z ostalimi produkcijskimi hišami, kot so Blue Haze Entertainment,
Televisión Española in Canal+ España. Glede na razpon razpoložljivih finančnih sredstev za
snemanje, ki je znašal okoli 13 milijonov dolarjev, je film tehnično, produkcijsko in igralsko
(v filmu se v vlogi protagonista pojavi Antonio Banderas, kar za Almodóvarjeve filme ni
prvič, hkrati pa se v stranski vlogi ponovno pojavi igralka Marisa Paredes, s katero je režiser
filmsko večkrat sodeloval, ob tem pa se v glavnih vlogah pojavijo tudi novi, sveži obrazi, kot
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sta Elena Anaya in Jan Cornet) dovršen. Iz tega razloga je s svojim avdiovizualnim aspektom
zelo podoben in enak »mainstream« hollywoodskim filmom. Kljub temu pa film skupaj s
scenarijem, filmsko zgodbo in posameznimi kompleksnimi pripovedmi, ki jih narekuje, ter s
snemalnimi tehnikami in prostorom dogajanja ohranja svojo kulturno specifičnost in osebni
pristop Almodóvarja kot režiserja (čeprav v filmu ne pusti nobenega posrednega ali
neposrednega elementa, ki bi se vezal na njegovo avtobiografijo). Slednje se izraža že na
ravni uporabljenega realnega prostora za snemanje, ki ga tokrat predstavlja ruralno okolje
Toleda, čeprav je to v filmu poudarjeno le v prvi sceni s posnetkom Toleda. Prav tako pa se v
filmu na njegovo kulturno specifiko pokaže s sceno, v kateri je v ozadju prižgana televizija z
novicami o kulturnem dogajanju v Madridu. Kljub temu pa namen filma ni problematiziranje
sodobnega družbenega in političnega dogajanja v Španiji, zato na tem ni poudarka. Čeprav je
omenjen realen prostor v filmu uporabljen tudi v kombinaciji s studijsko postavitvijo, pa ta ni
očitna. Slednja ponovno s stanovanji, njihovo dekoracijo in predmeti, ki jih obsega, jasno
izraža ekonomski in družbeni staž filmskih protagonistov. To je najbolj razvidno iz posnetkov
posestva in ogromne hiše, umeščene v ruralno okolje izven Madrida, v kateri živi Robert.
Prav tako pa se z ekstremnimi posnetki od blizu, s katerimi so kamere osredotočene na
zdravniške preparate in skrinje, v katerih se shranjuje in transportira donirane človeške
organe, ki so prisotni v kirurški sobi pri Robertu doma. Z vsem tem se že na začetku filma
namigne na poklic, s katerim se Robert preživlja, hkrati pa se z dekoracijo celotne hiše (tu
dominirajo odtenki sive, rdeče in modre barve), avtom, ki ga vozi, in gospodinjskim osebjem,
ki ga ima, pokaže na njegovo premoženje, uspešnost kot plastičnega kirurga ter s tem njegov
visok družbeni status. Njegov aristokratski položaj in krog, v katerem se giblje, je očiten tudi
iz poroke, ki jo na svojem posestvu priredi za svoje znance. Na podlagi oblek, ki jih
udeleženci nosijo na poroki, se odraža njihov visok ekonomski status. Nasprotje temu pa
predstavlja lik Vicenta, za katerega se prek modernega motorja, ki ga vozi, in pomoči pri
šivanju v majhni trgovini z oblačili za premožne v Toledu, ki jo ima njegova mama, pokaže
na njegov srednji družbeni status. Almodóvarjev avtorski pristop k filmu se tehnično kaže tudi
na podlagi večih kadrov, ki jih kamera snema iz zgornjega rakurza ali pa iz ekstremnega
zgornjega rakurza. Primer tega je scena, v kateri gresta Vera in Robert z dvorišča v hišo po
tem, ko skupaj z Marilio (Marisa Paredes) zakurita krvave odeje in posteljnino. Temu se
pridružuje tudi scena, v kateri Vicent priklenjen na kamnito steno kleti pije vodo. Primer
kadra posnetega iz kota sobe je tudi scena, ko Roberta obiščejo njegovi sodelavci, plastični
kirurgi in se sprehodijo čez njegov dnevni prostor. Enak posnetek dnevnega prostora se v
filmu pojavi še dvakrat, ko Vera zagrozi Robertu z nožem, in ko se Marilia sprehodi čezenj s
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pištolo v roki. Primer omenjenih posnetkov iz ptičje perspektive pa predstavljajo scene, v
katerih Vera in Robert spolno občujeta. Temu se pridružuje tudi scena, v kateri Vera ubije
Marilio in Roberta. Prav tako so omenjeni posnetki iz ptičje perspektive večinoma prisotni v
scenah, ki tvorijo osredotočenost in pogled kamere na Verino golo telo. S tem se skozi film
konstantno poudarja žensko telo, njeno kožo in spolne organe. To je razvidno že v sceni z
naslovom filma, ki nosi velik metaforični pomen, saj skupaj s posnetki Verine kože in potez
njenega obraza (ta je poudarjen predvsem z ekstremnimi posnetki od blizu, v katerih je
kamera fokusirana izključno samo na njen obraz) predstavlja referenco na vprašanje identitete
povezane s telesom osebe, ki je v tem primeru Verino. Poudarek filma na fizičnem telesu se
kaže tudi s scenami, v katerih dela Vera jogo, kjer se z gibljivostjo telesa dodatno poudarja
njeno kožo in fleksibilnost. Človeško telo je posredno poudarjeno tudi z umetniškimi slikami
golih žensk, ki so na stenah v notranjosti hiše. Tu izstopa tudi scena, ko se Robert vrne
domov, odloži jakno in je v ozadju razvidna umetniška slika dveh teles brez obraza, kar lahko
deluje kot asociacija na to, da je Robert plastični kirurg, ki med drugim presaja obraze, kot se
to v filmu omeni že prej. Na drugi strani lahko slika s telesi brez obrazov nosi sporočilo, da
telo in fizičnost človeka ne določata nujno tudi njegove identitete. Prav tako pa se s številnimi
posnetki Verinega obraza in kože lahko namiguje na Roberto obsesijo s konstrukcijo
popolnega kožnega tkiva odpornega na ogenj in pike žuželk, ki ga razvija na Veri s
transgenezo prašičje in človeške celice. Razvito kožno tkivo poimenuje po svoji pokojni ženi
Gal, ki je v prometni nesreči dobila tako hude opekline, da je potrebovala transplantacijo
kožnega tkiva (po tem, ko svojo podobo obraza prvič vidi v odsevu okna, naredi samomor).
Ker Robert Vicenta s tranzicijo spremeni v Vero, ki je fizično zelo podobna Gal, kot to
izpostavi v eni izmed scen Marilia, se s tem pokaže, da je vzrok njegove obsesije, ki ga vodi v
kršenje pravil bioetike z eksperimentiranjem na človeškem telesu, izguba ljubljene osebe.
Vizualna raven omenjenih posnetkov Verinega telesa, obraza, kože in spolnih organov je v
filmu dopolnjena z naracijo, saj se vizualno reprezentirano telo skozi film problematizira na
ravni pripovedi, ravnanja in morale posameznih nastopajočih likov, ki tvorijo osrednjo
tragično in dramatično zgodbo, umeščeno v žanr trilerja. Ključna lika, na podlagi katerih se v
filmu preizprašuje ne le človeško moralo, ampak tudi spolno tranzicijo na telesni ravni in s
tem transseksualnost, sta Robert in Vicente. S popolno spolno tranzicijo Vicenta v Vero se
pokaže na spolno fluidnost in možnosti spremembe spolov. Slednje se vizualno zelo dobro
ponazori s sceno s posnetkom iz stropa, v katerem se obraz Vicenta spremeni v Verinega. Na
ta način se ne pokaže le na spolno fluidnost, ampak tudi na to, da gre za isto osebo, ne glede
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na njeno spremembo na telesni ravni. S tem se lahko sporoča, da identitete osebe ne določa in
ne pogojuje njeno fizično telo, čeprav se zdi, da je Vicente po svoji tranziciji z Verinim
telesom prevzel popolnoma novo identiteto v ženskem telesu. To se kaže na fizični,
hormonski in avdiovizualni ravni z višjim tonom njegovega glasu, z oblačili, rabo ličil in
ukvarjanjem z jogo. S prevzemom in izvajanjem vseh teh praks, ki se jih v cisnormativni
družbi pripisuje spolni vlogi ženske, se pokaže na to, kako se ženski spol v družbi percipira in
kako izvaja, da je oseba vanj kategorizirana. Zdi se, da se Vicent na neki točki z Verinim
telesom identificira kot ženska. To je ponazorjeno v sceni, ko dobi priložnost za svoj prvi
pobeg, vendar tega ne naredi in Robertovemu sodelavcu Fulgenciu (Eduard Fernández) po
tem, ko ta ugotovi, da je pogrešan Vicente Vera, pove, da je od vedno bila ženska. Prav tako
pa se skozi sceno, kjer Vera na televizijskem kanalu gleda, kako gepard ujame svoj plen,
vzpostavlja paralelo med njo in Robertom, saj asociira na to, kako je Robert Vero ugrabil in
ujel kot Vicenta, ki na telesni ravni ne obstaja več. Na podlagi tega se kaže, kot da se je
Vicente s telesom Vere popolnoma podredil zahtevam Roberta in s tem lastni usodi, saj z njim
ustvari tudi razmerje (čeprav je to le krinka, ki jo kasneje izkoristi za umor Marilie in Roberta
in si s tem omogoči pobeg domov). Z vsem tem se zdi, da sta Vicente in Vera popolnoma
ločeni in nepovezani osebi, vendar se na koncu z Verinim pobegom domov po tem, ko v
časopisu zagleda svojo sliko kot še vedno pogrešanega Vicenta, pokaže, da gre še vedno za
eno in isto osebo ne glede na telo, ki ga ima. Na drugi strani pa je kot Vera s svojim telesom
zelo podoben Gal, s čimer se zdi, da je Robert z vsemi svojimi kirurškimi posegi in
operacijami na Vicentu svojo pokojno ženo dobil nazaj med žive. To se utrdi tudi na ravni
odnosa in razmerja med Vero in Robertom, saj se med njima skozi čas vzpostavi emocionalno
ter seksualno razmerje in razmerje zaupanja. To je lahko posledica Verine vdaje v usodo
svojega življenja, ki ujeto in nenehno nadzorovano s strani Roberta, na drugi strani pa je to
lahko tudi posledica Robertovega nenehnega hrepenenja po Gal in žalovanja za njo. Z
razpletom njunega razmerja se pokaže na paralelo med Vero in Gal, saj obe Roberta zapustita
(Vera ga ubije in zapusti zato, da lahko končno pobegne domov, Gal pa je Roberta zapustila
za drugega moškega, s katerim neuspešno pobegne). Prav tako se na ravni seksualnega
razmerja med Vero in Robertom ruši heteroseksualno spolno matrico, ki za pogoj
heteroseksualnosti predpostavlja binarnost spola moški-ženska. To se dela z dejstvom, da je
Vera transseksualna ženska s heteroseksualnimi praksami, ki jih je kot moški izvajala še pred
svojo tranzicijo. Čeprav Vera in Vicente na telesni ravni s svojimi spolnimi praksami (slednje
so prikazane z eksplicitnimi scenami spolnih odnosov Roberta in Vere ter s sceno, ko Vicente
skoraj posili Normo) sovpadata s heteroseksualno matrico, pa je ta porušena z dejstvom, da
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sta Vera in Vicente ena in ista oseba z različnimi spolnimi organi, s čimer se seksualnost te
osebe težko označi in definira. S tem se pokaže na to, da spol ne pogojuje in ne določa
seksualnosti osebe, hkrati pa se z likoma Vere in Vicenta poskuša pokazati tudi na to, da spol
in seksualnost ne pomenita in ne definirata posameznikove identitete. S tema nastopajočima
filmskima likoma Almodóvar uspešno ponazarja queerovsko vizijo anti-identitetne politike s
fluidnostjo spola in seksualnosti.
Na podlagi reprezentirane telesnosti, tranzicije in razmerja med Robertom, Vicentom in Vero
film v ospredje postavlja moralna vprašanja in s tem moralo človeka, saj se nasilna in
zločinska dejanja vseh treh likov prepušča gledalčevemu sojenju. Sprva lahko gledalec
Robertova zločinska dejanja maščevanja moralno opravičuje z dejstvom, da je Vicent
neuspešno poskušal posiliti Robertovo hčer Normo. Slednja se zdravi s številnimi
antidepresivi in psihiatričnimi terapijami, ker že od majhnega doživlja travme zaradi
samomora lastne mame, ki mu je bila priča. Ker kot žrtev poskusa posilstva zmotno misli, da
jo je poskušal posiliti lastni oče, se njeno duševno zdravje močno poslabša, zaradi česar se ji
zmeša in naredi samomor. S tem tragičnim in nedolžnim likom Norme se spodbuja gledalca k
večjemu moralnemu obsojanju Vicentovih dejanj. Vendar pa to ne vzdrži dolgo, saj se v
trenutku, ko se razkrije Robertovo ugrabitev Vicenta in prisilno tranzicijo v Vero, moralno
obsodi Roberta. Zelo velik avdiovizualni učinek tu predstavlja scena, v kateri se nazorno
pokaže, v kakšnih nehumanih razmerah in okoliščinah Robert sprva zadržuje Vicenta (ta je
napol gol s kovinskimi verigami priklenjen na kamnito steno v vlažnem prostoru kleti). S tem
Robertova maščevalnost ni več razumljiva, saj preseže mejo normalnosti in preide v absurd
ter bizarnost, ker se njegova dejanja zelo težko racionalno opraviči. Hkrati pa razlaganje
njegovih dejanj lahko zdrsne v esencializem, ker se lahko kot vzrok za njegova dejanja
postavi tudi človekovo maščevalno »naravo«. Prav tako pa se z momentom, ko se v filmu
razkrije, da Vicent Norme ni posilil in da se tega dogodka Vicent tudi ne spomni, ker je bil v
tistem trenutku pod vplivom drog, Vicenta kot Vero postavi v vlogo žrtve, s katero začne
gledalec simpatizirati. S tem se sprva zdi, da kritika spolnega nasilja, ki so ga deležne ženske
v patriarhalni družbi, kljub dejstvu, da Norma zaradi tega naredi samomor, preide v ozadje.
Kljub temu pa se to vseeno ohrani z eksplicitnim prikazom scene, v kateri Zeca (Roberto
Álamo) posili Vero. S tem se tudi utrdi vlogo žrtve Vicenta kot Vere, ki na lastnem telesu
izkusi posilstvo, kar deluje kot ena izmed kazni za njegov poizkus posilstva Norme. Z vsem
tem je moški lik Roberta v filmu prikazan negativno. To negativnost poudari tudi očetovska
vloga, ki jo zaseda, saj se zdi, da je zaradi svoje kariere bil večino časa odsoten iz Norminega
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življenja, hkrati pa je njegova lastna hči zmotno prepričana, da jo je poskušal posiliti. Na
drugi strani pa se zdi, da Robertova dejanja v odnosu do Vicenta motivira tudi izguba lastne
žene, katere nikoli ne preboli, saj se s tranzicijo Vicenta v Vero, ki je zelo podobna Gal,
nakazuje, da poskuša Robert pridobiti svojo pokojno ženo nazaj. Hkrati pa se skozi razvoj
zaupljivega, ljubečega in zaščitniškega odnosa do Vere pokaže, da je Gal končno nadomestil z
Vero. To je najbolj očitno prikazano s sceno, ko Vero reši izpod posiljevalskih rok Zece.
Patriarhalnost je negativno prikazana tudi z odsotnostjo Vicentovega, Robertovega in
Zecinega očeta, s čimer se kritizira ideal družine kot patriarhalne institucije. V nasprotju z
odsotnimi očetovskimi liki so v ospredju materinske vloge, čeprav razmerja med mamo in
otrokom za film ne predstavljajo osrednjega pomena. V omenjenih vlogah se pojavita
Vicentova mama in Marilia. Obe sta prikazani kot močni, samostojni ženski z nasprotujočima
materinskima vlogama. Prva reprezentira ljubečo mamo, hkrati pa je njeno materinsko
razmerje z Vicentom prikazano zelo pozitivno. Prav tako pa se v sceni, ko ji na policijski
postaji povejo, da so našli Vicentov uničen motor, ter da je njen sin po vsej verjetnosti mrtev,
reprezentira mit o materinskem instinktu, saj ona temu ne verjame in je prepričana, da je
Vicenta nekdo ugrabil, kar se kasneje izkaže za pravilno sklepanje. Na drugi strani pa Marilia
reprezentira odsotno mamo iz življenj svojih sinov, Roberta in Zece. Čeprav je fizično
prisotna v Robertovem življenju, pa je kot mama odsotna, saj Robert ne ve, da je njen sin.
Hkrati pa je v tem pogledu predstavljena tudi negativno, ker Robert in Zeca ne vesta, da sta
polbrata. Tega jima Marilia tudi nikoli ne zaupa. Njeno negativno materinsko vlogo se
poudari tudi v odnosu do Zece, saj je ta kot otrok bil prisiljen odraščati na ulici in se
preživljati s preprodajo mamil, med tem ko je ona bila kot gospodinja zaposlena pri
Ledgardovih in konstantno skrbela za Roberta, ki si ga je prisvojila hišna gospodarica, ker ni
mogla imeti otrok (tu se ponazarja prostor in meje, do kam lahko sega solidarnost med
ženskami). Čeprav je Zeci večkrat pomagala se izogniti težavam in ga tudi skrila pod streho
Robertovega doma brez Robertove vednosti, pa se zdi, kot da ga sovraži. Slednje se pokaže s
sceno, v kateri Marilia Robertu posredno v kamero odločno govori, naj ustreli Zeco in Vero,
ker si po njenem oba zaslužita smrt. Enako se pokaže v sceni, ko pove Veri, da sta Zeca in
Robert postala pošasti, za kar pa krivi sebe. S tem se pokaže tudi na breme, ki ga ženske
nosijo kot mame samohranilke. Prav tako se z odnosom med Zeco in Marilio, ki je nasilen in
sovražen (to se pokaže tudi v sceni, ko Zeca Marilio priveže na stol pred ekrane kamer Verine
sobe, v kateri jo kasneje posili) ter z raznolikostjo reprezentiranih materinskih vlog pokaže na
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dejstvo, da krvno sorodstvo, ne predstavlja pogoja za brezpogojno ljubezen med mamo in
otrokom.
Poleg tega, da so vsi nastopajoči moški (ki zasedajo glavne filmske vloge) in tudi nekateri
ženski liki (ki zasedajo stranske vloge) v filmu prikazani negativno, pa so skoraj vsi tragični.
Vicente predstavlja tragičnost v okviru ugrabitve, prisilne spolne tranzicije, neuspešnega
poskusa samomora ter umorov, v katere je bil prisiljen, da je lahko pobegnil domov. Robert
predstavlja tragični lik na ravni izgube žene in hčere ter dejstva, da je umoril lastnega
polbrata, za katerega nikoli ne izve. Hkrati pa tudi nikoli ne izve, da je Zeco vzrok, zaradi
katerega ga žena zapusti in doživi prometno nesrečo. Njegova tragičnost se kaže tudi prek
zločinskih dejanj v odnosu do Vicenta, ki ga vodijo v lastno smrt. Tragičnost Zece se kaže na
tem, da ga ubije lastni polbrat. Tragični lik v filmu poleg Norme predstavlja tudi Gal, za
katero se zdi, da je kaznovana s posledicami prometne nesreče (z iznakaženostjo zaradi hudih
opeklin), v kateri je udeležena in kasneje s samomorom, ker je svojega moža želela zapustiti
in pobegniti s svojim ljubimcem. Na tej točki je prisotna tudi kritika monogamnega
heteroseksualnega razmerja, saj nobeno tovrstno prikazano razmerje v filmu ne vzdrži dolgo.
Omenjeno tragičnost likov se skozi film izraža na ravni njihovih kompleksnih pripovedi
(morda so ravno te filmu prinesle številne nagrade za najboljši tuj film), ki jim gledalec
časovno in prostorsko lažje sledi z vmesnimi napisi skozi film, ki sporočajo, v kateri prostor
in čas je določena zgodba umeščena ter s tem gledalca vodijo po osrednji filmski zgodbi.
Sprva nepovezane in ločene like se v filmu poveže na pripovedni ravni, na njihovo
povezanost pa se nakaže tudi na avdiovizualni ravni. Primer tega je scena, ko Robert in Vera
skupaj spita v postelji, medtem pa se kamera premika od enega do drugega in vmes pokaže
zgodbo vsakega izmed njiju, s čimer se pokaže na združenost njunih (sprva ločenih) zgodb in
življenj. Filmska naracija tu izpopolnjuje elemente in konvencije trilerja, kriminalke, tragedije
in drame, s čimer se tudi uvršča v tovrstne žanre in z njimi tudi sovpada, ker bazira na
zločinih (posilstvo v filmu nastopa kot ključni zločin, okoli katerega se tvori celota zgodbe),
hkrati pa ne vsebuje nobenega komičnega elementa ali lika. Omenjeni elementi se skozi film
izražajo tudi na avdiovizualni ravni. To je razvidno že iz začetne scene, ko Marilia izpusti
Zeco v Robertovo hišo, kar ustvarja napetost, ker ne vemo, kako je povezan z ostalimi
nastopajočimi liki. Napetost se skozi film gradi tudi na podlagi posnetkov Robertovega in
Verinega obraza, ker namigujejo na naravo njunega razmerja. K napetemu vzdušju prispevajo
tudi dramatični elementi, kot je scena, v kateri se Vera namenoma poreže po vratu, kar je
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prikazano zelo eksplicitno. Dramatičnost filma se izraža tudi z njegovim koncem v sceni, ko
se Vicente kot Vera vrne domov in v trenutku, ko pove mami, kdo je in kaj se je zgodilo, se
film konča. S tem je konec filma odprt, saj gledalec ne ve, kaj se zgodi, hkrati pa predstavlja
začetek nove pripovedi. Prav tako se dramatičnost in napetost skozi film vzpostavlja tudi s
temačnostjo scen (veliko stvari se odvija ponoči) in rabo klasične glasbe, ki se skozi film ves
čas predvaja v ozadju, njen vpliv pa je močnejši ob dolgih posnetkih tišine. Slednja deluje
napeto in dramatično in sovpada z aristokratsko sceno predstavljeno v filmu. Kljub temu da
so v filmu prisotne droge (npr. Vera in Robert konstantno kadita opij, najstniki na poročni
zabavi kadijo hašiš), lezbični lik (Vicentova sestra) in eksplicitni prikaz spolnih praks (npr.
skrite orgije najstnikov ponoči na vrtu na poročni zabavi), pa pripoved tega ne problematizira,
ampak predstavlja kot del vsakdanjega življenja. Hkrati pa tudi ob reprezentaciji
transseksualnega lika (Vere) ni pomembno dejstvo njegove transseksualnosti, ampak se s tem
bolj poudarja same zaplete in razplete okoliščin ter situacije posameznih likov, s čimer
poskuša film v celoti igrati na moralo človeka v okviru zločina ter maščevanja in to tudi
preizpraševati.
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5.

SKLEP

Za razumevanje queerovske filmske produkcije je pomembna seznanitev s celotnim
queerovskim projektom in njegovim razvojem v specifičnih družbenih, političnih in kulturnih
okoliščinah, ki se razlikujejo na internacionalni ravni, kar vpliva tudi na njegovo percipiranje.
V celoti se lahko projekt razume kot koalicijo teorij, študij, praks, kritik in diskurzov, ki
zajemajo spolnost, seksualnost in identiteto ter ob tem preizprašujejo in dekonstruirajo
družbene norme. S tem izziva idejo, da je človek pri svojih praksah in odločitvah avtonomen
ter ob tem poudari ideološko motiviranost in materialne učinke identitetnih kategorij, s čimer
omogoča razumevanje razmerja med identiteto in prakso, čeprav se tudi sam definira in
predstavlja eno izmed kategorij razumevanja delovanja družbe, ki se ga težko misli izven
tega. Kljub protislovjem queerovskega projekta je potrebno upoštevati, da ta kot analitična
strategija in epistemološka pozicija poudarja vedenje in aktivnost na robu družbenega reda,
zaradi česar je v procesu nenehnega oblikovanja in nastajanja, s čimer njegova realizacija ni
nikoli dokončna.
Eden izmed sredstev queerovskega projekta, prek katerega se poskuša realizirati njegove
ključne ideje in med drugim tudi reprezentirati spol, seksualnost in identiteto kot
spreminjajoče se posledice kulturne konstrukcije diskurzov v družbi, ki pomenijo politično in
družbeno prakso vzpostavljanja družbenih norm in njihovih pomenov v družbi, je queerovska
filmska produkcija. Ta poskuša s produciranjem filmov na njihovi avdiovizualni in narativni
ravni z eksperimentiranjem s snemalnimi tehnikami ter strukturami pripovedi rušiti esencialni
vidik spola in seksualnosti, pokazati na njuno fluidnost ter problematizirati in rušiti
konvencije prek katerih se vzpostavlja heteronormativni in cisnormativni sistem družbe. Na
podlagi tega se tudi razlikuje od hollywoodske ter gejevske in lezbične filmske produkcije.
Kljub temu pa omenjena filmska produkcija ni enotna, ker se je tako kot projekt queer na
zahodu prostorsko in časovno neenakomerno razvijala in oblikovala v specifičnih okoliščinah
znotraj posameznih kontinentalnih in nacionalnih kontekstov, kar se podrobneje izkaže tudi
na primeru Španije. Tu temeljnega vzroka za oblikovanje projekta queer in njegove filmske
produkcije ni predstavljala epidemija AIDS-a v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ampak
je na to imela ključni vpliv demokratična tranzicija Španije v sedemdesetih in osemdesetih
letih po koncu šestintrideset let trajajoče diktature Francisca Franca, v kateri se je razvilo tudi
takratno alternativno umetniško in kulturno gibanje La Movida Madrileña. Ta je s svojim
delovanjem v ospredje postavila problematizacijo španske nacije, njene pretekle in prihodnje
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izkušnje ter meje možnosti svobodnega prakticiranja in izražanja spolnih ter seksualnih praks.
S tem ne predstavlja le podlage za oblikovanje španskega queerovskega kina, ki na ravni
zabave in ekspresije naslavlja nacionalno identiteto, seksualnost in spolnost v povezavi z
lokaliziranimi realnostmi, ampak pomeni tudi okoliščine, v katerih je Pedro Almodóvar
vzpostavil začetek in odskočno desko za svojo uspešno filmsko ustvarjanje in kariero.
Kot se pokaže z analizo njegovih izbranih filmov, so njegova zgodnejša in začetna filmska
dela odraz La Movide, ki skozi lastno amaterskost in nizko tehnično kakovost uspešno
predstavljajo družbeno provokacijo, seksualno eksperimentacijo, transgresijo in subverzijo na
ravni eksplicitne reprezentacije erotičnosti in spektra raznolikih spolnih praks. Ker
vključujejo tudi LGBTQIA filmske like, predstavljajo komentar na politične, kulturne in
socialne družbene okoliščine v Španiji. Kljub temu pa filmi z Almodóvarjevo vedno večjo
uveljavitvijo kot filmskega režiserja izven španskih meja začnejo prehajati v tehnično in
avdiovizualno bolj kakovostno dovršena dela in sofisticiran pripovedni stil, s čimer se
oddaljijo od alternativne kulture in približajo filmskim konvencijam dominantne
hollywoodske filmske industrije ter odmaknejo od kulturnega problematiziranja španske
nacionalne kulture. Kljub temu pa do dominantne filmske formacije ohranjajo svojo distanco
s konstantno žanrsko hibridizacijo melodrame, klasične drame, tragedije, komedije in trilerja.
Posamezne žanre se skozi nekatere filme z vključitvijo izrazitih komičnih, absurdnih in
bizarnih elementov v omenjene žanre tudi parodira, s čimer se zamaje verjetnost odvijanja
filmskih zgodb v realnem vsakdanjem življenju. Kljub temu osrednje filmske zgodbe v vseh
filmih izstopajo s stopnjo kompleksnosti, ki jo dosegajo na ravni večih pripovedi posameznih
nastopajočih filmskih likov in njihovih naključij, kar predstavlja eno izmed ključnih
značilnosti, ki se ohranja skozi celotno Almodóvarjevo ustvarjanje in ga umešča v avtorski
filmski pristop. K temu prispevajo tudi režiserjevi specifični pristopi uporabe avdiovizualnih
elementov v filmih, kot so snemalna perspektiva, scenografija, dekoracija in uporaba ter barve
predmetov, ki nosijo sporočilnost o filmskih likih in s tem dopolnjujejo filmsko pripoved.
Slednja v glavne in pozitivne vloge večinoma postavlja ženske, ki s svojo neodvisnostjo,
močnimi značaji, medsebojnimi prijateljstvi, solidarnostjo in pomočjo, s katerimi se lažje
soočajo ter premagujejo ovire in težave v patriarhalni družbi, rušijo ključne konvencije
melodrame. V okviru tega režiser tudi oblikuje kritiko patriarhata, moške hegemonije in
maskulinosti v družbi ter to obenem tudi dekonstruira, kar v svojih filmih poudari z negativno
reprezentacijo moških likov, njihovo nasilnostjo in odsotnostjo kot očetov, s čimer razgrajuje
tudi ideal monogamne heteroseksualne družine.
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Režiser del queerovske vizije uteleša s konstantnim oddaljevanjem od uvrstitve svojih filmov
izključno v en določen žanr, z vključevanjem LGBTQIA filmskih likov v nekatere svoje filme
in njihovo reprezentacijo kot popolnoma navaden in samoumeven del družbe, v kateri je vse
sprejemljivo, pri katerih v ospredju niso spol, seksualnost in moralna obsodba. To prav tako
dosega z reprezentacijo spektra različnih seksualnih praks ter spolnih razmerij. Z vsem tem
naslavlja spol in seksualnost kot nekaj, kar ne določa človeka kot subjekta. Kljub temu pa
njegovi filmi večinoma ne naslavljajo in problematizirajo tem, s katerimi se ukvarja
queerovski projekt, kar tudi ni njihov osrednji namen. Ker Almodóvarjevi filmi queerovskega
projekta ne naslavljajo direktno ter poglobljeno in jih zaradi njihovih slogovnih,
avdiovizualnih in pripovednih značilnosti ni mogoče neposredno klasificirati pod queerovsko,
gejevsko in lezbično ali hollywoodsko filmsko produkcijo, se Almodóvarja ne more označiti
za enega izmed filmskih ustvarjalcev queerovske ali katerekoli preostale filmske produkcije.
Kljub temu pa zaradi svojega avtorskega pristopa k filmom kot filmskega ustvarjalca v vlogi
režiserja, scenarista in producenta v okviru lastne produkcijske hiše El Deseo oblikuje in
predstavlja lastno alternativno kulturno formacijo s kulturnimi formami, ki se upirajo
kanonizirani togosti, s katero je prispeval k oblikovanju, vzpostavitvi in večji vidnosti postmoderne španske kinematografije na globalni ravni.
Ugotovitev, do katerih sem prišla na podlagi podrobne teoretske analize prostorskih,
časovnih, političnih, socialnih in kulturnih okoliščin nastanka in oblikovanja značilnosti
queerovske teorije, aktivizma, filmske produkcije v Ameriki, Evropi in Španiji, razvoja
Almodóvarja kot filmskega ustvarjalca ter preko konkretne analize in primerjave njegovih
filmov iz specifičnega obdobja njegovega delovanja, ne smemo posploševati na vse njegove
filme, saj je analiza temeljila le na štirih izbranih filmih. Za bolj zanesljive in veljavne
podatke bi bilo potrebno izvesti večjo raziskavo z večjim reprezentativnim vzorcem, ki bi
obsegal vse Almodóvarjeve posnete filme. Hkrati pa je potrebno upoštevati, da je vsakršna
interpretacija filma odvisna tudi od gledalčevega dojemanja, njegove subjektivnosti in
osebnega ozadja (npr. od njegove spolne, rasne, razredne, etnične, nacionalne, regionalne,
religiozne, jezikovne pripadnosti ipd.), zaradi česar vsak posameznik obravnavane queerovske
in ne-queerovske tematike razume na svojevrsten in drugačen način. To je povezano tudi s
tem, kako oseba razume in definira koncept queer, teorijo queer in pojme (kot so seksualnost,
heteroseksualnost, homoseksualnost, spol, transspolnost, cisspolnost, cisnormativnost,
identiteta ipd.), s katerimi se projekt queer ukvarja, saj tu ni enoznačnih stališč, pogledov in
odgovorov. Prav tako bi lahko v problematiko magistrskega dela vključila raziskavo in
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primerjavo okoliščin razvoja, uveljavitve, prisotnosti, odsotnosti in značilnosti queerovskih
tematik skozi filme afriških, azijskih in vzhodnih držav ter držav Latinske Amerike
(upoštevajoč političnega in družbenega ozračja do LGBTQIA skupnosti v posamezni državi).
Še ena smernica za nadaljnjo raziskovanje bi lahko bila tudi uspešnost queerovskega projekta
in filmske produkcije od začetka nastanka pri realizaciji svojega osnovnega načela, ki si
prizadeva za vidnost, sprejetost in nefiksiranost, netipiziranost ljudi različnih seksualnosti in
fluidnih spolnih identitet, ki ne sovpadajo s prevladujočimi družbenimi seksualnimi in
spolnimi normami. Takšna razširitev tematike bi mi pomagala poglobljeno razumeti in uvideti
problematiko queerovskega kina ter reprezentacije podob LGBTQIA oseb v širšem kontekstu
in posledično izboljšati magistrsko delo.
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6.

POVZETEK

Pedro Almodóvar in queerovski film
Magistrska naloga s pomočjo izbranih smernic o spodbujanju sociološke imaginacije po Kenu
Plummerju (2010), kot so razumevanje družbenih dejanj in njihovega pomena, pomen
materialnega sveta in tehnologije, zavedanje časa in zgodovine ter upoštevanje biografskega
ozadja akterja pri njegovem delovanju, obravnava sociopolitično realnost, okoliščine
nastanka, razvoj, vzpostavitev, značilnosti in ključne poteze queerovskega projekta in
queerovske filmske produkcije, natančneje španskega queerovskega kina in filmskega dela
španskega režiserja Pedra Almodóvarja. Pri tem poskuša odgovoriti na temeljno raziskovalno
vprašanje, ali se Almodóvarjeve filme lahko uvrsti pod queerovski kino. Ker te na
avdiovizualni in pripovedni ravni bolj kot queerovsko problematiko odražajo specifični
avtorski pristop k filmskemu ustvarjanju, ne predstavljajo queerovske filmske produkcije,
ampak predstavljajo alternativne kulturne forme, ki tvorijo Almodóvarjevo lastno alternativno
kulturno formacijo. To utrjujejo tudi primeri filmov, kot so Pepi, Luci, Bom in ostala banda17
(Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón, 1980), Ženske na robu živčnega zloma (Mujeres
al borde de un ataque de "nervios", 1988), Vse o moji materi (Todo sobre mi madre, 1999) in
Koža, v kateri živim (La piel que habito, 2011). Besedilo je s teoretsko analizo sekundarnih
strokovnih ter znanstvenih virov in s queerovsko, vizualno ter zvočno slogovno analizo
filmov primer poglobljenega pogleda na queerovski projekt in Almodóvarjeve filme, ki s
preizpraševanjem spola, seksualnosti in identitete ponujajo drugačen pogled na esencialno in
družbeno realnost človeka.

17

Slovenski prevod sledečega filmskega naslova je moj in je uporabljen izključno za potrebe tega magistrskega

dela. Uradni prevod filmskega naslova v slovenščino ne obstaja.
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