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POVZETEK

Iz prostora v kraj, iz kraja v dom sestoji iz podrobnejše analize del 1:1 in 16m2. Deli se
osredotočata na relacijo med človekom in njegovim habitatom ter sta izhodišči treh faz,
ki sem jih prepoznala kot ključne za proces snovanja aktivnega, živega prostora. Faze
v diplomskem delu označujejo tri glavna poglavja. V prvi fazi se človek postavi znotraj
prostora. Zanima me, kako preko telesa dojemamo prostor in funkcioniramo znotraj
njega. Nato sledi formiranje kraja, proces označevanja in vpliv zamejevanja na nadaljnji
razvoj. Zadnjo fazo predstavlja aktivna raba prostora. Pišem o živem prostoru s
poudarkom na intimnem domačem prostoru – domu.
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ABSTRACT

From space to place, from place to home analyzes artworks 1:1 and 16m2 in which I
focus on the relation between the human and his domestic habitat. Both works serve
as a basis for a dividing process of creating an active, living place into three phases I
recognized as crucial. During the first phase, I write about the body which establishes
itself in space, mainly focusing on how we perceive the space through our bodies. The
following phase deals with the question of forming the place. What does determinate it,
how do we limit and mark it? Lastly, I briefly describe the concept of active space and
connect it with the process of developing the notion of home.

6

KAZALO
UVOD................................................................................................7
IZHODIŠČE: DOMU NAPROTI.............................................................9
1:1.................................................................................................9
16 m2...........................................................................................12
1 TELO V PROSTORU.......................................................................16
1. 2 Človekovo zaznavanje in dojemanje prostora......................16
1. 2 Definiranje prostora preko lastnega telesa..........................17
2 FORMIRANJE KRAJA.......................................................................19
2. 1 Zarisovanje meja kot preprosta gesta..................................20
2. 2 Urbane pušče.......................................................................22
3 UPROSTORJENJE DOMA................................................................24
3. 1 "Hiša je naš kót sveta".........................................................25
3 .1. 1 Tretja koža........................................................................26
3. 1. 2 Spomenik spominu...........................................................29
ZAKLJUČEK......................................................................................31
LITERATURA.....................................................................................32
SEZNAM SLIKOVNEGA GRADIVA......................................................33

7

UVOD

Pri praktičnem in teoretskem delu diplomske naloge se osredotočam na relacijo med
človekom in njegovim habitatom, njegovim dojemanjem in delovanjem znotraj prostora.
Jasno je, da je prostor, znotraj katerega bivamo, veliko več kot zgolj geometrično
pojmovanje le-tega. Prav tako sega preko mej praktičnega, torej vidnega (in
zaznavnega) prostora. Težko ga predstavimo zgolj z arhitekturo (kvadratura, tloris,
načrt). Poleg tega najbolj očitnega, kar služi kot predpogoj za snovanje našega
intimnega prostora, je potrebno več, da se človek nekje počuti domače. Prostor
napolnimo s svojim telesom, vsakodnevnimi rutinami, odnosi z drugimi, spomini, ki jih
počasi, nevede in brez fizične sledi graviramo v nov prostor.
Bachelard v svojem delu govori o prostoru, ki ni homogen in prazen, temveč prostor, ki
je nabit s kvalitetami. To je prostor naše prve zaznave, naših sanjarjenj. Preko
primerjave s hišo analizira človeškega duha, razčleni prostor notranjosti, naših
spominov. Našo identiteto poveže s fizičnim prostorom, znotraj katerega bivamo.
Vendar pa je za razumevanje intimnega prostora potrebno ozavestiti tudi širši prostor –
prostor zunanjosti, znotraj katerega in oziraje se na njegove karakteristike šele lahko
ustvarimo naše intimno bivališče. Gre za prostor, s pomočjo katerega smo povlečeni iz
nas samih, kjer se odvija erozija našega življenja, našega časa in naše zgodovine.
Prav tako ne gre za homogen prostor, praznino, znotraj katere lahko situiramo
posameznike in reči. Prostor je celota relacij, ki določa položaje, ki so med sabo enako
pomembni in nezamenljivi.1 Do 18. stoletja je bil prostor razumljen preko njegovih
geografskih danosti kot nekaj pripadajočega naravni. S človekom so ga povezovali kot
kraj, kamor se le-ta naseli ter je predstavljal podaljšek ljudi, njihove kulture, države.
Šele v poznem 18. stoletju se pojavi vprašanje, kako izrabiti ureditev prostora za
ekonomsko politične potrebe. Začne se ozaveščati njegov vpliv na družbo in
posameznika. Za razliko od prejšnjih obdobji, kjer je arhitektura zgolj manifestacija
sakralne in posvetne moči, v 18. in 19. stoletju postane model politične organizacije.
Zapori, bolnišnice, šole so prve ustanove, ki postanejo orodje oblasti, preko katerih je
mogoče kontrolirati ljudi. Z ureditvijo bivalne arhitekture in jasno namembnostjo

1 Michel FOUCAULT, Življenje in prakse svobode: izbrani spisi , Ljubljana 2007, str. 216.
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določenih prostorov se nadzor preseli tudi v (pol)zaprte – notranje prostore. 2Izkušnja
prostora je tako naša primarna in intimna izkušnja kot tudi izkušnja, ki se neizogibno
vpenja v širši družbeni kontekst.
Preko treh faz – telesa, ki se pozicionira v prostoru, formiranja kraja znotraj prostora ter
uprostorjenja doma, ki sem jih na podlagi del 1:1 ter 16 m2 prepoznala kot ključne, bom
obravnavala različne tematike, navezujoče se na proces kreiranja aktivnega prostora s
poudarkom na gradnji naši prebivališč in ustvarjanja doma. Faze si ne nujno sledijo v
kronološkem redu, temveč se postavljajo ob bok ena drugi in se ena preko druge
skupaj razvijajo.

2 Michel FOUCAULT, Vednost – oblast – subjekt, Ljubljana 2008, str. 154.
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IZHODIŠČE: DOMU NAPROTI

Skozi deli 1:1 in 16 m2 raziskujem bivanje telesa, ki prostor transformira iz
univerzalnega v intimnega, načine določanja prostora z lastnim telesom in snovanje
telesnosti skozi prostor. Predstavim ju preko prostorskih instalacij, v performativnih
video aktih ter z zvočnimi posnetki.

1:1
S ponavljanjem beleženja bivanja ob zamenjavi treh lokacij v delu 1:1 poudarjam, da
se intimnost in domačnost bivanjskega okolja različno vzpostavljata in sta odvisni od
več elementov (odnos s sostanovalci, opremljenost prostora, njegova lega, zunanja
okolica ipd.). V prvem planu je nasprotje univerzalnega in intimnega. V delu se realne
mere treh tlorisov sob, v katerih sem živela v času zadnjih let, kombinirane z zvokom,
posnetim znotraj teh prostorov. Tlorisi se prekrivajo in so razporejeni glede na
orientacijo dejanskih sob. Goli tlorisi, ki apelirajo na obstoj fizične arhitekture, naši
domišljiji dopuščajo opremljanje po lastni predstavi ter nam ponujajo neomejeno
gibanje in pozicioniranje v njih. Bivanjski in intimni aspekt v delo vpeljem skozi zvočne
posnetke krajših časovnih intervalov, kjer izbor posnetkov vsakdanjih situacij (npr.
jutranje prebujanje, tipkanje na računalnik) gledalca postavi na mesto priče,
prisostvujoče v mojem najbolj osebnem okolju. Toplina prostora, domačnost in intimno
vzdušje ne vzniknejo samoraslo iz danosti prostora. Ustvarjamo in prinašamo jih ljudje
z medsebojnimi odnosi in z relacijami do prostora, ki nas vzajemno s svojimi danostmi
usmerja in znotraj štirih sten oblikuje naše delovanje in gibanje. Prostor postane naš
intimen, ko ga osvojimo in posvojimo, napolnimo s sledmi življenja in vanj vgradimo
vidne ali nevidne spomine. Ob tem možnost percepcije prostora kot intimnega določa
predvsem ločevanje od zunanjega (neintimnega, tujega, skupnega) okolja.
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Slika 1 Lara Reichmann, 1:1, 2018, prostorska instalacija, PVC trak, zvok, velikost varira, Galerija Simulaker.
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Slika 2 Lara Reichmann, 1:1, 2018, Galerija Simulaker.

Slika 3 Lara Reichmann, 1:1, 2018, detajl, Galerija Simulaker.
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16 m2
V 16 m2 na betonska platoja zapuščenih industrijskih kompleksov s prenosom tlorisa v
velikosti 16 m2 vzpostavim svoj prostor. Prvič ga prostoročno izrišem s kredo, dodam
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˝nikogaršnjega prostora˝ prenesem v filcu. ˝Kroj˝ prostora nato poskušam obleči, se
vanj zaviti. Modeliram ga skladno s svojimi potrebami in merami. Hkrati se izgubljam v
gubah blaga. Ko se iz prostora izvijem, ostane novonastala, meni prilagojena forma.
Osnovni tloris je sedaj spremenjen, v sebi nosi odtis telesa, poteze zavijanja, sledi
bivanja. Simbolno ustvarjanje intimnega bivanjskega prostora ˝iz nič˝, kot je prikazano
na dveh video delih, je osredotočeno na neločljivo povezavo med fizičnim telesom in
prostorom, ki ga kot telesna bitja s svojo prisotnostjo določamo. Kako snujemo prostor?
Kako ga narediti nam domačega, toplega, prijetnega? Na vprašanje odgovarjam
neposredno s performativnim nagovorom k razmisleku o sovisnosti med telesom in
prostorom, ki se medsebojno oblikujeta in prilagajata.3

3 Anja ZVER, Prva priložnost: Lara Reichmann, Galerija Simulaker, dostopno na <http://www.simulaker.si/exhibition/prvapriloznost-lara-reichmann/> (22. 8. 2018).
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Slika 4 Lara Reichmann, 16m2, 2017, prostorska instalacija, filc, video, velikost varira (foto: Jan Krek).
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Slika 5 Lara Reichmann, kader iz videa 16m2, 2017, video, stereozvok, 3' 37''.

Slika 6 Lara Reichmann, kader iz videa 16m2, 2017, video, stereozvok, 3' 37''.
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Slika 7 Lara Reichmann, kader iz videa 16m2, 2017, video, stereozvok, 3' 37''.

Slika 8 Lara Reichmann, kader iz videa 16m2, 2017, video, stereozvok, 3' 37''.
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1 TELO V PROSTORU

Prostora ne moremo dojemati kot enega izmed zunanjih objektov ali dražljajev, niti ne
kot našo notranjo izkušnjo. Vsekakor ni nekaj popolnoma ločenega od nas, a nam
istočasno ne pripada zares. Ni predpogoj, ne posledica našega obstanka. Obstoj
prostora obstaja z našim lastnim obstojem.4 Človek in njegov bivanjski prostor nista
dve ločeni entiteti, temveč obstajata v soodvisnem odnosu. Ni subjekta brez prostora, a
vsak posameznik ta isti prostor dojema in prilagaja zase.

1. 1 Človekovo zaznavanje in dojemanje prostora
˝Fenomeloški pogled na prostor izhaja iz naše subjektivne telesne zaznave, kajti kar
zaznavamo je nujno odvisno od mojega bitja, ki je fizično prisotno v določenem
trenutku v matrici okoliščin, ki določajo, kako in kaj zaznavamo: prostora ne
zaznavamo kot nekakšnega zunanjega ovoja, temveč ga živimo od znotraj, smo
potopljeni vanj.˝5
Smo prostor, kjer samo. Vse, kar je, vse, kar smo, vse, kar se je zgodilo in se še bo,
obstaja znotraj prostora. Prostor vsebuje in ločuje (forme). A razumevanje prostora ne
moremo in ne smemo preprosto skrčiti na predstavo o skledi, ki hrani vse stvari. Prav
tako ga ne more opredeliti zgolj kot naravno danost vsem stvarem. Je univerzalna
zmožnost njihovega povezovanja, je ˝sredstvo, s katerim položaj stvari postane
možen˝6. Prostora samega ni mogoče konstruirati. Kot tak nam je že dan. Nikoli ga ne
moremo dojeti, ˝videti˝, kot je, saj ga vsako opazovanje že predvideva in je izstop iz ter
pogled na njega z distance praktično nemogoč. Ne da bi se sam pokazal, podeljuje
prostorska določila, ki jih zaznavamo in razumemo preko odnosa do stvari in drugih
oseb.7 Stvari v prostoru so, kažejo se v svoji globini, imajo globino, višino ter širino.
Prav tako naša telesa. Z vizualnim, haptičnim ter zvočnim zaznavanjem človek izkusi
globino, torej prostorskost drugih in prostora samega. Najintenzivneje nam je podan z
4 Martin HEIDIGGER, Building Dwelling Thinking, v: Basic writings : from Being and time (1927) to The task of thinking
(1964), London 1993, str. 358-359.
5 Mojca PUNCER, Medprostori skupnosti in umetnosti, v: O prostoru (ur. Aljaž Rudolf, Eva Smrekar), Ljubljana 2017, str.
30.
6 Maurice MERLEAU – PONTY, Fenomelogija zaznave, Ljubljana 2006, str. 256.
7 Prav tam, str. 267.
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danostjo premikanja. Tako, kot se drugi premikajo okoli nas, se mi okoli drugih. Naše
gibanje je pogosto usmerjeno proti ali stran od objekta oz. kraja. Torej bi lahko rekli, da
prostor dojemamo kot mrežo različno pozicioniranih lokacij ali objektov, kot skupek
razdalj, ki ločujejo ali povezujejo te objekte ter tako postopoma gradimo svoj izkustveni
prostor poln (popolnoma si) različnih objektov.8
Čeprav vsaka kultura lasten prostor razporeja in ureja drugače, poseduje svoje
specifične načine merjenja razdalji ter velikosti, je vsem dano isto izhodišče: izhajanje
iz človeškega telesa. Človek sam je v svojem izhodišču merilo za vse, s čimer se
obdaja ali je obdan. Dojemanje in organizacija prostora temelji na anatomiji našega
telesa, odnosov med različnimi telesnimi deli ter relacijo med subjektom (našim
telesom) ter objekti (vsem ostalim v prostoru). Naše telo je skupek fizičnih predispozicij,
zmožnosti dojemanja ter delovanja, hotenja in komuniciranja. Prostor, znotraj katerega
bivamo, dojemamo zgoščenega okoli nas in našega telesa. Glede na pozicijo telesa v
odnosu do drugih objektov lahko prostor izkusimo preko njegovih karakteristik (bližina,
distanca, prostornost, ozkost, združevanje, ločevanje, dostopnost itd.), ki so
strukturirane znotraj fizičnih ali simboličnih zamejitev, ki omejujejo naše gibanje.
Preko dojemanja lastnega telesa v prostoru ter interakcijo z ostalimi prilagodimo
prostor v skladu s svojimi biološkimi potrebami in družbenimi zahtevami ter odnosi z
drugimi.

1. 2 Definiranje prostora preko lastnega telesa
Deli, ki ju obravnavam, naslavljata precej široko tematiko doma. Vsa vprašanja, s
katerimi se ukvarjam, so dokaj generična in jih je možno aplicirati na vrsto različnih
individualnih situacij, a kljub vsemu je vedno v prvi vrsti moja osebna izkušnja in moja
lastna zaznava prostora. Izhodiščna točka je tako vedno dojemanje prostora skozi
prizmo lastnega telesa. V prvem videu 16 m2 projiciram mere realnega prostora preko
dolžine mojega koraka, ki jih s kredo prenesem na betonsko površino. Narišem tloris
sobe in postelje. Na koncu se postavim znotraj ustvarjenega simboličnega prostora in
svoje telo očrtam z dodatnim kvadratom v radiju moje iztegnjene roke, ki označuje moj
osebni prostor. V nadaljevanju (drugem videu) so mere prostora določene, a ponovno
8 Yi-Fu TUAN, Space and Place, Minneapolis 2014, str. 34-44.
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velikost prostora, ki je tokrat predstavljena skozi količino blaga, oblikuje gib. Videa
zaznamuje fizična aktivnost, kjer ne samo, da s telesom zavzemam prostora, ampak
tudi samo kreiranje simboličnega prostora od mene zahteva določeno fizično aktivnost
in specifično prilagoditev telesa. Šele preko snovanja oziroma preoblikovanja
simboličnega prebivališča sem se zavedala nezmožnosti popolnega nadzora nad
prostorom in dejstva, da tudi prostor preko svojih karakteristik narekuje moje
premikanje in morda celo samo funkcioniranje znotraj njega. Spoznala sem, da je gib
oz »negib« v prostoru poleg sluha, vida, dotika eden ključnih dejavnikov za dojemanje
le-tega.
Če je v videih 16m2 moje telo zares prisotno in vidno, ustvarjanje in prilagajanje
prostora pa izrazito pogojeno z njim, je telo pri 1:1 neotipljivo in ga gledalec izkusi šele,
ko se postavi na moje mesto. Subjekt je zamenljiv in spremenljiv, kdorkoli se lahko
umesti v moj (konstruiran) prostor ter postane pasivni poslušalec v središču dogajanja.
Moje (oz. poslušalčevo) telo je vstopna točka za mišljenje in dojemanje prostora, v
katerem se nahajamo. Telo je izhodišče, ki včasih zvok proizvaja in ga spet drugič zgolj
sprejema iz okolice. Možnost gibanja znotraj s tlorisi zamejenega kraja kombiniram z
zvokom, ki se približuje – ojači ali oddaljuje – pojenja. S tem ne posreduje zgolj
informacij o dogajanju v prostoru, temveč tudi informacije o razsežnosti in zamejitvah
sob.
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2 FORMIRANJE KRAJA

Kraj je definirana in omejena entiteta, ki jo določa njena lokacija in posameznikova ali
kolektivna (družbena) zavednost prostora ter občutek pripadnosti le-temu. Povezujemo
ga s stabilnostjo, obstankom, poznanim. Vzpostavljen ima sebi lasten red. Kraj
predstavlja zavetje – varnost, omogoča oskrbo, počitek, zdravljenje, njegova
hierarhična razporeditev zadovoljuje družbene potrebe in želje. Formiranje kraja nam
omogoči kreiranje prostora različnih socialnih struktur (dom, mesto), saj nam zaradi
svojih danosti, predvsem stabilnosti, v določenem časovnem intervalu omogoča
navezovanje in utrjevanje stikov s skupnostjo in posamezniki, ki to skupnost formirajo.
Kraju pripišemo pomen oz. ga osmislimo preko direktne ali indirektne izkušnje.
Zavedanje kraja razvijemo preko neposrednega lastnega izkustva. Na nekem področju
smo dejavni, hodimo v službo, se zbiramo na specifičnem mestu, torej kraj osmislimo z
repetativno dejavnostjo. A ponavljanje ni ključno. Lahko gre tudi za mesta enkratnih
dogodkov ali zgolj za vizualno izkušnjo iz distance – npr. opazovanje kapelice na
sosednjem hribu. Vsako točko, ki ujame našo pozornost in nas prisili, da vsaj za
trenutek obmirujemo, lahko dojemamo kot kraj. Definirajo ga naravnogeografski
elementi, kot so gorovja, reke, gozdovi itd. ali družbeno geografski elementi – naselja,
mesta, industrijski obrati, posamezni objekti. Torej elementi, ki imajo moč, da pridobijo
pozornost ljudi. S svojo prezenco osmislijo določen prostor, saj prav oni (lokacijsko)
določajo kraj in ne obratno. Ne gre nujno vedno za fizične objekte, okoli katerih se kraj
gradi. Včasih objekte nadomesti dejavnost, okoli in preko katere se kraj osmisli, včasih
pa mora (ne)namenski kraj obstajati kot predpogoj za izvajanje dejavnosti, ki nato kraj
preobrazi v aktiven prostor. Nič drugače ni z prostorom, v katerem bivamo sami.
Definiran postane zaradi aktivnosti na določenem območju, ki ga zamejimo. Ta meja
kraja ne ustvari, temveč pripomore k prepoznavanju območja kot homogene celote in
ga ločuje od okolice. Determinira naše bivanjsko okolje. A občutka lastnega prostora ne
dobimo samo preko fizičnega zamejevanja lokacije znotraj nedefiniranega prostora.
Zavedanje obstoja drugih in rivalstva z njimi občutno okrepi občutek pripadanja kraju in
skupnosti ter skupni identiteti.9 Indirektno kraje spoznavamo kot dele širših kontekstov.
Vpenjajo se v pripovedi, zgodovino, geografijo, novice itd. Število krajev, ki jih poznamo
9 Prav tam, str. 162-166.
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preko pripovedovanj, ki so tesno povezani z zgodovinski ali aktualnimi dogodki, je
primerljivo, če ne celo večje kot število krajev, ki smo jih spoznali osebno – obiskali. Ob
odsotnosti fizičnih objektov ali specifične dejavnosti lahko kraj konstruirajo zgodbe o
preteklih dogodkih in identifikacija posameznika ali celotne skupnosti z njimi.
Obstoj kraja je neločljivo povezan tudi s časovnim obdobjem, ki determinira človeško
pojmovanje kraja in tudi rabo in delovanje znotraj njegovih zamejitev. Srednjeveški
prostor je bil zaradi hierarhične ureditve, nasprotjem med kraji, kjer so bile stvari
nasilno premeščene in kraji, kjer so se vzpostavile naravno ter zaradi prepletenosti in
nasprotnosti teh krajev izrazito lokacijski. Z Galilejem, razsežnost nadomesti
lokalizacijo. Odkritje, da Zemlja kroži okoli sonca, je drastično spremenilo dojemanje
prostora. Ta se začne ˝odpirati˝, ni več odvisen od točno določenega kraja, vzpostavi
se neskončni in neskončno odprt prostor. Lokalizacijo nadomesti razsežnost.
Dandanes je razsežnost nadomestil položaj, ki ga definirajo odnosi med sosednjimi si
elementi in točkami. Živimo v času, ko prostor dojemamo kot relacije položajev.

10

2. 1 Zarisovanje meja kot preprosta gesta
Kraj je treba nekako zgraditi; svoj prostor, znotraj katerega bomo kasneje delovali, je
potrebno zamejiti. Naj gre za fizično ali zgolj miselno zamejitev, posvojitev, udomačitev
kraja, važno je, da nam predstavlja zavetišče, naš prostor, ki ga lahko skozi čas
ponotranjimo kot intimnega in kamor se lahko vedno vračamo. V delih meje svojega
prostora označim s preprosto gesto – z linijo. Tlorise na tla narišem s kredo, v drugem
primeru jih označim z raznobarvnimi lepilnimi trakovi. Novonastala risba predstavlja
projekcije realnih prostorov, ki se zažirajo v tuj teritorij (galerijski prostor, betonske
ploščadi). Z linijo, ki prostor razdvoji na zunaj in znotraj, instantno ustvarim svoj prostor.
Seveda je razmejitev simbolična, a vseeno nazorna in močna. Gesta ovijanja v 16 m 2
deljenje še poudarja, saj material predstavlja fizično mejo med mojim telesom in
prostorom. V mojem delu se ukvarjam izključno z zarisovanjem mej med intimnim in
javnim prostorom, mejami, za katerimi biva posameznik, in se v realnem svetu
manifestirajo kot arhitekturni elementi (stene, ograje) ali označitev z osebnimi predmeti
(brisača na plaži, izbrane fotografije in osebni predmeti na delovnem mestu). V
urbanem okolju je arhitektura tista, ki pogojuje naš prostor bivanja ter ga najbolj očitno
zamejuje.
10 FOUCAULT 2007, op.1, str. 215.
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Slika 9 Lara Reichmann, kader iz videa 16m2, 2017, video, stereozvok, 3' 37''.

Slika 10 Lara Reichmann, 1:1, 2017, postavljanje razstave (foto: Lene Lekše).
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Deljenje prostora na zunaj in znotraj je izredno pomembno za grajenje naše prostorske
predstave. Prvo mejo, torej mejo med nami in svetom, predstavlja obris našega telesa.
Vsak ima svoj osebni prostor. Telo vedno razumemo kot homogeno celoto v odnosu do
zunanjosti. Ostale meje so preplet fizičnih zamejitev in našega zavedanja meja. Meje
so lahko dobesedne. V zgodovini smo bili priča številnim ˝akcijam˝ grajenja zidov,
postavljanja ograj in bodečih žic, ki nam prehajanje med prostori fizično preprečujejo. A
ne gre samo za nacionalne boje. Podobne bitke, sicer običajno ne tako radikalne, je
mogoče najti tudi v vsakem naselju in vasi, kjer so parcele razdeljene z ograjami,
včasih celo utrjene z visokimi zidovi. Nekatere zamejitve se kažejo kot geste: državni
simboli, valuta, arhitektura itd. Druge obstajajo zgolj v naših zavesti. Ne glede na vrsto
zamejitve nam ta omogoča grajenje unikatne družbene strukture. Skupnost ˝znotraj˝
deluje v skladu z določenimi pravili in pravicami, ki jih tisti ˝zunaj˝ nimajo. Dom
predstavlja primarno med tovrstnimi strukturami. Je tudi prva, s katero se posameznik
spozna, v katero je vpet, prva entiteta, kateri pripada. Tovrstno deljenje skupnosti
omogoči, da se poveže in se dojema kot celota ter združeno deluje proti ˝zunanjosti˝.
Zelo poenostavljeno te meje in odnos z okolico predstavim preko treh kvadratov, ki jih
izrišem na ploščadi. Kvadrati so sedaj vrinjeni v tuj prostor in ni služijo zgolj kot
pregrada med mano in svetom, temveč morajo z ˝zunanjim˝ vzpostaviti dialog.

2. 2 Urbane pušče
Smeti so stranski produkt napredka in produkcije na vseh področjih naše družbe.
Lahko bi rekli, da smeti urbanizma predstavljajo zapuščena zemljišča in infrastruktura.
Zapuščena zemlja, ki ˝ne pripada nikomur˝, zemlja, ki ni (aktivno) vključena v
urbanistične načrte, zemlja, ki čaka. Nujno potrebno je, da ima vsako mesto take t. i.
urbane pušče, saj so to edini kraji brez namena, ki vsaj navidezno niso vpeti v sistem.
Seveda gre za v fizičnem prostoru končne, zamejene kraje, a simbolično so to kraji
razsežnosti, saj jih ne jo program – vzpostavljena dejavnost, niti arhitektura, ki bi
program jasno določevala oz drastično posegala v uporabo pušč. Kljub temu ali pa
ravno zaradi tega imajo izjemen potencial, da postane karkoli. So skrivna igrišča,
zbirališča, zavetišča za brezdomce, odlagališča smeti.
Prav zaradi nedefiniranega programa in opuščenosti zemljišča nekdanjega skladišča v
Groningenu in nedokončani športni kompleks v Ljubljani postaneta zemljišči prizorišča
mojih akcij. Sploh pri prvem videoperformansu nikogaršnja zemlja igra izredno
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pomembno vlogo – znotraj tujega prostora, v katerega je bil vstop izredno težaven,
sem našla kraj (ploščad), v katerega sem se lahko vpela, ki je za trenutek postal zgolj
moj. V Ljubljani je bila situacija drugačna, a se mi je zdelo snemanje videa v urbanem
odprtem prostoru primerno, saj zaradi svoje nedejavnosti oba kraja predstavljata
nevtralno prizorišče, ki ga lahko zasedem. Akcijo bi težko izvedla v katerem koli
odprtem prostoru (travnik, parkirišče). Izredno pomembno se mi je zdelo, da svoj
prostor ˝gradim˝ na ostankih že obstoječe arhitekture, ki pričajo o prejšnjih programih
kraja. Urbane pušče so se zaradi svoje razsežnosti zdele najboljši približek
nedefiniranega prostora in mi omogočale izredno nazorno zamejitev in vzpostavitev
lastnega kraja.
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3 UPROSTORJENJE DOMA

Michel de Certeau o prostoru govori kot o (upo)rabljenem, živem kraju. Odnos med
prostorom in krajem primerja z govorom, izgovorjeno besedo. Kraj je prostoru to, kar je
beseda govoru. Tako kot beseda je tudi kraj vnaprej obstoječe stanje z določenimi
kvalitetami ter potencialom, ki pride do izraza šele z aktivno rabo. Je kompleksna,
vedno spreminjajoča se heterogena forma znotraj skrbno načrtovanega kraja ustaljene
družbene ureditve. Aktiven prostor se manifestira preko kraja. Ta mu predstavlja okvir,
oder, na katerem se lahko dogajajo procesi, se razvije družbena dinamika. 11Prav ta
dinamika je tista, ki gradi živ prostor. Čeprav se de Certeau osredotoča na urbane
strukture in interakcije, prisotne v zunanjem prostoru, je njegova teorija prav tako
aplikativna na naše notranje prostore. Prebivališče nam je v svoji fizični obliki podano
tako, kot je. Bivanjska arhitektura se nam vsiljuje s svojo razporeditvijo prostorov,
omejeni smo na kvadraturo, omejeni s predpisi, ki jih predpisuje širši (birokratskopolitično) sistem, znotraj katerega bivamo. To je naš okvir, ki se mu moramo podrejati.
Je posredno izkazovanje in izvrševanje moči sistema, oblika nadzora. To je kraj, kjer
ima vse svoje mesto in je vse na svojem mestu. Ko nekje začnemo bivati, ta kraj
sprejmemo z vsemi njegovimi omejitvami in ga znotraj tega prilagodimo sebi. Odnos do
habitata, ki ga naseljujemo, postopoma razvijemo preko delovanja znotraj njega in
predvsem preko rednega ponavljanja določene dejavnosti, ki postane rutinska. Znotraj
kraja vzpostavimo naš intimen aktiven prostor, ki ga dojemamo kot dom. Pri tem bi
izpostavila dvoje: rutino in interakcijo. Vsakodnevna praksa je nepogrešljiv, če ne celo
najpomembnejši element, ki daje prostoru pomen in ga definira. Drugi gradnik
aktivnega prostora je interakcija in tkanje odnosov z drugimi.
Naša izkušnja intimnega prostora je vedno samotna, a se nemalokrat, če ne vedno,
prepleta z izkušnjami drugih individuumov, se vpenja v ustaljene družbene strukture ter
doprinese k ustvarjanju novih. Prostori bivanja so nabiti z vsakodnevno dinamiko ljudi,
njihovimi čustvi in konec koncev spomini. Obstaja mnogo zavetji v svojem najbolj
grobem arhitekturnem pomenu, ki niso dom, in mnogo domov, ki se ne manifestirajo v
obliki stavb, temveč bivajo v odnosih znotraj skupine individuumov. Nekdo je nekomu
dom. Ob odsotnosti pravih ljudi bivanjska arhitektura hitro zgubi svoj pomen, ostane
11

Timotheus VERMEULEN, Space is the place, Frieze, 24. 4. 2015, dostopno na <https://frieze.com/article/space-place> (19. 8.
2018).
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zgolj lupina. Tega aspekta doma nikakor ne želim zanemariti, a sem se pri svojem delu
osredotočila izključno na pojmovanje doma, ki je nerazdružljivo povezan s fizičnim
prostorom.

3. 1 "Hiša je naš kót sveta"12
˝ Dom je manifestacija osebnega pojmovanja varnosti in zasebnosti, intime. Je prostor,
ki nas varuje pred brezmejnostjo zunanjega sveta. Je konstelacija misli in zavednih ter
nezavednih občutkov. Dom ni nujno hiša; je kompleksno, široko zastavljeno stanje, ki
vsebuje podobe in spomine, želje in strahove, preteklost in sedanjost.˝13
Kontinuirana gradnja doma, ki se kaže kot skupek našega intimnega ter kolektivnega
odziva na svet, presega zidove hiš. Kaže se kot fluiden, komaj zaznaven prostor, ki ga
konstituirajo odnosi. Skozi čas skupnost razvije sebi lasten ritem in ustaljeno rutino
bivanja. Kako torej zunanjemu opazovalcu, gledalcu podati sliko ali občutek aktivnega
prostora? Najlažje se je zdelo, da kraj bivanja predstavim preko standardizirane
arhitekturne risbe, torej tlorisa ter mu ob bok postavim drobce vsakdana – avdio
dokumentacijo dogajanja v različnih prostorih. Ne gre za narativni zapis dogajanja,
temveč lovljenje esence določenega obdobja, ki je neločljivo povezano z nekim
prostorom. Zvok gledalcu poda fragmente prostora in bolj kot o prostoru priča o
intimnem trenutku, katerega gledalec vpne v svojo, celostno predstavo o razstavljenih
sobah. Dana mu je informacija o mojih prostorih, a kaj kmalu se zgradi podoba, ki se
veže na njegova izkušnje, spomine in občutja in tako moji intimni prostori postanejo bolj
njihovi kot moji, moja samota njihova. Glasovi moje družine se kmalu udobno zasidrajo
v podobah tujcev. To je nepogrešljiva vez z okoljem in dogajanjem, ki prostor
napolnjuje. Je tudi ključna točka dela 1:1. Pomen socialnih vezi z drugimi je najbolj
evidenten pri posnetku P7, ki pripada hiši moje družine. Čeprav se sama (v nobene
posnetku) ne zapletam v interakcijo z drugimi, je mogoče slišati dogajanje po hiši. Gre
za drobne delčke vsakodnevnega življenja stanovalcem – živost, dogajanje. Nasprotno
je posnetek K28 monoton. Sliši se avtomobile na bližnji cesti in kajenje – v samoti.
Težko bi rekla, kateri prostor se mi je zdel bolj domač. Vsak v sebi nosi določene
spomine, me spominja na določeno obdobje, za oba trdim, da sta bila moj dom. A
12 Gaston BACHELARD, Poetika prostora, Ljubljana 2001, str. 32.
13 John HUTCHINSON, Home, Dublin 2002, str. 8.
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vseeno gre za popolnoma drugačni izkušnji. Ena je sooblikovana in neločljivo
povezana z ostalimi stanovalci, druga predstavlja življenje v študentskem stanovanju,
kjer sta interakcija in vez med stanovalci zgolj površinska, odnosi pa formalni. To
izkušnjo bi lažje poimenovala kot ˝samotno˝.

3 .1. 1 Tretja koža
Ljudje imamo tri kože, ki nas varujejo pred zunanjostjo. Lastno kožo, oblačila in na
koncu arhitekturo, s katero se obdajamo. To so tri fundamentalne plasti, ki nas
praktično gledano ločujejo in ščitijo pred ˝zunanjostjo˝. Intimen prostor pa ne opravlja
zgolj funkcije zaščite. Hiša nam dovoljuje, da se naše telo razprostre, da se naša bit
naseli preko meja lastnega telesa. Hiša v sebi hrani podobe, ki nam dajejo potrdilo ali
utvare o stabilnosti.14 V prostor se zavlečemo, ga navlečemo nase, se vanj ovijemo.
Kvalitete mojega prostora v delu 16 m2 so spremenjene. Sedaj ga reprezentira filc. Z
realnim prostor ga združuje le natančen prenos mer tlorisa. Zaradi spremenjene
materialnosti mi ˝prostor˝ omogoča, da se v njega dobesedno oblečem. Prilagajam ga
svojemu telesu, a mi količina materiala onemogoča popoln nadzor, kar se je kasneje
izkazalo kot zelo dobrodošla ˝omejitev˝. Omogočila mi je izpostaviti še en aspekt
uprostorjenja: nezmožnost popolnega nadzora nad prostorom. Zaradi njegovih
fizikalnih danosti ter vpetosti arhitekture v širše družbene sisteme lastnega prostora
nikoli ne moremo popolnoma obvladovati. V videu potek premikanja oblikuje moja
težnja po specifičnem načinu zavijanja v odnosu do ˝želje˝ materiala samega. Na
koncu videa obmirujem, umeščena v tuje okolje, dobesedno spojena s svojim intimnim
prostorom, ki v več plasteh ovit okoli mene razmejuje zunanji ter notranji prostor, me
ščiti pred zunanjostjo.
Edini objekt 16 m2, razstavljen v galerijskem prostoru, je ˝oblikovana˝ forma filca, iz
katerega se kasneje izvijem. Je kot živ, uporabljen prostor, ki v sebi nosi zapis
aktivnosti, odtis mojega telesa.

14 BACHELARD 2001, op.12, str. 45.
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Slika 11 Lara Reichmann, kader iz videa 16m2, 2017, video, stereozvok, 3' 37''.

Slika 12 Lara Reichmann, kader iz videa 16m2, 2017, video, stereozvok, 3' 37''.
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Slika 13 Lara Reichmann, 16m2, 2018, filc, Galerija Simulaker.

29

3. 1. 2 Spomenik spominu

Izraz saudade so nekoč opisali kot ˝ljubezen, ki ostane˝ potem, ko nekoga ali nečesa ni
več. Saudade je trenutek spominjanja izkustev, dogodkov ali krajev, ki so v nas nekoč
vzbudili občutke veselja, ugodja ter udobja in sedaj kot spomini ponovno intrigirajo
naše čute in nam za kratek čas dovolijo znova zaživeti in občutiti. Saudade lahko
opišemo kot praznino, ki jo nekdo občuti za nečim, kar bi moralo biti tu. Gre za
mešanico veselih in žalostnih občutji. Žalost ob zavedanju odsotnosti ter veselje ob
spoznanju, da to občutenje, doživetje posedujemo. Kot pravi Bachelard, so prostori
nekakšni prezervatorji spomina. Sama jih vidim kot spomenike spominu. Tudi ko
zapustimo prostore bivanja, ko kraj, ki smo ga naseljevali v določenem življenjskem
obdobju za nas izgubi funkcijo bivanja, za vedno ohrani pomen in tudi ob odsotnosti
ljudi, aktivnosti ter specifične (prostorske) ureditve za (bivšega) prebivalca ohrani
določeno sentimentalno vrednost. Sam prostor v nas prebudi spomine. Lahko bi rekli,
da jih hrani in po potrebi oživi. V smislu abstraktnega časa trajanja nikoli več ne
moremo zares izkusiti. Lahko ga zgolj mislimo, kar povzroči, da se trajanje ˝splošči˝;
odvzete so mu vse čutne kvalitete, obstaja le v linearni obliki, na časovni premici. V
prostoru pa se trajanje konkretizira, spominjamo se ga kot dolžine bivanja v vsej
njegovi živosti znotraj nekega prostora.15 A ne ostane zgolj spomin. Fizični prostor pusti
odtis tudi v naših telesih. Naš korak, dotik ima spomin zase, ki ga zmore oživiti le
specifična oblika, tekstura ali prostorska razporeditev. Kadarkoli se bomo vrnili nazaj na
določen kraj, bomo zatikajoča se vrata odklepali z isto avtomatizirano gesto, se
avtomatično po sobah sprehajali na isti način, kot smo se včasih, brez pomišljanja
preskočili škripajočo stopnico, kot smo jo neštetokrat poprej ne glede na to, koliko časa
bo preteklo od našega zadnjega obiska.16 Ko se vrnem ali celo skoraj pomotoma
ponovno odkrijem prostore, kjer sem preživljala svoje otroštvo, v meni to vedno vzbudi
različna, skoraj melanholična čustva in obudi spomine. Gre za spomine, ki jih
neprestano nosimo s seboj, ki nas konstruirajo, ki jih vtisnemo v sleherni nov bivanjski
prostor, kamor se naselimo. Spomini so kot sedimenti, na katerih zgradimo vsak
15 Prav tam, str. 37.
16 Prav tam, str. 42.

30
naslednji dom.
Avdio posnetki med samim procesom izdelave ter ob prvi razstave zame niso imeli
velike sentimentalne vrednosti. Predstavljali so arhive, ki v sebi nosijo esenco
določenega časa in kraja. Gledajoč nazaj pa so postali pomembni intimni zapisi,
seveda ne zgolj prostora, temveč tudi obdobja. S samo postavitvijo nisem želela
posebej izpostavljati kronološkega zaporedja. Na zaporedje v času indicirajo zgolj
letnice, pripadajoče zapisu ob vsakem posnetku. Morda (namerno) nevidno za gledalca
se sobe iz moje perspektive nalagajo ena preko druge kot sedimenti, se združujejo v
istem prostoru in času, kar omogoča primerjavo, ki bi bila zunaj galerijskega prostora
neizvedljiva. Kot sem omenila že v prejšnjem ˝poglavju˝, delo gledalcu ponuja zgolj
iztočnice, na podlagi katerih si sam ustvari podobe krajev. So spomini ujeti po kotičkih
sob, ki nam omogočajo, da se prostor znova in znova razprostre pred nami.
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ZAKLJUČEK

Ne bivamo, ker gradimo, temveč gradimo, ker bivamo. Smo prebivalci (dwellers).17
Zaradi naših potreb po kultivaciji prostora, gradnji zavetišča, prebivališča smo v nikoli
zaključenem procesu grajenja prostora. Načini, kako prostor določamo in urejamo, so
predvsem odvisni od prostorskih kvalitet in naših potreb, a je potrebno upoštevati tudi
večje družbene strukture, znotraj katerih vsak posameznik biva. Ne glede na to, da je
izkušnja bivanja v prvi vrsti naša lastna, nikoli ne more biti povsem izolirana. Vedno je
vplivana s strani drugih, naj gre za oblast, ki nam vsiljuje svoje vzorce in pravila, ali
ljudi, s katerimi sobivamo. Svoje potrebe in želje smo vedno primorani prilagajati ter
usklajevati z drugimi.
V delih, izbranih za diplomsko nalogo, sem se fokusirala izključno na odnos med mano
in mojim intimnim prostorom. Izhajala sem iz prvoosebne izkušnje. Deli sem gradila in
razvijala na podlagi svojih opažanj in prepričanj. Trudila sem zaobseči bistvo doma, ki
ni pogojeno s fizičnim prostorom in predmeti, ki jih ta hrani. Prikazati odnose znotraj
prostora in odnos do njega samega. Ta nam je vsem poznan, a je zaradi danosti
bivanja tako samoumeven, da o njem le redko zavestno razmišljamo. Prav zaradi te
univerzalnosti je moja osebna izkušnja aplikativna na izkušnje drugih in dovoljuje, da
preko mojega osebnega prostora vsak gledalec istočasno razmišlja o svojem lastnem.
Šele med samim pisanjem naloge sem lahko ozavestila posamezne elemente mojega
dela kot fenomena aktivnega prostora. A prav rigidno členjenje procesa uprostorjenja
doma na tri faze (in posamezne elemente) onemogoča zaobseči vse njegove aspekte
istočasno. Kot že rečeno, je proces ˝udomačitve˝ prostora težko izolirati, ga prikazati
zgolj kot recipročen odnos med prostorom ter človekom, temveč ga pogojujejo in
oblikujejo različni dejavniki. Prav tako faze, ki so v nalogi strukturirane in si sledijo v
jasnem kronološkem zaporedju, v realnem prostoru kot take ne obstajajo. Nekateri
elementi so jim skupni. Med seboj se prepletajo, se sočasno razvijajo ter delujejo kot
smiselno zaključena celota.

17HEIDIGGER 1993, op.4, str. 350.

32

LITERATURA

BACHELARD, Gaston, Poetika prostora, Ljubljana 2001.
CERTEAU, Michel de, The Practice of Everyday Life, Los Angeles 2007.
FOUCAULT, Življenje in prakse svobode: izbrani spisi, Ljubljana 2007.
— , Vednost – oblast - subjekt, Ljubljana 2008.
HUTCHINSON, John, Home, Dublin 2002.
HEIDIGGER, Martin, Bulding Dwelling Thinking, London 1993.
MERLEAU – PONTY, Maurice, Fenomelogija zaznave, Ljubljana 2006.
TUAN, Yi-Fu, Space and Place, Minneapolis 2014.
VERMEULEN, Timotheus, Space is the place, Frieze, 24. 4. 2015, dostopno na
<https://frieze.com/article/space-place> (19. 8. 2018).
ZVER, Anja, Prva priložnost: Lara Reichmann, Galerija Simulaker, dostopno na
<http://www.simulaker.si/exhibition/prva-priloznost-lara-reichmann/> (22. 8. 2018).
O prostoru (ur. Aljaž Rudolf, Eva Smrekar), Ljubljana 2017.

33

SEZNAM SLIKOVNEGA GRADIVA

Slika 1 Lara Reichmann, 1:1, 2018, avdio instalacija, galerija Simulaker (fotoarhiv
umetnice).
Slika 2 Lara Reichmann, 1:1, 2018, avdio instalacija, galerija Simulaker (fotoarhiv
umetnice).
Slika 3 Lara Reichmann, 1:1, 2018, detajl, galerija Simulaker (fotoarhiv umetnice).
Slika 4 Lara Reichmann, 16m2, 2017, video instalacija (foto: Jan Krek).
Slika 5 Lara Reichmann, kader iz videa 16m2, 2017, video, stereozvok, 3' 37''.
Slika 6 Lara Reichmann, kader iz videa 16m2, 2017, video, stereozvok, 3' 37''.
Slika 7 Lara Reichmann, kader iz videa 16m2, 2017, video, stereozvok, 3' 37''.
Slika 8 Lara Reichmann, kader iz videa 16m2, 2017, video, stereozvok, 3' 37''.
Slika 9 Lara Reichmann, kader iz videa 16m2, 2017, video, stereozvok, 3' 37''.
Slika 10 Lara Reichmann, 1:1, 2017, postavljanje razstave (foto: Lene Lekše).
Slika 11 Lara Reichmann, kader iz videa 16m2, 2017, video, stereozvok, 3' 37''.
Slika 12 Lara Reichmann, kader iz videa 16m2, 2017, video, stereozvok, 3' 37''.
Slika 13 Lara Reichmann, 16m2, 2018, video instalacija, galerija Simulaker (fotoarhiv
umetnice).

ZAHVALA

Želim se zahvaliti prof. Jožetu Baršiju za vse pogovore, koristne komentarje in napotke,
ki so igrali zelo pomembno vlogo pri realizaciji mojih projektov. Prav tako se za krasno
mentoriranje teoretičnega dela zahvaljujem prof. Evi Bahovec.
Hvala tudi vsem s katerimi sem si delila atelje v Ljubljani in Gronigenu in tudi tistim
˝zunanjim˝, za vse napisano in izgovorjeno, kar je tako ali drugače nekaj doprineslo k
razvoju in realizaciji mojih idej.

