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Konstrukcija spola skozi fotografije hrane na Instagramu
V vse večji digitalizirani družbi so hrana in oblike prehranjevanja dokumentirani in prikazani
na več načinov. Nova tehnologija, kot so pametni telefoni in hiter dostop do interneta, nam
omogoča, da lahko instantno dokumentiramo svoje življenje na družbenih omrežjih. Vse
pogosteje uporabljena praksa je deljenje fotografij hrane na družbenih omrežjih, kot je
Instagram. Digitalni mediji, ki so usmerjeni v reprezentacijo, dokumentiranje in spremljanje
prehranjevalnih navad ljudi, so hkrati tudi pomembni soustvarjalci posameznikove
samozavesti, identitete, družbenih razmerij ipd. V vse bolj mediatiziranem okolju se tudi vse
več srečujemo z objavami fotografij hrane. Hrana je ključni element našega življenja že od
nekdaj, saj deluje kot gorivo za naše telo. Skozi izbiro hrane, pripravo in njeno objavo pa
posamezniki tudi izražajo svojo identiteto. Vse bolj naraščajoči trend sem preverila skozi
multimodalno analizo, saj me je zanimalo, kako se skozi fotografije hrane konstruira spol in
kako se med spoloma kažejo razlike. Fotografije sem za lažjo analizo razvrstila v tri sklope: 1.
sladice, 2. meso in ribe ter 3. sendviči in burgerji. Ugotovila sem, da se skozi fotografije hrane
na Instagramu še vedno konstruira spol, vendar ta ni toliko opazen pri sami izbiri živil,
temveč sta ključna dejavnika, ki kažeta razlike med spoloma pri objavi fotografij hrane: 1.
reprezentacija in videz jedi ter 2. velikost jedi oziroma količina živil, upodobljenih na
fotografiji.
Ključne besede: družbena omrežja, Instagram, hrana, spol, fotografija.

The construction of gender through photographs of food on Instagram
In the increasingly digitalized society food and forms of nutrition are documented and
presented in various ways. New technology, such as smartphones and fast Internet access,
allows us to instantly document our lives on social networks. Growingly frequent practice is
sharing photographs of food on social networks, such as Instagram. Digital media that are
focused on representing, documenting and following eating habits of people, are at the same
time important contributors to individual’s self-confidence, identity, social relationships, etc.
In an increasingly mediated environment, we often see posts with photographs of food. Food
has always been a key element in our lives, since it is a fuel for our bodies. Through the
choice of food, its preparation and publication, individuals also express their identity. I
examined the growingly popular trend through a multimodal analysis, because I was
interested how gender is constructed through photographs of food and how differences
between genders are showing. I classified the photographs into three categories for easier
analysis: 1. desserts, 2. meat and fish, and 3. sandwiches and burgers. I determined that
gender is still constructed through photographs of food on Instagram, however, it is not as
noticeable in the choice of food, but rather that key factors revealing gender differences when
posting photographs of food are: 1. representation and appearance of dishes and 2. size of
dishes or quantity of food products portrayed in a photograph.
Key words: social network, Instagram, food, gender, photography.
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1

UVOD

Cilj diplomskega dela je prikazati, kako se skozi fotografije hrane na Instagramu konstruira
spol ter kateri so ključni dejavniki pri razlikovanju spola skozi fotografije hrane. Hrana je že
od nekdaj bila ključni element našega vsakdanjega življenja, saj jo potrebujemo za preživetje.
Danes pa je postala tudi vir zabave. Z njo se srečujemo v medijih, na televiziji in vedno več
tudi na vseh socialnih omrežjih (Guptill, Copelton in Lucal, 2017, str. 5–10). V zadnjih letih
je postalo izjemno popularno objavljati fotografije hrane na družbenem omrežju Instagram.
Instagram je vodilno družbeno omrežje za objavo fotografij hrane in različnih jedi. Skozi
objavljene fotografije izražamo svojo identiteto, pripadnost določenim družbenim skupinam
itd. Tudi z objavami fotografij hrane izražamo svojo identiteto, čeprav se tega morda niti ne
zavedamo. Izbira hrane, priprava in uživanje jedi so spolno zaznamovane prakse, skozi katere
posamezniki izražajo svojo identiteto. Objavljanje fotografij hrane je vsakodnevna praksa
velikega števila posameznikov. Čeprav živimo v svetu, kjer so spolni stereotipi vse manj
očitni, pa menim, da se ti še prepogosto kažejo v objavah fotografij hrane na spletnih
omrežjih, kot je Instagram.
V svoji diplomski nalogi sem se osredotočila na konstrukcijo spolne identitete skozi
fotografije hrane na Instagramu. Raziskovala sem, kako se skozi fotografije hrane na
Instagramu konstruira spol, ali se skozi objavljene fotografije hrane na Instagramu kažejo
razlike med spoloma ter na kakšen način. Poskušala sem najti dejavnike, skozi katere se
kažejo razlike med spoloma pri objavi fotografij hrane. Osrednje raziskovalno vprašanje se
glasi: “Kako se skozi fotografije hrane na Instagramu konstruira spol?”. Na raziskovalno
vprašanje sem si pomagala odgovoriti s pomočjo podvprašanja: “Kateri dejavniki so vodilni
pri razlikovanju spola v objavah fotografij hrane na Instagramu?
V teoretičnem delu diplomskega dela sem na kratko opisala družbena omrežja in Instagram,
nato sem se dotaknila povezave med hrano in digitalno kulturo, pri kateri mi je bilo v pomoč
tudi kratko zgodovinsko ozadje prehranjevanja glede na spol. Na koncu sem opisala, kako se
lahko skozi hrano konstruira spolna identiteta oziroma kako se ta kaže pri izbiri hrane in
objavi fotografij jedi. V empiričnem delu diplomskega dela sem se ukvarjala z multimodalno
analizo štirih profilov, katerih avtorji (2 moška, 2 ženski) dnevno objavljajo fotografije hrane.
V pomoč pri analizi so mi bili tudi opisi fotografij, ki sem jih prav tako vpela v samo analizo.
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2

DRUŽBENI MEDIJI

Termin družbeni mediji je pogosto uporabljen v javnem diskurzu s strani medijske industrije
in akademskega raziskovanja brez kakršnekoli opredelitve. Družbeni mediji so pogostokrat
zamenjani s termini “družabna programska oprema” in “Web 2.0”, da bi razmejili novo
obdobje omrežja, družbenih spletnih mest, interakcijskih oblik komuniciranja, kot so blogi,
družbeni zaznamki, strani družbenih omrežij, deljenje slik in videoposnetkov ter ostale
primarno internetno bazirane strani, ki so se razvile v zadnjih letih. Včasih so v samo
definicijo družbenih medijev lahko vključene tudi starejše komunikacijske oblike, kot so
e-pošta, besedilna sporočila in mobilna telefonija ter on-line pogovori in video igrice
(Lomborg, 2011, str. 55–56). Boydova1 (2008, str. 92, v Lomborg, 2011, str. 56) ponuja
razširjeno definicijo, ki temelji na tehnološkem razumevanju družbenih medijev, in pravi, da
so družbena omrežja kot dežnik terminov za razpon digitalnih medijev, ki so lahko
uporabljeni za interakcijo z drugimi skozi omrežno tehnologijo, kot so osebni računalniki ali
pametni telefoni. Spet drugi družbene medije opisujejo glede na namen komunikacije, jih
primerjajo z množičnimi mediji v tem, da so izrazito namenjeni medosebni komunikaciji.
Prav tako pa družbeni mediji ne le, da olajšajo klasično komunikacijo eden z mnogimi (“oneto-many”), ampak jih lahko uporabimo tudi za komunikacijo en z enim (“one-on-one”) in
mnogi z mnogimi (“many-to-many”) (Lomborg, 2011, str. 56).
Že sama povezava besed “družbeno” in “mediji” nam kaže, da gre za platforme, ki so
osredotočene na uporabnika in da temu olajšajo komunikacijske aktivnosti. Družbena omrežja
oziroma medije lahko vidimo kot ojačevalce omrežij ljudi, ki promovirajo povezanost kot
družbeno vrednost (Dijck, 2013, str. 11). Družbena omrežja so torej zbirka spletnih
komunikacijskih kanalov, ki je namenjena interakciji, deljenju vsebin in sodelovanju.
Posamezniki družbene medije uporabljajo za različne namene: za preganjanje dolgčasa,
ohranjanje odnosov, spoznavanje novih ljudi, sledenje trendom in pridobivanje družbenih
informacij (Quinn, 2016, str. 61).
V zadnjem desetletju so družbeni mediji postali resničnost tehnologov Silicijeve doline in
tako postali centralni del digitalnega življenja po vsem svetu. Najbolj znane znamke, kot so
Facebook, Twitter, Instagram ipd., ki so povezane z družbenimi omrežji, so se prebile v
1

Boyd, D. M. (2008). Taken out of context. American teen sociality in Networked Publics. University of

California: Berkeley.
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vsakdan našega življenja. Medtem ko ta orodja niso prvi žanr tehnologije, ki so bila
ustvarjena za socialno interakcijo, pa so neprimerljivo hitro dosegla ves svet in s tem
družbene medije označila s fenomenom (Boyd, 2015, str. 2).
Vsako spletno mesto družbenih medijev je sestavljeno iz profila, javnih izjav oziroma
komentarjev in liste prijateljev (Boyd, 2008, str. 121). Spletna mesta temeljijo na profilu, ki je
oblika domače strani posameznika. Ta ponuja opis vsakega člana, posameznika. Poleg teksta,
slik in videoposnetkov, ki jih na svojem profilu deli posameznik, profil vsebuje tudi
komentarje drugih in javno listo prijateljev, ki si jih ta ustvari. Profil posameznika prav tako
vsebuje tudi demografske podatke, kot so starost, spol, lokacijo ipd., ter interese in
fotografijo. Privzeti profil z osnovnimi informacijami je javno dostopen vsakomur, kljub temu
pa ima večina strani družbenih omrežij nastavitve zasebnosti, kjer posameznik sam odmeri,
kaj naj bo vidno javnosti in kaj ne. Ko si enkrat ustvariš profil, te spletna stran sama povabi,
da k sodelovanju povabiš tudi svoje prijatelje iz drugih platform. Ravno te tri najbolj
razširjene prakse – profil, prijatelji, komentarji – diferencirajo strani družbenih omrežij od
drugih oblik računalniško usmerjenih komunikacij (Boyd, 2008, str. 123–124).

2.1 Instagram
Instagram je mobilna aplikacija oziroma storitev, ki nam omogoča deljenje slik in kratkih
video posnetkov. Zelo hitro se je razširila in postavila v samo središče novih medijev.
Uporabnikom omogoča instantno deljenje življenjskih dogodkov skozi serijo fotografij in
posnetkov (Hu, Manikonda, Kambhampati, 2014, str. 595). Ustanovljen je bil 6. oktobra
2010 in si je do danes nabral več kot 800 milijonov uporabnikov. Aplikacija se nenehno
izpopolnjuje in nam ponuja ogromno izbire pri urejanju fotografij, od filtrov, “heštegov”2
oziroma slovensko ključnikov, do objavljanja kratkih posnetkov in vedno boljšega pregleda
fotografij. Prav tako se aplikacija povezuje tudi z drugimi družbenimi omrežji, kot so
Facebook, Twitter, Boomerang ipd. (“Instagram Help Center”, b. d.).
Fotografije na Instagramu lahko razvrstimo v osem kategorij glede na njihovo vsebino:
avtoportreti, prijatelji, aktivnosti, slikovne fotografije, hrana, pripomočki, moda in živali (Hu
in drugi, 2013, str. 595).

2

Kljúčnik, hashtag ali hêšteg pomeni oznako lojtra [#] skupaj z vsaj eno ključno besedo takoj za njo, ki na

družbenih omrežjih služi zlasti za označevanje, razvrščanje vsebin po temi (Wikipedija, b. d.).
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Instagram svojim uporabnikom omogoča unikaten način deljenja fotografij in video
posnetkov preko pametnih telefonov. Omogoča nam uporabo kar 16 različnih filtrov z
namenom, da vizualno izboljšamo videz naše fotografije ter jo nato delimo na več
platformah, odvisno od želja na uporabnikovem profilu. Prav tako uporabnikom dovoljuje, da
objavljeni fotografiji dodajo opis, ključnike ter na njej označijo druge osebe. Tako kot druga
socialna omrežja tudi Instagram omogoča, da se povežeš z drugimi ljudmi in si ustvariš listo
prijateljev oziroma “sledilcev”. Objavljene fotografije so po privzetih nastavitvah javno
vidne, seveda pa je tudi to moč spremeniti in si profil nastaviti na zasebno. Poleg svojega
profila je uporabnikom vidna tudi osnovna stran, kjer so prikazane vsebine od najnovejše
proti starejši (Hu in drugi, 2014, str. 596).

2.2

Konstrukcija identitete in samoreprezentacija na Instagramu

V vsakodnevnih interakcijah naše telo služi za izražanje naše identitete. Uporabljamo ga za
prikazovanje informacij drugim, bodisi skozi premikanje, oblačila, govor ali obrazno mimiko.
Vedno se želimo prikazati v najboljši luči. Naša izvedba, kako predstavimo svojo identiteto,
pa ni vedno interpretirana na način, ki smo si ga zamislili oziroma smo ga želeli doseči.
Proces izvedbe, interpretacije in prilagoditve Erving Goffman3 (1956, v Boyd, 2008, str. 128)
imenuje “upravljanje vtisov”. Upravljanje vtisov je del večjega procesa, kjer posamezniki
težijo k opredelitvi situacije skozi njihovo obnašanje. Ljudje težijo k opredelitvi družbenih
situacij z uporabo kontekstualnih znakov iz okolice, ki jih obdaja. Družbene norme izstopijo
iz situacijske definicije v trenutku, ko se posamezniki naučijo brati znake iz okolja in ti
sprejmejo razumevanje, kaj je primerno obnašanje. Proces učenja branja družbenih znakov je
ključen pri socializaciji v družbo. V mediatiziranih okoljih sprva telesa niso nujno vidna in
spretnosti, ki se jih posamezniki naučijo za interpretiranje situacij, so drugačne. Medtem ko
tekst, slike, zvočni in video posnetki vsi zagotavljajo dragocena sredstva za razvoj virtualne
navidezne prisotnosti, pa se način, kako posredovati informacije preko naših teles, razlikuje.
Ljudje imajo na spletu več kontrole, zmožni so si previdno izbirati informacije, ki jih želijo
izpostaviti drugim v vsakodnevni komunikaciji. Po drugi strani pa so ta digitalna telesa
bistveno bolj groba v smislu, da hitreje napačno razumemo oziroma interpretiramo, kaj je
posameznik želel izraziti. Skozi profile na družbenih omrežjih posamezniki lahko izrazijo
svojo identiteto, ki jo nato drugi vidijo in si jo interpretirajo. Medtem je to, kar posamezniki
3

Goffman, E. (1956). The Presentation of Self in Everyday Life. Edinburgh: University of Edinburgh.
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predstavijo na spletu, lahko podobno ali ne njihovi “offline” identiteti (Boyd, 2008, str. 128–
129).
Samoreprezentacijo na Instagramu lahko razumemo s pomočjo Goffmanovega analitičnega
aparata. Vsako komunikacijo, ki poteka med dvema osebama ali več, tudi komunikacijo, ki je
posredovana preko mobilnega telefona ali interneta, lahko obravnavamo s pomočjo
gledaliških metafor. V posredovani komunikaciji je zaodrje veliko bolj ločeno od odra, kjer
poteka posameznikova predstavitev in kamor občinstvo nima vstopa. To nakazuje na dejstvo,
da je v posredovani komunikaciji predstava bistveno bolj sproščena in nadzorovana. Če to
navežem na Instagram, ta sam predstavlja oder, zaodrje pa je zasebni prostor posameznika,
kjer gradi in oblikuje svojo idealistično podobo. Osebno pročelje predstavlja celoten profil
uporabnika, z uporabniškim imenom in opisom, kjer to idealistično podobo tudi uprizarja.
Deljenje fotografij na posameznikovem profilu je posredovana komunikacija, ki je
premišljena in nadzorovana, saj ima nad njo nadzor sam uporabnik (Petrič, 2007, str. 121–
122).
Opredelimo lahko sedem funkcionalnih gradnikov družbenih omrežij: identiteta, pogovori,
deljenje, prisotnost, odnosi, ugled in skupine. Teh sedem gradnikov se med seboj ne
izključuje in njihova prisotnost ni potrebna v vsaki aktivnosti na družbenem omrežju. Prvi
izmed gradnikov je identiteta, ki predstavlja podaljšek, s pomočjo katerega posamezniki
razkrijejo svojo identiteto na družbenih omrežjih. To lahko vključuje razkritje informacij, kot
so ime, starost, spol, izobrazba, lokacija in informacije, ki prikazujejo uporabnike na določen
način (Keitzmann, Hermkens, McCarthy in Silvestre, 2011, str. 243). Kaplan in Haenlein4
(2010, str. 59–68, v Keitzmann in drugi, 2011, str. 243) dodata razlago, da predstavitev
uporabnikove identitete pogostokrat poteka skozi zavedno in nezavedno samorazkrivanje
informacij, kot so misli, občutja, čustva in všečki. Nekateri uporabniki so razvili strategije
identitete, spet drugi se osredotočijo na samopromocijo (Keitzmann in drugi, 2011, str. 244).
Tudi s fotografijami hrane in njihovo objavo na Instagramu izražamo svojo identiteto. Katero
hrano jemo, na kakšen način in kdaj jo pripravimo, postrežemo in zaužijemo, označujejo
različne vrste identitete. To vse so aktivnosti, skozi katere definiramo svoj jaz in se drugim
predstavimo.

4

Kaplan, A., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social

media. Business Horizons, 53(1), 59–68.
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3

HRANA IN DIGITALNA TEHNOLOGIJA

V vse bolj naraščajoči digitalizirani družbi so hrana in oblike prehranjevanja dokumentirani in
prikazani na več načinov. Digitalne tehnologije, kot so iskalniki, nam olajšajo iskanje
informacij o hrani in prehranjevanju. Mobilna tehnologija, kot so pametni telefoni in tablični
računalniki, pa uporabniku omogoča, da njihove prehranjevalne prakse dokumentirajo in nato
z lahkoto te prakse delijo z drugimi na spletu. Digitalni mediji, npr. blogi, spletne strani,
mobilne aplikacije in druge platforme, zagotavljajo veliko možnosti za diskusijo in vizualno
reprezentacijo hrane in prehranjevanja, ki pa seveda dosežejo veliko širše občinstvo kot stare
oblike medijev. Vse te digitalne tehnologije lahko predstavijo, locirajo in širijo fotografije
hrane (Lupton, 2018, str. 2).

3.1 Digitalna kultura hrane: od Web 1.0 do Web 2.0
Spremembe v dostopnosti digitalnih naprav so s tem, ko sta se združila internet in svetovni
splet v letu 1980, vodile v pospeševanje teh praks. Zgodnja leta interneta (Web 1.0) so bila
zaznamovana z razvojem spletnih strani, forumov in blogov, ki so zagotavljali zgolj
informacije o hrani (ponujali so recepte in delili prehrambne nasvete). Brskalniki, kot so
Google Search, so uporabnikom omogočili lažje brskanje po internetu za vprašanja v
povezavi z živili. Uporabniki so že imeli možnost nakupovati živila na spletu z uporabo
različnih spletnih strani, največkrat v lasti ogromnih verig supermarketov. Spletne strani so se
počasi začele razvijati v smeri živilske industrije, s tem pa so nastale številne revije s hrano,
spletne strani, ki so uporabnikom svetovale, katera živila so dobra, če so imeli kakšno bolezen
ipd. Od združitve interneta dalje pa so zacveteli tudi blogi s hrano, ki so bili zelo popularni
tako za amaterje kot za profesionalce, da so lahko pisali o hrani in prehranjevanju. Do leta
2013 se je hrana znašla na osmem mestu najpogostejših tematik (Lupton, 2018, str. 5).
S prihodom mobilnega računalništva, družbenih medijev in aplikacij so se pojavile tudi nove
oblike uporabe spleta, imenovane Web 2.0 ali socialna mreža. Uporabniki se lahko hitreje
povežejo na internet praktično kadarkoli in kjerkoli ter z lahkoto upravljajo, delijo in
komentirajo digitalno vsebino. Te prednosti so promovirale širitev digitalne kulture hrane.
Začelo se z različnimi praksami, npr. objavljanje kritik restavracij na platforme, kot so Yelp
ali TripAdvisor. YouTube pa je omogočil tako profesionalcem kot amaterjem, da so lahko
objavili video posnetke, kako kuhajo. Popularnost vsebine, kjer je prevladovala hrana, je tako
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naraščala. Večala se je tudi vsebina aplikacij, kjer je bila glavna tematika hrana (Lupton,
2018, 5–6).
Vizualne fotografije so pogosto organizirane in označene s tako imenovanimi ključniki, ki
služijo označevanju njihove vsebine. “Food selfies” oziroma “sebki hrane” so fotografije
hrane, ki so jo uporabniki pripravili sami ali pa jo kupili ter nato delili na družbenih omrežjih.
Trend fotografiranja hrane je postal izjemno popularen. Danes je na internetu moč zaslediti
navodila, kako najbolje posneti fotografijo hrane. Družbena omrežja, ki so osredotočena na
fotografije, kot so Instagram, Pinterest, Tumblr in Snapchat, so v zadnjih nekaj letih
zagotavljala prostor za prikaz ljudi, kako kuhajo in se prehranjujejo. Ključnik #foodporn je za
označevanje fotografij hrane pogosto uporabljen na vseh naštetih platformah (Lupton, 2018,
str. 7).
Digitalni mediji, ki so usmerjeni v reprezentacijo, dokumentiranje ter spremljanje hrane in
prehranjevalnih navad ljudi, so lahko pomembni soustvarjalci njihovih konceptov
samozavesti, identitete, družbenih razmerij in utelešenja. Z uporabo digitalnih tehnologij so
posamezniki zmožni spremljati in izražati njihove navade, preference in deliti vse to z
drugimi. Uporabijo lahko digitalne podatke, da izrazijo svojo samopodobo ter družbeno in
kulturno pripadnost (Lupton, 2018, str. 12).
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4

(PRE)HRANA IN KONSTRUKCIJA IDENTITETE

Ljudje po vsem svetu se spopadajo z vprašanjem identitete. Delno se naša naloga definiranja
samih sebe sestoji iz razlikovanja tistih aspektov nas, ki so biološko determinirani, od tistih,
ki jih vidimo kot socialno pogojene. Definicija jaza kot socialno prikrite oblike bioloških
potreb nas postavi v tako naravno kot socializirano obliko. Življenje v družbenem svetu nas
prisili, da konstantno uravnavamo naše individualne potrebe s socialnimi. Bolj kot se bojimo
individualnih potreb, bolj lastne potrebe nadzorujemo družbeno. Tudi hrana igra pomembno
vlogo pri ustvarjanju identitete. Med leti 1960 in 1970 sta Claude Levi-Strauss in Mary
Douglas poudarila vlogo hrane kot označevalca, označenca in gradnika identitete. Na splošno
se je živilska znanost v letu 1970 ukvarjala z ženskostjo in revščino, produkcijo hrane in
njenim uživanjem, zdravjem in družbenim razlikovanjem. Po letu 1980 so se študije hrane
zelo hitro razvijale zaradi nenadnih sprememb v živilski industriji. Prav tako je bil prevzet
koncept identitete, na katerega se je hrana neposredno ali intimno navezovala. Občutek
pripadnosti skozi hrano ni povezan zgolj z razvrstitvijo in sporabo, temveč tudi s samo
pripravo hrane, organizacijo, tabuji, podjetji, lokacijo, užitkom, časom, jezikom, simboli,
reprezentacijo, obliko, pomenom in umetnostjo prehranjevanja in pitja (Kahn, 2001, str. 7).
Simbolni potencial hrane je osrednji element zaznavanja naše identitete. Vzorci
prehranjevanja določene skupine ne gradijo zgolj njene kolektivne identitete, temveč jo tudi
uvrstijo v širšo hierarhijo celotne organizacije. Fischler5 (1988, str. 80–279, v Beardsworth in
Keil, 1997, str. 53) izpostavi, da je hrana ključni element individualne identitete. Skoznjo
izražamo lastno kolektivno reprezentacijo. Kot primer navede razširjeno značilnost človeške
kulture, ki temelji na ideji, da uživanje določenega živila, zlasti kadar se to pojavlja večkrat,
lahko vpliva na prenos določenih simbolov tega živila v nas same (ideja rdečega mesa in
njegove visoke vsebnosti krvi nam daje moč). Pregovor “You are what you eat” (slo. “Si to,
kar ješ.”) ima tako biološke kot simbolne razsežnosti. Še več, ne samo to, da so lastnosti hrane
vključene v človeka, ki se z njo prehranjuje, temveč uživanje določene hrane človeka
pozicionira in ga vključi v kulinarični sistem in v skupino, ki se tega sistema oziroma
prehranjevanja že poslužuje (Beardsworth in Keil, 1997, str. 53–54).

5

Fischler, C. (1988). Food, self and identity. Social Science Information 27(2), 92—275.
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V prehranjevalne tipe vzorcev vstopimo že v zgodnji fazi socializacije. V teh zgodnjih fazah
življenja se moramo najprej naučiti in ločiti med tem, kaj sploh je užitna hrana in jo znati
ločiti od neužitne. Na primer, mali otroci bodo v trenutku nenadzorovanosti poskusili hrano
hišnih ljubljenčkov ipd. Zgrožena reakcija staršev ali bližnjih jim da vedeti oziroma jih
prepriča, da to niso primerna živila, ki bi jih uživali ljudje. Osrednji del učenja in socializacije
vključuje tudi ustrezne prehranjevalne vzorce (Beardsworth in Keil, 1997, str. 54–55).
Starši lahko uporabijo celo vrsto strategij in verbalnih naprav za izvajanje nadzora nad
prehranjevalnim vzorcem otrok, bodisi da jih spodbudijo bodisi da jih odvrnejo od uživanja
določenih živil in jih s tem pripravijo k uporabi ustreznega prehranjevalnega vzorca. Pri tem
pa lahko imajo velik vpliv tudi oglaševalske agencije, množični mediji, verska gibanja ipd.
Posameznik se mora tako naučiti razlikovati med živili in neživili (ustrezne zgolj za živali ali
tujce), pa tudi, kako prepoznati primerne tehnike za pripravo živil, primerne kombinacije in
konvencije, kdaj in kje se posameznik prehranjuje ter s kom. V nadaljevanju socializacija
vključuje spoznavanje posameznika s kategorizacijo živil njene ali njegove kulture. Te
kategorije so naslednje: 1. kulturna superživila (ključno lepilo družbe), 2. prestižna hrana
(katerih uporaba je omejena na posebne priložnosti ali na skupine višjega statusa), 3. živila, ki
promovirajo zdravje, 4. hrana “za dušo” (ki ima lahko zaželene lastnosti, ki jih posameznik
dobi preko nje), 5. fiziološke skupine hrane (te so videne kot živila, ki so ustrezna za določeno
kategorijo glede na spol, starost, telesne sposobnost ipd. (Beardsworth in Keil, 1997, str. 55).

4.1

Konstrukcija spola skozi (pre)hrano

Izbira hrane je kompleksno vedenje, ki vključuje številne determinante, med drugim tudi spol.
Spol je ključna determinanta pri izbiri hrane, na kar kažejo tudi prehranjevalne navade v
zahodnem svetu, kjer naj bi se moški slabše prehranjevali kot ženske (Mroz, Chapman, Oliffe
in Bottorff, 2011, str. 177).
Moškost in ženskost v vseh kulturah sta torej povezana s specifično hrano in pravili, ki
nadzorujejo njihovo konzumacijo. Med moškim in žensko je hrana sredstvo diferenciacije,
prav tako pa je tudi kanal povezovanja. Moški in ženske definirajo svojo moškost in ženskost
z doseganjem različnih vlog pri hrani in identifikacijo z določeno hrano (Counihan in Kaplan,
1998, str. 7). Moški naj bi povprečno zaužili več mesa in alkohola kot ženske, medtem ko naj
bi ženske večkrat posegle po sadju, zelenjavi, ribah in na splošno sledile zdravemu načinu
prehranjevanja. Moški spol je že od nekdaj veljal za lovce, zato danes konzumacija mesa
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simbolično reprezentira moško dominantnost nad naravo in nad živalmi. Pri ženskah pa lahka
hrana odseva žensko zaskrbljenost glede teže in vitkosti telesa. Percepcija posameznikov o
privlačnosti drugih, prav tako o moškosti in ženskosti, je pod vplivom tega, kaj in koliko
nekdo poje. Veliko bolj je družbeno sprejemljivo in privlačno, da ženska poje solato, kot velik
sendvič. Razlika med spoloma je vidna tudi pri samem zaužitju hrane, saj to poteka na
drugačen način – moški jedo bolj s srcem in obilneje, ženske pa bolj premišljeno in varčno
(Guptill in drugi, 2017, str. 32–34).
Te razlike med spoloma v prehranjevanju je mogoče povezati z različnimi pomeni hrane in
prehranjevanja, vključno s tem, kaj naj bi pomenilo “zdravo prehranjevanje”, domači kuharski
ideali in kako odnosi med spoloma vplivajo na domače prehranjevalne navade. Ti spolno
zaznamovani prehranjevalni ideali so razširjeni v zahodni kulturi in lahko prispevajo k slabim
prehranjevalnim navadam moških. Moški ideali tako slonijo na predpostavki, da je laže
zaužiti že pripravljeno hrano in meso ter zraven popiti še pivo. Takšno vedenje sami opisujejo
kot moško, medtem kot bolj zdrave prehranjevalne navade, doma kuhano hrano,
vegetarijanstvo ipd. opisujejo kot žensko (Mroz in drugi, 2011, str. 180–181).
Na to nakazuje tudi raziskava, ki sta jo leta 1994 v Manchestru izvedla Warde in
Hetherington6. Zajemala je 323 gospodinjstev, ki sta jim razdelila vprašalnike o tem, kdo
opravlja katera opravila, ki so povezana s hrano oziroma prehrano. Kot sta pričakovala, so
ženske prevladovale v ključnih aktivnostih priprave hrane, medtem ko so moški prevladovali
v bolj marginalnih območjih, kot so bili že pripravljeni obroki, izdelovanje vina in piva ter
kuhanje na žaru (Beardsworth in Keil, 1997, str. 80–81).

4.2 Konstrukcija spola skozi kulinarično kulturo
Prikaz spola v kulinarični kulturi se da najlepše ponazoriti na kuharskih knjigah. Kuharske
knjige, ki so bile objavljene v 18. stoletju v Združenih državah Amerike, so poleg samih
receptov služile tudi temu, da so pozicionirale žensko in definirale njeno vlogo v družbi.
Kuharske knjige ustvarjajo prostor, skozi katerega je spolna identiteta ustvarjena. Kuhanje je
bilo uokvirjeno kot oblika racionaliziranega in domačega dela, v katerem užitek izhaja iz

6

Warde, A. in Hetherington, K. (1994). English households and routine food practices: a research note. The

Sociological Review 42(4): 78–758.
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zadovoljstva pri učinkovitem izvrševanju nalog ter prihranka časa in denarja (Brownlie in
Hewer, 2007, str. 344).
Dominantni diskurz, ki je pozicioniral kuhanje in pripravo hrane kot naravno dejanje in
izpolnjujočo se aktivnost za ženske, pa je prav tako govoril tudi o tem, da morda ni tako.
Kuhinja naj bi bila razumljena kot družbeni prostor, vendar pa je navadno zaznana kot spolno
definiran prostor, ženska domena, v katerega moški neradi posegajo. Ženske so imele vlogo
pri oblikovanju kuhinjskega prostora, medtem ko so bili moški zadovoljni zgolj z
opazovanjem (Brownlie in Hewer, 2007, str. 345).
Reprezentacija moškega spola v kuharskih knjigah je v popolnem nasprotju z ženskim
spolom. Kot primer Brownlie in Hewer navajata opis fotografije Jamie Oliverja, ko s svojim
prijateljem jesta zajtrk, ki ga je pripravil Jamie. Fotografirana sta v kuhinji v preprostih
oblačilih, kjer zajtrk jesta kar z rokami. Na krožniku se je tokrat znašel ogromen sendvič s
slanino, poleg njega pa pekoča omaka. Kuhinja velja za delovno okolje žensk, medtem ko sta
Jamie in njegov prijatelj kuhinjo uporabila kot prostor za druženje. Druga razlika med
spoloma pa je vidna tudi v samem načinu zaužitja hrane, saj Jamie in njegov prijatelj sendviča
ne jesta za mizo, ampak imata krožnik na nogah, medtem ko sedita na tleh (Brownlie in
Hewer, 2007, str. 347).
Kuhanje je še danes neopazno hišno opravilo ženskega spola. Nasprotno pa je odnos moških
do kuhanja bil definiran kot hobi, kot pomoč ob posebnih priložnostih ali pa kot domena
profesionalnega kuharja (ang. chef) – “talentirani in kompetentni ustvarjalni moški, ki je
lociran v javni sferi”. Čeprav so danes moški že bolj vključeni v domača kuharska opravila,
dominantni spolni diskurz še naprej vpliva na to, kako so te prakse razumljene. Prakse
kuhanja pri moških niso v povezavi s tradicionalno povezavo med hrano, skrbjo in ženskostjo,
vključno z odnosom obveznosti in odgovornosti okoli hrane. Ženske in moški so različno
upodobljeni tudi v danes popularnih medijskih programih o hrani, bodisi na televiziji bodisi
na socialnih omrežjih. Pri moških v kuharskih oddajah se srečamo s “kulinarično moškostjo”.
Kulinarična moškost se razlikuje od tradicionalnih spolno determiniranih figur, razlikuje se
torej od profesionalnega moškega kuharja in domače ženske kuhinje. Z vzponom znanih
kuharjev je razlika med spoloma vse bolj opazna, in sicer bo ženska v procesu pripravljanja
hrane še vedno prikazana doma, medtem ko se moški vključuje v okolje hrane izven doma
(Baumann, Cairns in Johnston, 2010, str. 592–594).
Skozi čas sta se tradicionalna moškost in deljenje spolnih vlog spremenila, hkrati pa se je
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pojavila tudi nova moška figura: “slavni moški kuhar”. Od leta 1990 je vloga slavnega
moškega kuharja dobila veliko pozornosti. Ta ni ponujala zgolj odličnih receptov, temveč
ponuja tudi recepte za dobro življenje in “dobro moškost”. Prihod kuharskih šovov, v katerih
so moški nastopali v vlogi slavnega kuharja, so spremenili spolno konvencijo kulture
prehranjevanja – odnos med kuhanjem in moškostjo so postavili v nov okvir, prav tako pa so
tudi preformulirali moško identiteto skozi kuhanje (Leer, 2016, str. 73).
O prihodu kuharskih šovov in vlogi moških kuharjev v njih je pisala tudi Tominc. Skozi
zgodovinsko ozadje kuharskih oddaj v Sloveniji (še v času Jugoslavije) je ponazorila, kako so
bili nekoč kuharski mojstri dejansko kuharji, ki so znali kuhati. Sčasoma in s prihodom novih
tehnologij se je to spremenilo. V nekaterih kuharskih oddajah so moške kuharje igrali celo
igralci. V času Jugoslavije so bile kuharske oddaje poučne, medtem ko je danes ključni
element kuharske oddaje glavni akter, ki je zaslovel bodisi s to kuharsko oddajo bodisi je bil
znana oseba že pred tem in je kuharska oddaja nastala zgolj zaradi njega. Kuhanje ima danes
na televiziji in v medijih vlogo zabave (Tominc, 2015, str. 27–41).
Danes, ko so mediji že dodobra preplavljeni s hrano in je ta vključena v naš vsakdan, se
pojavljajo tudi primeri, ko se spolne norme zamejujejo. Kot primer Inness navede kuharsko
knjigo “The two fat ladies ride again”, kjer kuharici vključita ogromno receptov visoko
kaloričnih obrokov, ki vključujejo tudi ogromno količino mesa. S tem sta se uprli normam, ki
narekujejo, da morajo ženske jesti zgolj lahko hrano. Želeli sta prikazati, kako družba
konstruira lahko in žensko prehranjevanje kot antitezo moškemu prehranjevanju, ki je obilno
(Inness, 2006, str. 179). V današnji družbi velja za neprimerno, da ima ženska velik apetit,
medtem ko je to od moških pričakovano, saj to potrjuje njihovo moškost. Gre za razširjeno
kulturno predpostavko, da so velikanski obroki “rezervirani” za moške. Ne glede na to, kako
lačna je ženska, se od nje pričakuje, da bo “moške obroke” zamenjala za bolj “žensko” hrano,
kot so solate ali kos pite. Od žensk se pričakuje, da se prehranjujejo lahkotno (Inness, 2006,
str. 185).
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5
5.1

METODOLOGIJA
Opredelitev multimodalnosti

Nekoč so bili najbolj cenjeni žanri pisanja popolnoma brez ilustracij in grafičnih podob. Tudi
slikarji so vsi uporabljali isti medij (olja) ter isto podlago, ne glede na to, kaj so morali
upodobiti in v kakšnem stilu. Pred kratkim pa se je ta dominantnost monomodalnosti obrnila
v popolnoma drugo smer, pojavili so se množični mediji, revije, stripi, ki so vsebovali barve,
ilustracije, ter sofisticirana postavitev in tipografija. S tem je prišlo do prečkanja meje od
različnih umetnosti, oblikovalskih in izvedbenih disciplin do multimodalnih medijskih
dogodkov in tako naprej (Kress in Van Leeuwen, 2001, str. 1).
Izraz multimodalnost je bil predstavljen z namenom, da bi poudaril pomembnost semiotike,
ne zgolj v smislu jezika, temveč tudi slike, glasbe, geste in podobno. Vedno večja razsežnost
zvoka, slike in filma skozi televizijo, računalnik in internet kaže na vedno večje zanimanje za
kompleksne multisemiotične reprezentacije, ki jih tako proizvajamo in vidimo okoli nas. Slika
in zvok prevzemata vlogo jezika, ki je imel v obdobju, ko je bil tisk dominantni medij,
primarno vlogo. Do neke mere ga celo zamenjata. Kot primer lahko navedemo navodila za
uporabo določene naprave. V slednjih so tekst delno zamenjale fotografije oziroma so ga v
nekaterih primerih popolnoma nadomestile (Iedema, 2003, str. 33).
Vlogo jezika oziroma teksta tako nadomestijo tudi drugi mediji, kot so fotografije, zvok,
postavitev, barve ipd. Če lahko analiziramo tekst, povsem takem lahko analiziramo tudi
fotografije in druge medije. 21. stoletje je preplavljeno s fotografijami, z različnimi tipi
pisave, postavitvami, zvokom, gestami, govorom in 3D-objekti. Multimodalnost gleda dlje od
jezika in preučuje vse zgoraj naštete tipe komunikacije in ustvarjanje pomena (Kress, 2010,
str. 1).

5.2

Opredelitev multimodalne analize

Že v letih od 1980 do 1990 so številni avtorji, ki so se ukvarjali z lingvistiko, začeli razumeti,
da pomen ni skonstruiran zgolj skozi jezik, ampak tudi skozi druge semiotične načine.
Številni avtorji so verjeli, da bi lahko kritično analizo diskurza prav tako uporabili za
analiziranje vizualne komunikacije. Kress in van Leeuwen sta argumentirala, da bi
potrebovali zgolj nabor orodij, ki bi nam dopuščal preučevati vizualne lastnosti, prav tako kot
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to dopušča kritična analiza diskurza pri preučevanju jezika in slovnice. Kress je bil eden
izmed začetnikov kritične lingvistike in je uporabil enaka orodja za vizualno komunikacijo,
kar sta kasneje z van Leeuwenom združila v “multimodalno analizo”. Pri multimodalni analizi
moramo biti pozorni tako na besedilo kot podobo. Pri podobi analiziramo lastnosti, kot so
barva, svetloba, kje se barva, oblike in forme ponovijo v eni kompoziciji, pozicioniranje
elementov ipd. V multimodalni kritični analizi nas zanima, kako podobe, fotografije, grafika
ipd. delujejo tako, da ustvarjajo pomen, ki si ga je avtor zamislil. Ta pomen želimo nato
postaviti v kontekst s pomenom spremnega besedila. Posebno pozorni moramo biti pri
pomenu teksta in fotografije, saj sta ustvarjena s strani avtorja, ki si želi, da občinstvo
pripeljeta do točno določenega zaključka (Machin in Mayr, 2012, str. 6–9).
Teoretski okvir multimodalne analize združuje torej več elementov in tekstov istočasno,
hkrati pa ima vlogo podaljška semiotičnih teorij. Za analizo, ki jo bom izvedla v svoji
diplomski nalogi, je najbolj relevantna Barthesova teorija denotacije in konotacije. Denotacijo
definira kot jasen in očiten pomen znaka (npr. beseda ulica označuje cesto v določenem kraju,
ki obroblja stavbe). Konotacijo pa definira “kot izraz, s katerim opiše enega izmed načinov,
kako znaki delujejo v drugi vrsti pomena” (Fiske, 2005, str. 95–96). Pri konotaciji, kot pravi
Fiske, “gre za interakcijo, ko se znak sreča z občutji ali čustvi uporabnikov in vrednotami
njihove kulture” (Fiske, 2005, str. 96). Kritični dejavnik konotacije je označevalec. Kot
primer lahko navedemo dve fotografiji iste ulice. Fotografiji sta enaki, edini razliki sta le
oblika in videz, razlika je torej v označevalcu. Denotacija je torej ulica, konotacija pa je del
človeškega procesa. “Je izbor tega, kaj vključiti v okvir, izbor ostrine, odprtosti zaslonke, kota
kamere, kakovosti filma in tako naprej. Denotacija je to, kar je fotografirano, konotacija pa,
kako je fotografirano” (Fiske, 2005, str. 96). Machin in Mayr sta z razvojem multimodalne
analize dodala Barthesovi definiciji konotacije in denotacije še nekaj ključnih točk. Pri analizi
konotativne strani ni pomembno le, kaj je konotirano, temveč tudi, kako je konotirano. Na
novo pa odkrijeta kar nekaj povezav med konotacijo in denotacijo: 1. bolj kot je slika
abstraktna, bolj odkrita in osvetljena je konotacija, 2. tako konotativni kot tudi denotativni
pomen slike sta odvisna od konteksta, 3. kar nam slika konotira, je lahko v določenem
kontekstu stvar svobodne asociacije. Kadar mora sporočevalec sporočiti svojo idejo
občinstvu, se upre na že uveljavljene konotatorje, ki jih bo občinstvo razumelo (Machin in
Mayr, 2012, str. 50–51). Barthes poleg konotacije in denotacije vpelje tudi pojem mita. Pravi:
“Mit je zgodba, s katero se kultura razloži ali razume določen vidik stvarnosti ali narave”
(Fiske, 2005, str. 97). Mit je način razmišljanja, način konceptualizacije in razumevanje tega.
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“Če je konotacija drugovrstni pomen označevalca, potem je mit drugovrstni pomen
označenca” (Fiske, 2005, str. 96).
V empiričnem delu svojega diplomskega dela analiziram fotografije, ki so objavljene na
družbenem omrežju Instagram. Za lažjo analizo sem v nekaterih primerih vključila tudi
besedilo pod objavljeno fotografijo. Zanimalo me je, ali se skozi objavljene fotografije hrane
na Instagramu kažejo razlike med spoloma ter na kakšen način. Da sem prišla do odgovora,
sem se odločila izbrati 4 profile, od tega dva profila opravljata moška in druga dva ženski.
Najprej sem opisala vsak posamezen profil in napisala, zakaj sem si ga izbrala, nato pa bo
sledila analiza. Fotografije hrane sem razdelila v tri sklope oziroma kategorije, in sicer: 1.
sladice, 2. meso in ribe, ter 3. sendviči in burgerji.
Skozi analizo fotografij hrane na izbranih profilih sem skušala odgovoriti na

raziskovalno

vprašanje “Kako se skozi fotografije hrane na Instagramu konstruira spol?”. Zanimalo pa me
je tudi, kateri dejavniki so vodilni pri razlikovanju spola v objavah fotografij hrane na
Instagram.
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6

EMPIRIČNI DEL: MULTIMODALNA ANALIZA FOTOGRAFIJ NA
INSTAGRAMU

6.1 Opis in utemeljitev izbranih profilov
6.1.1 @sasosketa
Upravitelj profila je Sašo Šketa, ki ima več kot 10.000 sledilcev. Na svojem profilu deli
raznolike recepte. V opisu profila je navedel 4 ključnike, in sicer #chef, #photographer,
#videographer in #author. S tem nam sporoči, da so fotografije hrane, ki so objavljene na
njegovem profilu, njegovo lastno delo tako s fotografskega kot tudi kuharskega vidika. Prav
tako na profilu zasledimo povezavo do njegove spletne strani (www.sketa.si), kjer ponovno
najdemo vse recepte za fotografije jedi, ki jih objavi. Tik pod nazivom profila ima napisan
tudi slogan: “Simple & delicious food for a happy, healthy life”.
Sašo na Instagramu objavlja zelo žive fotografije hrane, ki jih s filtri in vsemi dodatki, ki jih
spletno mesto ponuja, naredi še privlačnejše. Njegove jedi so estetsko zelo dovršene.
Največkrat zasledimo “close up” posnetke jedi, redkeje pa posnetke, ki so posneti s ptičje
perspektive. Na fotografijah zasledimo pestro in raznoliko prehrano, v večini primerov pa še
vseeno prevladujejo fotografije sladic. Pri objavi fotografij ne uporablja označevanja drugih
posameznikov, vendar pod vsako fotografijo uporablja ključnike, s katerimi ponazori oziroma
ponovno opozori, katera jed je na fotografiji ter s tem fotografiji omogoči širše deljenje v svet.
Pri vsaki objavljeni fotografiji pa pri kraju, kjer je bila fotografirana, označi svoje spletno
mesto, na katerem objavi recept za dotično fotografijo.
Profil @sasosketa sem izbrala ravno zaradi njegovih raznolikih fotografij hrane na
Instagramu. Zanimivo mi je bilo, da prevladujejo fotografije sladic ter fotografije
vegetarijanskih jedi. Za analizo se mi je profil zdel primeren ravno iz navedenega razloga. Je
popolno nasprotje profilu @overthefirecooking, katerega upravitelj je ravno tako moški,
vendar na njegovem profilu zasledimo izključno fotografije, ki vsebujejo ogromne količine
mesa, alkohola in kuhanja na žaru.
6.1.2 @health.over.heels
Upraviteljica profila je Tjaša, ki ima 6.500 sledilcev. Na svojem profilu deli fotografije jedi
ter pod njimi navede recept ter natančno vse sestavine, ki jih potrebujemo za pripravo. S
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svojimi sledilci deli fotografije zdrave hrane in pripravljenih jedi. Velikokrat pod fotografijo
navede tudi, zakaj je določena sestavina v jedi in zakaj je določena hrana zdrava ter kako
lahko zdravo hrano popestrimo, da nam bo všeč. V opisu svojega profila je Tjaša navedla
svoje ime ter njeno Instagram ime, in sicer “Health.over.heels”. Prav tako je navedla tudi 3
ključne pojme, s katerimi je opisala svoj profil: “In love with healthy life”, “Nourishing x
wholesome food” ter njen ključnik #healthoverheels.
Tjašin profil je estetsko zelo dodelan in vključuje pester nabor fotografij. Na profilu
zasledimo prigrizke, sladice, ideje za zajtrk, malico, kosilo ali večerjo. Prevladujejo
fotografije zelenjavnih obrokov, solat in smuti skodelic za zajtrk. Fotografije so posnete v
“close up” ter ptičji perspektivi. Na fotografijah ni moč zaslediti jedi, ki bi vključevale meso.
Svoje fotografije pogosto tudi estetsko dodela z narezanim svežim cvetjem, sadjem in drugimi
dekoracijami.
Profil @health.over.heels se mi je zdel primeren za analizo, saj na njem prevladujejo
zelenjavni, sadni in zdravi obroki. Menim, da bo analiza njenih fotografij jedi zanimiva ravno
zaradi primerjav analize fotografij profila @sasosketa, ki vsebuje zelo podobne jedi. Ravno tu
se bodo lahko pokazali ključni dejavniki, ki vplivajo na to, kako določen spol predstavi
podobno jed skozi fotografijo.
6.1.3 @overthefirecooking
Upravitelj profila je Derek Wolf iz Nashvilla. Na Instagramu ima več kot 500.000 sledilcev.
Na svojem profilu deli izključno fotografije pripravljenih jedi. Pod fotografijami objavi kratek
zapis o tem, katera jed ali hrana je na fotografiji, nato sledi veliko število ključnikov, kjer
navede, kaj točno je na fotografiji, torej katera jed, njene sestavine ipd. V opisu svojega
profila je najprej navedel svoje pravo ime, torej Derek Wolf, nato pa nekaj dejstev o njem. Je
navdušenec nad kuhanjem na odprtem ognju. Navede tudi svoj elektronski naslov in
povezavo do svoje spletne strani z recepti.
Tudi Derekov profil je estetsko zelo dovršen. Na profilu je moč zaslediti ogromno fotografij
jedi, ki vsebujejo meso. Prevladujejo fotografije različnih zrezkov, burgerjev, različnih kosov
mesa, tako surovega kot pečenega. Količine hrane na fotografijah so v primerjavi s profilom
@sasosketa in @healthoverheels veliko večje. Večino fotografij je posnetih v “close up”
posnetku in s tem optično še poveča izgled hrane. Za analizo se mi je zdel primeren ravno
zaradi naštetih lastnosti. Menim, da bo primerjava tako s profilom @sasosketa kot
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@helth.over.heels zanimiva, saj se njihove fotografije hrane močno razlikujejo bodisi v
količini hrane bodisi v samih sestavinah jedi oziroma živilih.
6.1.4 @holyhealth
Upraviteljica profila je Gal Cohen, ki ima na svojem profilu več kot 59.000 sledilcev. Na
svojem profilu deli zelo raznolike jedi, od idej za zajtrk do idej za kosila, malice ali sladice.
Pod svojimi fotografijami navede jed ter živila, iz katerih je posamična jed sestavljena.
Ključnikov ne uporablja, a za vsako fotografijo označi profile, bodisi trgovin, kjer se da živila
kupiti, bodisi profil, ki označuje dotično jed, npr. @wholefoodnyc ipd. V opisu svojega
profila je upraviteljica najprej navedla svoje pravo ime, nato pa so sledila dejstva o njej: “real
food dietitian”, “healthy recipes + meal ideas”, kje se trenutno nahaja ter njen elektronski
naslov.
Profil je estetsko zelo dodelan. Pri fotografiranju hrane največkrat uporabi ptičjo perspektivo,
redkeje pa “close up”. Na fotografijah prevladujejo raznolike jedi, ki so sestavljene iz veliko
zelenjave, sadja in proteinov. Za analizo sem si jo izbrala ravno zaradi njene raznolikosti jedi,
ki jih objavlja. Menim, da bo analiza zanimiva, saj si deli podobne fotografije tako s
profiloma, ki ju upravljata moška, kot s profilom, ki ga upravlja ženska.

6.2 Multimodalna analiza po kategorijah
Multimodalno analizo fotografij hrane na izbranih Instagram profilih sem izvedla skozi
naslednje tri sklope oziroma kategorije jedi.
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6.2.1 Kategorija 1: Sladice
Slika 6.1: Mille feuille

Vir: Šketa (2018a).
Fotografije imajo tako denotativni kot konotativni pomen. Če se vprašamo, kaj nam
fotografija denotira, se pravzaprav vprašamo, kdo in/ali kaj je upodobljen na fotografiji
(Machin in Mayr, 2012, str. 49). Na fotografiji vidimo sladico Mille feuille, ki je bila
objavljena na profilu @sasosketa. Sestavljena je iz svežih malin, ki so postavljene v vrsto,
loči pa jih gosta krema. Prav tako vsebuje rahlo listnato testo, ki je na vrhu posuto s
sladkorjem v prahu. Vsaka fotografija pa prav tako vsebuje več lastnosti. Skozi predmete na
fotografiji so izražene določene ideje in vrednote, ki imajo pomene (Machin in Mayr, 2012,
str. 51). Predmeti, ki jih opazimo na fotografiji, so poleg sestavljene jedi še zlate vilice,
estetsko dovršen oglat krožnik, ki je popolnoma zloščen, v ozadju pa vidimo sveže narezano
cvetje, natančneje tulipane. Čeprav cvetje ni osrednji element, vseeno zbudi pozornost
gledalca, saj barva sovpada z barvo malin in tako doda fotografiji še lepši in bolj estetski
videz. Cvetje ima tudi vlogo dekoracije. Osrednji element fotografije je sladica, ki je
izpostavljena s pomočjo svetlobe in fokusa, ključno pa je, da je ta pozicionirana v ospredje.
Opaznost in pomembnost elementa na fotografiji lahko dosežemo z različnimi dejavniki, kot
so: močni kulturni simboli, velikost, barva, ton barve, fokus, ospredje in prekrivanje
elementov (Machin in Mayr, 2012, str. 55–56).
Prikazovanje stvari pa ni edini namen fotografije, ampak je ta lahko uporabljena tudi za
konotacijo idej in konceptov. Če se torej vprašamo, kaj fotografija konotira, se vprašamo,
katere ideje in vrednote so predstavljene skozi to, kar vidimo na fotografiji (Machin in Mayr,
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2012, str. 50). Fotografija in elementi, vključeni na njej, nam označujejo prestiž, kreativnost
in nežnost. Označevalci, kot je nežnost, so pogosto povezani oziroma navezani na ženski spol.
Slika 6.2: Datlji z mandljevim nadevom

Vir: Cohen (2018a).
Na fotografiji vidimo sladico, ki jo je na svojem profilu objavila @holyhelath. Ključni
elementi fotografije so polnjeni datlji z mandljevim maslom in črno čokolado. V zapisu ob
sliki je avtorica zapisala: “Dessert is never a question in our house”, poleg tega je navedla
živila, ki sestavljajo sladico. Predmeti na fotografiji izražajo ideje in vrednote, ki imajo svoje
pomene (Machin in Mayr, 2012, str. 51). V danem primeru predmete na izbrani fotografiji
predstavljajo živila, ki jed sestavljajo (datlji, mandljevo maslo in črna čokolada). Vsi trije
elementi so označevalci zdravega načina življenja, saj spadajo v kategorijo “zdrave prehrane”,
čeprav je avtorica jed uvrstila med sladice. Gre za strukturo opozicijskosti, kjer živila
predstavljajo zdrav način življenja, medtem ko opozicijsko stran predstavlja tekst ob
fotografiji, ki pravi, da gre za sladico, ki običajno velja za nezdrav način prehranjevanja
(Machin in Mayr, 2012, str. 39). Z zapisom ob sliki je avtorica želela poudariti, da gre za
sladico, čeprav je s fotografijo dala jasno vedeti, da gre za zdrav obrok. Na fotografiji lahko
uporabimo različne kompozicije elementov, med drugim tudi fokus, ki nam omogoča, da
pretirano povečamo element in poudarimo njegove lastnosti (Machin in Mayr, 2012, str. 55).
Avtorica je uporabila fokus in s tem nazorno prikazala vse sestavine na fotografiji, ki jih
zlahka uvrstimo med zdrava živila. Kot sem navajala že v teoriji, lahka in “zdrava” prehrana
lahko odseva zaskrbljenost glede teže in izgleda telesa, kar najpogosteje navežemo na ženski
spol. Moški in ženske pogosto definirajo svojo moškost in ženskost skozi identifikacijo z
26

določeno hrano (Counihan in Kaplan, 1998, str. 7). V tem primeru je avtorica želela poudariti,
da kljub temu da uživa tudi sladice, so te sestavljene iz “neredilnih” in zdravih živil. Ključno
na izbrani fotografiji se mi zdi tudi to, da zasledimo zgolj dva kosa sladice, ki sta relativno
majhna, kljub temu da sta posneta v “close up” posnetku. Količina hrane je torej majhna,
ravno tako pa tudi v ozadju ne vidimo dodatne hrane oziroma enake jedi.
Slika 6.3: Čokoladni kolač

Vir: Health Over Heels (2018a).
Fotografijo je na svojem profilu objavila @healt.over.heels. Na njej vidimo manjše koščke
čokoladnega kolača, posutega s sladkorjem v prahu, ki ima tudi vlogo dekoracije. Avtorica je
fokus dala na čokoladni kolač, ki je postavljen na leseno desko za rezanje. Lesena deska nam
daje vtis domačnosti in občutek, kot da je bil kolač ravnokar pečen in razrezan pred nami. S
tem nam je avtorica želela sporočiti, da je kolač pripravila sama. Kot dekoracijo je uporabila
sveže jagode in drobno belo cvetje. V ozadju vidimo še več svežih jagod, nekatere v stekleni
posodici, spet druge položene na kuhinjski prt, ki nam ravno tako konotira občutek
domačnosti. Ob fotografiji je zapisala: “Healthy vegan chocolate brownie” ter kje lahko
posamezniki najdejo recept. Ponovno se srečamo s strukturno opozicijo, saj se sam opis s
prvim pogledom fotografije ne sklada. Na fotografiji vidimo čokoladni kolač, medtem ko
opozicijsko stran predstavlja sam tekst, ki pa nam pravi “zdravi veganski čokoladni kolački”.
Avtorica nam je z dodatnimi elementi dekoracije (jagode), na katerih je uporabila fokus,
želela prikazati, da niso vsa živila na fotografiji nezdrava. Tekst doda fotografiji celoto, saj
nam da vedeti, da se avtorica prehranjuje zdravo in skrbi za svoje telo.
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6.2.2 Kategorija 2: Meso in ribe
Slika 6.4: Surovo meso in alkohol

Vir: Wolf (2018c).
Fotografija je bila objavljena na profilu @overthefirecooking. Na njej vidimo štiri kose mesa,
na katerih je grobo mleta sol, poleg njih vidimo ogromen nož. Zrezki so položeni na ogromno
leseno desko, ki nam skupaj z nožem (morda je avtor uporabil nož, da je razrezal meso na
zrezke) daje občutek svežine le-teh. Tik za njimi, vendar še vedno v ospredju, sta postavljena
dva kozarca, v enega je natočen viski, v drugega pa pivo. Poleg njiju sta tudi originalni
embalaži, s tem avtor poudari in nam da jasno vedeti, kateri dve pijači sta natočeni v kozarca.
Fokus je uporabljen na vse naštete elemente, medtem ko je ozadju fokus odvzet. V
kompoziciji fotografije lahko uporabimo različne vrste fokusa, lahko poudari elemente, lahko
pa jim odvzame pomembnost (Machin in Mayr, 2012, str. 55). V tem primeru je avtor ozadju
odvzel fokus, saj to ni pomembno. Fotografija je posneta v “close up” posnetku in s tem še
dodatno poudari vse elemente, ki so na fotografiji ključni. V opisu zraven slike je zapisano:
“That’s a nice way to spend a summer evening”. Ključna je tudi količina hrane in pijače na
fotografiji, ki v danem primeru ni majhna, saj lahko po številu kozarcev s pijačo sklepamo, da
gre za večerjo za dve osebi.
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Slika 6.5: Tunina solata

Vir: Cohen (2018b).
Fotografija je bila objavljena na profilu @holyhealth. Na njej vidimo posodo, ki je posneta v
ptičji perspektivi in nam tako ponudi dober pregled nad vsemi živili, ki so vključena v jed.
Vidimo listnato zelje, na trakce narezano korenje, sveže jagode, pečen brstični ohrovt,
sončnična semena in na koščke narezano tunino. Fokus je na celotni jedi in ji s tem omogoča,
da so vidne čisto vse sestavine. Celotna jed konotira zdrav življenjski slog. Avtorica kot
dekoracijo uporabi zlate vilice, k temu pa pripomore tudi sam videz jedi, ki je že sam po sebi
dekorativen. Ozadje je belo in na njem ni zaslediti nič drugega, s tem še poudari jed, ki je na
fotografiji. Natančno in lepo narezana sadje ter zelenjava dodata fotografiji mehkobo,
sestavine pa simbolično predstavljajo zdrav življenjski slog.
Slika 6.6: Meso in kozice

Vir: Wolf (2018b).
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Fotografija je bila objavljena na profilu @overthefirecooking. Na fotografiji vidimo narezano
meso in kozice. Oboje je postavljeno na leseno desko, na kateri so sledovi vseh sokov, ki se
cedijo iz mesa. Fotografija je posneta v “close up” posnetku, vseeno pa je večji poudarek dan
mesu. Kot dekoracija mu služi lesena deska ter sokovi sveže pečenega mesa. Poudarek je na
barvi fotografije, kjer je ton barve močan, saj s tem poudari, da meso ni pečeno do konca.
Poleg fotografije je naveden tudi tekst: “Just the way i like it!”, kar nam da vedeti, kako ima
avtor fotografije rad pečeno meso. Kozice so postavljene v ozadje, fokus na njih nima
posebnega vpliva. Avtor s tem meso postavi kot osrednji element fotografije. Na robovih
fotografije (v ozadju) vidimo zeleno barvo, kar lahko denotira travo, ki pa konotira, da je bil
obrok pripravljen zunaj oziroma na žaru. Avtor na svojem profilu objavlja izključno
fotografije jedi z žara in pri vsaki posebej to tudi poudari s ključnikom #overthefirecooking,
ki pomeni, da so jedi kuhane na žaru oziroma ognju. Tako lahko sklepamo, da tudi ta ni bila
izjema.
6.2.3 Sendviči in burgerji
Slika 6.7: Britanski sendvič

Vir: Šketa (2018b).
Fotografija je bila objavljena na profilu @sasosketa. Na njej vidimo sendvič, ki je sestavljen
iz črnega kruha, ribe in zelenjavne solate. Fotografija je slikana v “close up” posnetku in ima
fokus na sendviču. S tem naredi sendvič vizualno večji in obilnejši. Uporabljena je tudi
tehnika prekrivanja, ki postavi določene elemente pred druge (Machin in Mayr, 2012, str. 56).
Na fotografiji je osrednji element sendvič, prekriti element pa je časopis v ozadju. Ko
fotografijo dobro pogledamo, vidimo, da je sendvič zavit v enak časopisni papir, kot ga
vidimo v ozadju. Poleg časopisnega papirja kot dekoracija služi tudi krožnik s potiskom
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britanske zastave. Ta nam konotira, da gre za jed britanskega porekla, kar kasneje s pomočjo
teksta tudi izvemo. V zapisu fotografije namreč piše: “Fancy a bite? British sandwich with
mango chutney infused coleslaw, a beautiful piece of fish and fresh buckwheat bread”. Poleg
krožnika s potiskom je kot dekoracija uporabljena tudi lesena palčka, ki je zapičena v sredino
sendviča.
Slika 6.8: Bruger Hall of fame

Vir: Wolf (2018a).
Fotografija je bila objavljena na profilu @overthefirecooking. Na njej vidimo ogromen
burger, ki vsebuje kruh, dve pleskavici, veliko slanine, sira in omake. Položen je na poseben
papir, na katerem je običajno serviran burger. Fotografija je posneta v “close up” posnetku,
kar burger navidezno še poveča. Avtor je uporabil fokus zgolj na burger in ozadje zameglil.
Vidimo lahko vse sestavine burgerja in omako, maščobo ter sokove, ki se cedijo iz njega. Na
fotografiji ne vidimo nobenega pribora, zato lahko sklepam, da bo avtor burger jedel z
rokami. V opisu zasledimo ogromno ključnikov, med drugim tudi #cheeselover, #bacon,
#cheeseburger ipd. S tem nam avtor nakaže, da je sam velik oboževalec mesa, sira in nasploh
burgerjev. Čeprav gre le za en burger, je v njem moč zaslediti ogromno količino mesa ter
drugih sestavin, ki naredijo burger v velikanski obrok. Razširjena kulturna predpostavka
pravi, da so velikanski obroki in ogromne količine mesa rezervirane za moške (Iness, 2006,
str. 179), kar v danem primeru tudi drži, saj je avtor moškega spola.
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Slika 6.9: Zelenjavni sendvič

Vir: Health Over Heels (2018b).
Fotografija je bila objavljena na profilu @health.over.heels. Na njej v ospredju vidimo
sendvič, ki je osrednji element fotografije in je fotografiran v fokusu. V ozadju vidimo
rastlino ter kuhinjski prt, ki nam dajeta občutek domačnosti in nam konotirata, da je sendvič
pripravljen doma oziroma ga je avtorica pripravila sama. Sendvič je položen na krožnik bele
barve in s tem ne vzbudi pozornosti, nato pa je krožnik postavljen na leseno desko. S tem ko
avtorica ni postavila sendviča na desko, je jedi dodala urejen videz, kljub temu da gre za
sendvič, ki ga po navadi jemo z rokami. Uporabila je tudi zelo svetel ton, s katerim je sendvič
pozicionirala kot osrednji element fotografije. Ton barve je zgolj uporaba svetlobe na določen
element, ki nato hitreje pritegne naše oko (Machin in Mayr, 2012, str. 55). Fokus na
fotografiji nam omogoča, da vidimo sestavine sendviča, ki so polnozrnata žemljica, avokado,
paprika in kalčki. V zapisu fotografije pa avtorica navede: “Sometimes you just need a big
sandwich loaded with veggies. You feel me?”. Nato navede tudi sestavine, ki sem jih že
omenila. Za dekoracijo dodatno uporabi še kalčke. Vse sestavine ter dekoracija nam
konotirajo zdrav način prehranjevanja, čeprav v opisu zapiše, da gre za ogromen sendvič (po
navadi ta ne bi sodil v zdrav način prehranjevanja).
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Slika 6.10: Burger z lososom

Vir: Cohen (2018c).
Fotografija je bila objavljena na profilu @holyhealth. Fokus fotografije je na manjšem
burgerju, katerega sestavine so dobro vidne. Burger je sestavljen iz polpeta, paradižnika,
solate, kumaric, bele žemljice in preliva iz majoneze. V ozadju vidimo krožnik z narezanim
ananasom, ki je postavljen na marmorno mizo ali pult. V opisu fotografije avtorica navede
sestavine burgerja. Čeprav je fotografija posneta v “close up” posnetku, je še vedno dobro
vidno, da je burger majhen. Velikost elementa označi pomembnost tega na fotografiji
(Machin in Mayr, 2012, str. 54). Na dani fotografiji je burger postavljen v ospredje in je s tem
največji element na sliki, čeprav je v resnici majhen. Ananas v ozadju ter sama velikost in
sestavine burgerja nam konotirajo zdravo prehrano, k temu pa pripomore tudi opis fotografije,
kjer avtorica sama navede, da gre za mini burger ter “lahko” jed. Čisto na koncu besedila
navede tudi recept za polpet, ki je sestavljen iz mletega lososa ter različnih začimb. Čeprav
naj bi burger veljal za težak in obilen obrok, v tem primeru avtorica dobro izpostavi s
pomočjo teksta in elementov, ki jih je uporabila na fotografiji, da gre za majhno jed in zdrava
živila. Kot dekoracija služi krožnik z ananasom, ravno tako pa tudi burger v ospredju, saj je
sam zelo lično pripravljen in estetsko dovršen.
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SKLEP

Fotografije hrane na Instagramu ustvarjajo različne tipe digitalnih skupnosti, skozi katere
lahko posamezniki kreirajo svojo identiteto. V času digitalne tehnologije že skoraj vsak
posameznik uporablja eno izmed družbenih omrežij za dokumentiranje svojega življenja.
Digitalne medijske platforme, kot so Instagram, pospešujejo in razširjajo družbene trende.
Digitalna reprezentacija hrane je tako kmalu po prihodu Instagrama postala prodorna tema.
Na družbenih omrežjih se posamezniki predstavljajo tako, kot si želijo sami, s tem pa
ustvarjajo tudi lastno identiteto. Fotografije na Instagramu niso zgolj slike v okvirjih, ampak
ustvarjajo identiteto avtorja. Katero hrano jemo, kako jo jemo, pripravimo in postrežemo,
označujejo našo identiteto.
Izbira hrane je kompleksno vedenje, ki vključuje številne determinante, med drugim tudi spol
(Mroz in drugi, 2011, str. 177). V zahodni kulturi sta moškost in ženskost pogojena z izbiro
hrane posameznika. Moški in ženske definirajo svojo moškost in ženskost z doseganjem
različnih vlog pri hrani in identifikacijo z določeno hrano (Counihan in Kaplan, 1998, str. 7).
Moški so tisti, ki povprečno zaužijejo več mesa in alkohola, medtem ko ženske večkrat
izberejo zelenjavo, sadje in “lahko” hrano. Gre za močno kulturno predpostavko med moškim
in ženskim spolom, ki stremi k temu, da moški zaužijejo več mesa in izbirajo večje obroke,
medtem ko ženske posežejo po zdravi prehrani.
Skozi empirični del diplomskega dela sem želela preveriti, kako se skozi fotografije hrane,
objavljene na Instagramu, kažejo razlike med spoloma. Zanimalo me je, ali obstajajo spolno
zaznamovane razlike pri izbiri fotografij hrane za objavo na Instagramu. Hkrati sem si želela
odgovoriti na raziskovalno vprašanje, ki se je glasilo: Kako se skozi fotografije hrane na
Instagramu konstruira spol?
Za lažjo analizo sem si fotografije posameznih profilov razdelila v tri sklope oziroma
kategorije:
1. sladice,
2. meso in ribe,
3. sendviči in burgerji.
Skozi te tri sklope sem nato analizirala fotografije izbranih profilov, fotografije pa sem izbrala
naključno. Ugotovila sem, da se do neke mere skozi objavljene fotografije hrane še vedno
34

konstruira spol, vendar se ta zamejuje.
V prvem sklopu Sladice sem analizirala tri fotografije. Prvo fotografijo (slika 6.1) je posnel in
objavil @sasosketa. Če primerjam analizo njegove fotografije z analizo fotografije (slika
6.2.), ki je bila objavljena na profilu @holyhelath, je dobro vidna razlika v konceptualizaciji
termina sladica. Druga fotografija je namreč, kljub temu da gre za sladico, veliko bolj zdrave
narave kot prva. Medtem ko je tretja fotografija (slika 6.3.) sprva na vizualni ravni podobna
prvi fotografiji, ji besedilni del doda popolnoma drugo zgodbo, saj izvemo, da gre ponovno za
zdravo vrsto sladice. Za prvi sklop Sladice lahko povzamem, da je identifikacija spola z
določeno hrano do neke mere že zabrisana. Kot primer navajam profil @sasosketa, na
katerem prevladujejo fotografije sladic in zdrave prehrane. Po drugi strani pa so spolne norme
toliko bolj vidne na profilu @holyhelath in @health.over.heels, kjer je opazno vidna
“obsedenost” z zdravo prehrano in posledično tudi zaskrbljenost glede telesne teže, kar v
navezavi na teorijo tudi konstruira ženski spol. Menim, da je ravno reprezentacija oziroma
upodobitev hrane in tekst ob njej tisti, ki jedi spolno zaznamuje. Ključne razlike so vidne
zgolj v načinu objave in reprezentacije določene jedi. Kljub temu da se norme zamejujejo in
se konstrukcija spola ne vidi več pri sami izbiri hrane ali jedi, pa je ta toliko bolj opazna v
sami reprezentaciji jedi oziroma v danem primeru njeni objavi na Instagramu.
V drugem sklopu Meso in ribe sem ravno tako analizirala tri fotografije. Od tega sta bili dve
fotografiji objavljeni na profilu @overthefirecooking in ena na profilu @holyhealth. Na prvi
fotografiji (slika 6.4), katere avtor je moškega spola, je identifikacija spola s hrano zelo
opazna, saj vsebuje ogromne količine mesa in alkohola. Vsi ti našteti elementi sodijo v
skupino hrane, s katero se moški sami identificirajo za “moške”. Podobno velja za fotografijo
3 (slika 6.6), na kateri vidimo srednje pečeno meso, iz katerega se še vedno “cedijo” sokovi.
Nasprotno pa je prikazano na fotografiji 2 (slika 6.5), kjer je avtorica objavila solatni krožnik
z narezano tunino. Na tej fotografiji ribje meso ni upodobljeno kot v prvih dveh, kjer meso
igra vlogo moči, bodisi je to nad živalmi bodisi za dobro počutje avtorja. V dani kategoriji
menim, da je konstrukcija spola skozi objavo fotografij mesa in rib močna. Profil, katerega
avtor je moškega spola, objavlja izključno “moško” hrano. Njegov profil je preplavljen s peko
na žaru, alkoholom in ogromnimi količinami mesa. Te njegovemu profilu in posledično
njegovi identiteti dodajajo to surovost in moč, ki konotirata moškost. Medtem je fotografija
ribjega mesa na ženskem profilu upodobljena zelo neopazno in hkrati estetsko.
V zadnjem sklopu Sendviči in burgerji sem analizirala štiri fotografije, in sicer po eno iz
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vsakega izbranega profila. V tej kategoriji so spolno zaznamovane razlike najbolj opazne. Pri
fotografiji 1 (slika 6.7) avtor s pomočjo dekoracije doda sendviču moški videz, medtem ko na
fotografiji 2 (slika 6.8) že sam burger in njegove sestavine (veliko mesa, masti, omak in
drugih visoko kaloričnih sestavin) konotirajo moško prehrano. Na fotografijah 3 (slika 6.9.) in
4 (slika 6.10) pa kljub temu da naj bi šlo za eno izmed vrst nezdrave hrane, avtorici poudarita
sestavine in s pomočjo velikosti obroka in teksta poleg fotografije tega uvrstita med zdravo
hrano. Ključna vloga pri konstrukciji spola skozi fotografijo hrane je ponovno vidna v sami
predstavitvi hrane na fotografiji, ravno tako pomembno vlogo pa ima tudi sama velikost
obroka. Ta je na profilih avtorice poudarjena, tako v velikosti burgerja kot sendviča (oba sta
zelo majhna).
Na raziskovalno vprašanje “Kako se skozi fotografije hrane na Instagramu konstruira spol?
lahko odgovorim naslednje. Konstrukcija spola skozi objavljene fotografije hrane na
Instagramu na podlagi moje analize ni vidna v izbiri hrane oziroma živil, ki jih lahko
pojmujemo kot moške ali ženske, temveč je vodilni dejavnik, ki kaže na razliko med spoloma,
reprezentacija oziroma predstavitev jedi na fotografiji. Na koncu je še vedno posameznik tisti,
ki se odloči, kako bo fotografijo posnel. Skozi mojo analizo se je izkazalo, da je v tem
primeru razlika med spoloma še vedno vidna.
Ugotovila sem, da se skozi objavljene fotografije hrane na Instagramu še vedno konstruira
spol, vendar je ta zamejen in do neke meje rekonstruiran. Še vedno obstajajo določene norme,
ki so družbeno sprejemljive in na neki način prisilijo posameznika/co, da jim sledi, saj so ta
početja že družbeno sprejemljiva (Cavazza, Guidetii in Butera, 2015, str. 162). Ključne dva
dejavnika, ki sta se pokazala kot vodilna za razliko med spoloma na objavljenih fotografijah
hrane, sta: 1. reprezentacija oziroma upodobitev hrane in 2. količina izbranih živil.
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