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Povzetek
Skozi sliko želim obravnavati tesnobo kot abnormalnost sodobnega človeka, ki se kaže kot
intenziven notranji nemir. V odnosu do tega me zanima in vznemirja sistem nadzorovanja in
družbene manipulacije, vprašanje pravice biti (ne)udeležen ter posameznikove možnosti
izogniti se pričakovanjem in postati avtonomni individuum. Izhodišče je prepričanje, da je
anksioznost produkt sklopa situacij, zahtev, pravil in dogodkov v dobi posameznikovega
razvoja. Z izbrano literaturo bom obravnavala tesnobo, razvoj identitete ter družbo in njene
prijeme »brzdanja« in nadzorovanja množic, kar pa služi kot inspiracija za sklop slik, s katerimi
skozi različne likovne principe sugeriram na problematiko družbenega vpliva na posameznika.
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Abstract
Through painting, I wish to discuss anxiety as an abnormality of a contemporary man, which
appears as intense inner unrest. In relation to this, I am interested and agitated by the system of
surveillance and social manipulation, the question of the right of (non-)participation and
individual's potential to avoid expectations and become an autonomous individual. The basis is
the belief that anxiety is a product of a set of situations, requirements, rules, and events in the
time of the individual's development. With the help of the selected literature, I will address
anxiety, the development of identity and the society and its procedures to subdue and control
masses, which serves as an inspiration for a set of paintings that through various artistic
principles suggest the problem of social impact on an individual.
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1. Uvod
Družba se v mnogih vidikih rada loči in postane nesprejemljiva do vsega, kar je drugačno, pa
naj bo to družbena neprilagojenost, pretiran pojav tesnobnosti, želja po odmiku od vsiljenega
tradicionalnega, po odmiku od pretiranega pretvarjanja in ugajanja želji Drugega. Ljudje
namreč nenehno iščemo potrditev drugih, da bi se čutili pripadne, tisti, ki so pri tem uspešni, to
dosegajo predvsem z zadovoljevanjem želja določenih družbenih skupin.
V teoretičnem delu diplomske naloge bom obravnavala družbo in njene načine manipuliranja z
množico, kako lahko to (družbena pričakovanja, norme, vzorci) vpliva na človeško psiho,
konkretno na anksioznost posameznika. Že lep čas me namreč zanima in vznemirja lastno
vedenje in odziv glede določenih situacij, ki pa sta pogosto nenavadna, nerazumljiva in
iracionalna. To spoznanje me vodi do razmišljanja o vzrokih svoje nezmožnosti sproščene
komunikacije, o svoji »normalnosti« in dvomu o lastni stabilnosti v življenju na splošno. Na
drugi strani pa me ironično spremljajo vprašanja, kaj sploh je normalno in kdo je tisti, ki si je
»vzel pravico« določati te meje, ter zakaj je tako.
Zaradi specifike teme se mi zdi nujno najprej izpostaviti, da tako občutje dobro poznam.
Nikakor ne z željo po samodiagnosticiranju, temveč željo po razumevanju, sprejetju in izražanju
teh bolj ali manj nerazumljivih občutkov to prenašam v polje umetnosti. Z analizo izbranega
gradiva bom poskušala utemeljiti in povezati svoja lastna prepričanja o vzrokih
posameznikovega nemira, ki menim, da se razvija v sklopu različnih razvojnih dogodkov,
situacij in družbenih pravil, ki smo jih deležni v današnji dobi. Verjamem, da anksioznost v
primarnem pomenu ni bolezensko stanje, pogojeno z genetiko, ampak v največji meri družbeni
problem, ki ga je za posameznikovo možnost avtonomnosti potrebno vsaj razumeti. Tesnobo
kot psihično stanje je namreč zelo težko opredeliti, saj ni vezana neposredno na objekt kot
recimo strah (bojimo se teme, višine itd.). Občutki so sicer podobni tistim, ki nas preplavijo, ko
se nečesa ustrašimo, samo da so bolj ali manj konstantni in ob tem nimamo določenega vzroka.
O tesnobi so pisali že starogrški filozofi. Nekateri so trdili, da nastaja iz slabosti duha in je stvar
okolice, drugi pa, da je stvar biologije, bolezen telesa. Veliko se je s tem ukvarjal tudi Sigmund
Freud, ki se je tudi sam spopadal z anksioznostjo. Najprej je verjel, da izhaja iz zatrtega libida,
kasneje pa, da ta izhaja iz nezavednih psiholoških konfliktov. Na koncu je priznal, da jo je zelo
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težko opredeliti, najti njen vzrok pa še težje.1 Anksioznost je domnevno bolezensko stanje,
psihološka motnja, ki je vedno bolj pogosta.
Praktično delo se večinoma osredotoča na osebna občutja – kot psihični in telesni odziv, po
drugi strani na lastne ugotovitve glede pomena, izvora ali vzroka tesnobe, kar se kaže večinoma
v ohromljenosti in obremenjenosti zaradi družbenih pričakovanj, narekujočih izjavah ali
podobah, ki jih srečujemo vsak dan, bodisi neposredno bodisi skozi ekran.

1

Irena ŠTAUDOHAR, V peklu tesnobe, Delo, 21. 11. 2014, dostopno na < https://www.delo.si/sobotna/v-peklutesnobe.html> (17. 7. 2018).
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2. Anksioznost
V jezikovnem smislu je beseda anksioznost tujka, prevzeta iz angleškega (anxiety) in
francoskega (anxiété) jezika, ti besedi pa izhajata iz latinske besede anxietas (abstrahiran iz lat.
angere), kar pomeni povzročati bolečino, daviti, zatirati, ožiti, utesnjevati.2
Pri nas pogosteje slišimo besedo tesnoba, ki je sinonim za latinski izraz.
Anksioznost je neprijeten telesni in psihični odziv, ki se pojavi kot napetost in zaskrbljenost,
usmerjena v prihodnost. Vpliva na naše misli, čustva, telo in vedenje. Je ena bolj pogostih
psihičnih težav in jo je zelo težko opredeliti, kaže pa se v pretiranem strahu pred socialnimi
situacijami z neznanimi ljudmi, pred interakcijami z vrstniki, v določenih prostorskih situacijah
(zaprti prostori, veliki, prazni prostori brez oprijemljivih objektov, množica itd.) ali aktivnostih.
Tesnoba ni strah, kajti strah je odziv na resnično nevarnost v sedanjosti, pripravi nas na boj ali
beg.3 Pri tesnobi pa ni povezave z nobenim konkretnim dogodkom in se pojavi, kadar ljudje
ocenijo, da niso sposobni opravljati življenjskih nalog, ki jih še čakajo. Lahko bi se reklo, da je
tesnoba trema pred življenjem in prihodnostjo. Gre za kompleksno občutje, saj posledično
vpliva ne le na čustva, ampak tudi telo. Do napada največkrat pride, ko ima posameznik
občutek, da ne more nadzorovati ali nima prostega izhoda iz določene situacije. Pojavlja se v
različnih jakostih in ni za vsakega posameznika enaka. Sodobna psihologija zato ločuje med
različnimi vrstami anksioznih motenj.

2

Mojca HRIBAR, Razmejitev anksioznosti(tesnobe) od nekaterih sorodnih fenomenov, Psihološka obzorja,
Društvo psihologov Slovenije, dostopno na < http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2007_3/hribar.pdf>
(25.6.2018).
3
Prav tam.
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(Povzeto po Dernovšek, Tavčar idr. 2006)4

Raziskave kažejo, da so psihiatrične »etikete« zelo nezanesljive in biološka pogojenost
(psihičnih) bolezni ni popolnoma resnična. V medicini so diagnoze večinoma postavljene na
podlagi osnovnega pregleda, zato lahko ljudje brez naporov pridejo do zdravil, ki naj bi tesnobo
lajšala, statistika pa kaže na vedno večjo uporabo psihofarmakov. Ta zdravila pacientom v
resnici povzročijo ohromitev kognitivnih procesov (razumevanje, procesiranje, obdelovanje,
shranjevanje in posredovanje informacij), čustev in motorike. Očitno antidepresivi ustrezajo
računu in so najhitrejša odprava pacienta z najmanj truda. Kratkoročno mu služijo, a »motnjo«
le zatrejo s seveda številom stranskih učinkov. Hvaležno sprejemanje (medicinskih) etiket
Verhaeghe povezuje z bremenom uspeha ali neuspeha. Starši namreč veliko lažje sprejmejo kot
pojasnilo otrokove neuspešnosti v šoli, da je vzrok bolezen, kot pa da bi priznali spodletelo
vzgojo. Da bo moten posameznik spet usklajen z družbo, je treba popraviti to, česar ima premalo
ali preveč.5 Verhaeghe piše: »Psihodiagnostični kriteriji temeljijo na družbenih normah, na tem
kaj je in kaj ni sprejemljivo v določeni družbi. […] Ali pretiravamo, če predpostavljamo, da je
ta vsesplošni strah pred drugimi povezan na eni strani z eksponencialnim porastom različnega

4

O tesnobi, Psihoterapija MR, dostopno na <https://www.psihoterapija-mr.si/o-tesnobi.html> (30. 6. 2018).
Paul VERHAEGHE, Identiteta: v času neoliberalizma, izgubljenih vrednot in anonimne avtoritete, Mengeš,
2016, str. 193–222.
5
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ocenjevanja, revizij, razgovorov o uspešnosti in nadzornih kamer na vsakem koraku, na drugi
strani pa z izginjanjem avtoritete in zaupanja?«6

2.1 Tesnoba in želja drugega
Tesnoba je v veliki meri povezana z željo. Ne vprašamo se velikokrat, kaj si zares želimo sami,
ampak nas bolj ali manj skrbi, kakšen objekt smo v želji drugega. Množični mediji to seveda
izkoriščajo sebi v prid in nas napadajo z zahtevami, naj uživamo, ter delijo nasvete, kako najti
popoln užitek in zadovoljstvo glede samih sebe.7 To lahko opazimo na vsaki naslovnici
rumenega tiska, ki ga ljudje tako radi berejo. Kot enostaven primer lahko pomislimo na mnoge
revije in gromozanske obcestne oglase, ki namigujejo, da moramo kupiti to in to kremo, če
nočemo stare in zgubane kože. Prikazujejo nam predvsem popolne ljudi, ki so kar najbolje v
skladu z družbenimi merili in zato lahko tudi najbolj uživajo. Le kdo jim ne bi hotel biti
podoben? V prikritih sporočilih namigujejo na nesprejemljivost drugačnosti, odmika od
prezentativnega, pričakovanega, ustaljenega, normalnega.
Pritisk presežnega užitka spremlja ideja izbire, pa tudi odsotnost družbenih prepovedi glede na
vrste užitka, ki so družbeno sprejemljive. Renata Salecl v svoji knjigi O tesnobi piše o
situacijah, ki na izbiro ponujajo neizbiro, kot na primer v restavracijah, ki nam ponujajo jedi,
ki so že vnaprej določene, na cestnih panojih pa oblikujejo oglase glede na najbolj poslušane
radijske postaje. »Vse to je oblikovano z namenom, da bi ljudem 'olajšali breme' izbire.«8 Naša
lastna izbira je zato prav redko osebna, saj je večinoma povezana z željo drugih, skrbi nas, kaj
si drugi želijo, kaj bi želeli videti in slišati o nas in tudi, kako nas bodo glede na našo izbiro
sprejemali. To pa pripelje do nezadovoljstva zaradi svoje nezmožnosti, da bi se sami odločali o
sebi in bili avtonomni posamezniki.9
Zdi se neverjetno, koliko podob, ki se pojavljajo v množičnih medijih, oglasih in filmski
industriji, v nas nezavedno vcepljajo predstave o normalnem, idealnem življenju, videzu,
službi, družini, počutju itd. Ravno te podobe nas na skrivaj vznemirjajo in vzbujajo občutek
tesnobe, kajti čim nismo v okvirih tega zaporedja in predstave, verjamemo, da ne moremo biti

6

Prav tam, str. 203–205.
Renata SALECL, O tesnobi, Ljubljana, 2007, str. 129–146.
8
Prav tam, str. 133,134.
9
Prav tam, str. 140.
7
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srečni in nismo »normalni«. Ker nekaj, kar ni naravno in običajno, hitro postane čudno in
nesprejemljivo.
Za Lacana je tesnoba korelacija imaginarno strukturiranega ega. Ne gre le za strah. Freud
tesnobo povezuje s prihodnostjo, medtem ko ima strah objekt, ga tesnoba nima, ampak je bolj
kot način čakanja ali zaskrbljenega pričakovanja oblika »vznemirjenega pričakovanja« – kot da
bi grožnja izhajala iz prihodnosti. Lacan pa zatrjuje, da ima tesnoba prav tako objekt, ki ga
imenuje objekt a. To je lacanovski izraz, ki označuje zrcaljenje drugega, ogledalne matrike, ki
predstavlja Ego. Subjekt ni Ego, Ego je kraj, kjer se subjekt odtuji od sebe. Ego je učinek
namišljene identifikacije, ki se dogaja med subjektom in velikim drugim. Subjekt se počuti
tesnobno, ko se pojavi dvom o njegovem narcističnem, relativno utemeljenem občutku lastne
identitete in celote. Biti utesnjen pomeni biti v stanju akutne suspenzije meja, ki se razvijajo
med subjektom in drugim. Objekt, ki povzroča tesnobo, je želja drugega, ki od subjekta odločno
zahteva, da izbriše svoje meje. V Lacanovem diskurzu je treba tesnobo razumeti v povezavi z
omejitvami reprezentacije. Tesnoba ni simboličen pojav, nahaja se na meji med imaginarnim
in resničnim, med fantazmatskim in telesnim.10 Pomanjkljivost subjekta je torej, da je odvisen
od označevalca, ki pa je vselej na mestu želje Drugega.
Anksiozna stanja so prav tako v veliki povezavi s samopodobo in samozavestjo, saj sta ti ključni
dejavnik čustveno stabilnega posameznika. Vzpostavljata se z odnosom drugih do nas, sploh v
obdobju odraščanja. Zrcalimo se v odnosu pomembnega odraslega do nas samih.
Če nas drugi spoštujejo, upoštevajo in nam zaupajo, bo to postalo vzajemno in se bo kazalo tudi
v našem odnosu do drugih. V obdobju, ko se oblikuje naša identiteta, je od tega, kar nam
govorijo in kako nas dojemajo drugi, tudi odvisno, ali smo sami prepričani vase, samozavestni
v odnosih z drugimi ali ravno nasprotno; sramežljivi, nesamozavestni in prepričani, da nismo
vredni komuniciranja z drugimi. Taki posamezniki imajo težave z izrazito socialno tesnobo.11
Samopodoba je odvisna od samozaupanja v svoje sposobnosti in njihove zaznave.

Petar JEVREMOVIC, Review – Lacan's Seminar on Anxiety, Metapsychology, 30. 7. 2002, dostopno na
<http://metapsychology.mentalhelp.net/poc/view_doc.php?type=book&id=1276> (9. 7. 2018).
10

11

VERHAEGHE 2016, op. 4, str. 30.
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3. Identiteta
Paul Verhaeghe12 v knjigi Identiteta v času neoliberalizma, izgubljenih vrednot in anonimne
avtoritete piše, da svojo identiteto določamo v družbenih odnosih in v primerjavi naše lastne z
drugimi identitetami, velikokrat z nasprotjem do drugih. Stereotipi v času neoliberalizma so
globalizirani in pogojeni s kompleksom večvrednosti in služijo temu, da bi se počutili bolj
civilizirane, napredne, inteligentne, urejene, delovne itd. Zgodovina vzpostavljanja hierarhij in
razvrščanja skupin je mera našega lastnega dvoma in negotovosti.
Identiteto v nas vpišejo informacije iz okolja, je skupek prepričanj in ugotovitev, konstrukt.
Novorojeni otrok nikakor ni popolnoma nepopisan list, vseeno pa vzpostavljanje identitete
začne nastajati šele z interakcijo z okoljem. Ta proces se začne že takoj po rojstvu in od nekdaj
nam »stalno govorijo, kaj čutimo, zakaj nekaj čutimo in kako naj se oziroma naj se ne
ukvarjamo s temi občutki. Slišimo lahko, da smo pridni in poredni, lepi ali grdi, trmasti kot
babica ali pametni kot očka. Obenem nam dopovedujejo, kaj lahko in česa ne smemo delati s
svojimi telesi ali telesi drugih.«13 Nastajanje identitete je torej na eni strani težnja po zlitju z
drugimi in na drugi strani nuja po ločitvi, začetek borbe za avtonomijo.
Našo identiteto torej ne gradijo samo naši možgani, ampak jim veliko vsebine daje tudi zunanji
svet, je produkt vzajemnega delovanja naših možganov in okolja. Velik del na nas prenesejo
starši, kar lahko na vsakogar vpliva zelo različno, ker se zaradi različnih razlogov na vsakega
otroka odzivajo drugače, imajo drugačne odnose do prvega kot do zadnjega otroka in včasih
celo nimajo vseh otrok enako radi.
Te stvari oblikujejo individualno naravo identitete. Vsak otrok spremlja svoje odločitve v
procesu identifikacije in separacije, kar vpliva na naslednje odločitve. Vsi smo si različni, saj
smo bili vsi deležni drugačnega zrcaljenja in sprejemamo drugačne odločitve, po drugi strani
pa smo si podobni, saj si delimo zrcaljenja različnih skupin in kultur, v katere spadamo. V
družbenih odnosih določene druge (avtoriteta, nasprotni spol) dojemamo kot večvredne. Tudi
to vpliva na potek razvoja lastne identitete. Pri spolni identiteti gre za to, kako smo se naučili
(oz. so nas naučili) dojemati ženskost/moškost. Poskusi definiranja moškega in žensk služijo le
ohranitvi določenih družbenih tradicij in je v resnici samo skupek stereotipov in predsodkov,
kjer je bilo nedolgo nazaj sprejeto in veljavno (in ponekod še velja), da so moški pametni in

12
13

Prav tam (razmišljanje o identiteti je v celoti povzeto po Paulu Verhaegheju).
Prav tam, str. 17.
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močni in po predpostavki večvredni od domnevno šibkih in slaboumnih žensk, ki jim je zato
»prihranjeno« učenje in izobraževanje.
Odnos do avtoritet smo se v prvi vrsti naučili od staršev, kjer je oče tradicionalno utelešenje
avtoritete. To je treba spoštovati in ubogati, saj velja za pravilno. Različni odnosi uveljavljanja
te avtoritete na nas kot učence vplivajo različno.14

14

Prav tam, str. 29–32.
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3. 1 Družina in tradicija
tradícija -e ž (í) 1. kar se je ustalilo v življenju kake skupnosti s prenašanjem iz roda v rod;
navada, običaj: tukaj je tradicija, da na ta dan kurijo kresove; ohranjati, spoštovati tradicije;
delati kaj iz tradicije; predati posestvo prvemu sinu zaradi tradicije; prenehati s kako tradicijo;
družinske, narodne tradicije / po tradiciji obdarovati kolednike // ed. skupek tega: nadaljevati,
spoštovati družinsko tradicijo; zavrgli so tradicijo in začeli živeti po svoje; kmečko življenje je
bilo polno tradicije (SSKJ ZRC SAZU).15
S tradicijo postane socialna skupina ali družba kultura, prenaša se načine obnašanja in dela, ki
niso prirojeni.
Družbeno in kulturno okolje pogojuje vse družbene vloge, družinski krog lahko prav tako
nezavedno ustvari odlične pogoje za razvoj vedenjskih odklonov. Družine, sploh tiste, ki živijo
po določenih tradicijah, se držijo enih in istih navad in posnemanje je pričakovano od vseh
članov skupnosti. Če ta pričakovanja niso izpolnjena in se življenjski potek ne odvija, kakor so
si želeli ali kakor so ga sami doživljali – s tem mislim na pričakovan življenjski potek, ki gre
nekako v zaporedju; odrasti, dokončaj šolo (tako, ki ti bo prinesla dobro službo), zaposli se,
najdi si partnerja (in skleni zakonsko zvezo), postavi si hišo in nato ustvari družino, ob vsem
tem pa bodi vedno pozitiven, hvaležen in srečen – se pojavi nezadovoljstvo glede svoje
»zapuščine« in dvomi ali celo prepričanja, da je to le začasna želja po nasprotovanju; Boš videl,
ko malo odrasteš, bo tudi tebi všeč to in to.
Kdor odstopa od vzorca, bo težko sprejet, drugače dojeman, čuden. Pogosto vprašanje znotraj
konzervativnih družin je torej spet povezano z velikim Drugim: »Kaj si bodo mislili drugi?« s
tem mislijo na skupine oziroma kulture, v katere spadajo.
Sicer pa družina na splošno stremi k temu, da bi njihovi nasledniki podedovali njihove dobre
navade in prevzeli prepričanja in norme, za katerimi pač stojijo in verjamejo, da so prave.
Družbene običaje in dojemanja našega videza in nas samih nasploh določajo sporočila, ki jih
prejemamo. Strah pred avtoriteto, ponižnost in pomanjkanje samozavesti se zato lahko oblikuje
že v družini.
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Tradicija, Slovar slovenskega knjižnega jezika, dostopno na <http://bos.zrcsazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=ge=tradicija> (24. 7. 2018).
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4. Vpliv družbe
Že Freud je ugotavljal, da skupnost ne vpliva le na normalne identitete, ampak prav tako na
odklone in motnje. Kljub temu mnogi še trdijo, da za to obstajajo medicinske razlage ter da te
motnje izhajajo iz možganov in genov. Po Verhaegheju je to le potreba po iskanju izgovorov,
saj še nobena psihološka študija ni uspela definirati razlike med psihično normalnim in
nenormalnim, da si ne bi pomagala z merili družbe. V sklicevanju na Freuda piše o psihičnih
motnjah kot moralnih motnjah, bolnikom povzroča trpljenje dejstvo, da niso v skladu s
prevladujočimi družbenimi merili.16
V Freudovem času je bil velik poudarek na odgovornostih in dolžnostih posameznika, v drugi
polovici 20. stoletja se pomen skupine zmanjša, večja je posameznikova osvoboditev, kar je
doseglo vrhunec v sedemdesetih – to je bilo obdobje svobode, avtentičnosti in avtonomnosti –
danes pa spet prevladuje mnenje, da se je treba vračati k normam in vrednotam. Današnja
mladina je pogosto gledana z nekakšnim občutkom strahu in odklona, češ da ne pokaže
nobenega spoštovanja do avtoritete, starejših, ima slabe navade in pretirano potrebo po
razkošju. V resnici pa sta vzgoja in izobraževanje tisti, ki postavljata na prvo mesto
tekmovalnost in individualizem, zato postajajo mladi brez čuta za sočloveka. Temelji šolanja
otrok so danes prepojeni z ideologijo neoliberalizma in mladi morajo biti danes za uspeh
vrhunsko usposobljeni in morajo vedno izstopati, nase morajo gledati kot na podjetnika, ki bo
svoje znanje ovrednotil povsem ekonomsko. To vodi v naraščanje skupine ljudi, ki se počutijo
nesposobne, želijo uspeti, a jim ne gre – to se dogaja že pri otrocih, ki se jim identiteta šele
oblikuje.17
Obstaja veliko načinov, s katerimi lahko ljudje vplivajo na naše vedenje, že sama prisotnost
drugih postavlja pričakovanja, saj ne pričakujemo, da se bodo ljudje obnašali naključno, ampak
se bodo v različnih situacijah obnašali na določen način. Vsaka situacija in vsaka skupina pa
imata o ustreznem načinu obnašanja svoj nabor pričakovanj. Če pogledamo vloge, ki jih ljudje
kot igralci igrajo v družbi, ta pričakovanja postanejo očitna. Družbene vloge so igre, ki jih ljudje
igrajo kot člani socialne skupine. Z vsako družbeno vlogo, ki jo sprejmeš, se tvoja presoja
spremeni glede na pričakovanja, ki jih imajo člani in ti za točno določeno vlogo.18
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VERHAEGHE 2016, op. 4, str. 111–114.
Prav tam, str. 155–191.
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Eric BERNE, Katero igro igraš?: temeljna knjiga o psiholoških igrah v medčloveških odnosih, Ljubljana, 2007.
17

16

Družba nam podaja navodila in smernice, kako mora naše življenje potekati, odstopanje od
vedenja, ki ga predstavlja velika večina družbene skupine, pa se šteje za kršitev družbenih
pričakovanj. Se pravi, da družba deluje, morajo v njej veljati določena pravila. Norme zahtevajo
vzgojo, ta pa nam vceplja predstave o »normalnem« in pričakovanja, kako mora tvoje življenje
potekati. Večina ljudi se o tem problemu sploh ne sprašuje in slepo drsi skozi pričakovan
življenjski načrt, če pa se življenje ne odvija po »normalnem planu«, je večina nesrečnih.
Vprašanje je, od kod izvira ta občutek nelagodja in nesreče in ali je s takim posameznikom res
nekaj narobe?
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4.1 Oblast
Foucaultova oblast je v najožji definiciji brez nosilca, materije ali bistva. V knjigi Nadzorovanje
in kaznovanje razglablja o tem, kako so vse institucije podobne zaporu in zapor institucijam –
vsi so načrtovani okrog osnovnega vprašanja: popolna vidnost teles, predmetov in
posameznikov v sistemu centraliziranega opazovanja. Prostor je treba obenem razdeliti in ga
zadržati odprtega. Foucault ugotavlja, da skoraj ni predloga načrta, ki se ne bi skliceval na
Benthama (The Panopticon Writings, 1791). Benthamov panoptikon je zgradba v obliki
prstana, v kateri je na sredini stolp, ki »vse vidi«, okoli pa so v krogu razporejene zaporniške
celice, ki so medsebojno strogo ločene in hkrati odprte proti osrednjemu stolpu, tako da si v
njih konstantno viden. V središčnem stolpu je prostor za nadzornika, v celico pa spada norec,
pacient, obsojenec, delavec ali šolar.
Religija in scientizem posamezniku dajeta občutek razklanosti in dvoma, ki izhaja iz zavedanja
nepopolnosti. »Sem zloben in grešen oziroma nepremišljen in neumen. A če se dovolj trudim,
lahko postanem dober oziroma razumen, tisti, ki imajo oblast nad menoj, pa mi bodo pomagali
z nenehnim nadzorom in nagrajevanjem oziroma kaznovanjem. Če veliko ljudi vztraja v svoji
grešnosti (neverniki) ali neumnosti (reakcionarji), potem morajo tisti, ki so na oblasti, uporabiti
radikalne ukrepe: množično spreobračanje, prevzgoja ali, če ne gre drugače, odstranitev.«19
Vera in znanost človeka obravnavata kot nepopolnega, krščanstvo etiko razume kot človekov
odnos do boga, bistvo človeka je po naravi slabo in mora zato celo življenje pridobivati božjo
milost. Nujno je samozanikanje, kar je možno le v onstranstvu ali daljni prihodnosti, ko bo
družba skladna z znanstvenimi načeli. Tako je nastal notranji konflikt, človek si mora nenehno
izpraševati vest in živeti v strahu. To se kaže v današnji oblasti – prepričani smo, da smo
odgovorni neki avtoriteti, ki nas ves čas opazuje – le da koncept izvirnega greha nadomešča
sociobiološki pogled na človeka, ki apelira na sebični gen. Nezavedno smo prevzeli antični
pogled, ki etiko obravnava kot nekaj neločljivega, le da je sedaj sklep, da je treba človekovo
zlo izgnati v procesu vzgoje.20
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VERHAEGHE 2016, op. 4, str. 78, 79.
Prav tam, str. 58–60.
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4.2 Mediji in potrošništvo
Ko govorim o podobah, ki se pojavljajo v mojem slikarstvu, so mediji seveda največji
posredniki teh standardnih sporočil o naših čustvih, vrednotah in obnašanju, saj smo z njimi
dobesedno bombardirani. Mediji, prodajalci in politiki so – skozi propagando, vzbujanje
škandaloznosti, zakone, oblikovanje stališč, ohranjanje predsodkov in stereotipov, moralno
zmedo – strokovnjaki v metodah manipuliranja z ljudmi. Množična komercialna produkcija
slabi in zmanjšuje posameznikovo sposobnost kritičnega mišljenja, a vpliva na naše odločitve
in mnenje le toliko, kolikor dopuščamo. Mediji so si nekako »vzeli« status avtoritete, status
nezmotljivih in kredibilnih. Ta njihov prav velja, dokler smo mu pripravljeni brez pomisleka
verjeti.
Človeku je prav tako možno prodati vse, če je le ponujeno v pravi embalaži. Ta je namreč za
prodajalca na prvem mestu, vsebina ni tako važna. Ni pomembno, da vas bodo ljudje dejansko
občudovali, ko boste kupili novo obleko, se naličili s temi in onimi izdelki, pomembno je, da
nas prodajalci trdno prepričajo, da je in bo tako, in to jim kar najbolje uspeva. V mehanizmu
množične manipulacije ni nikogar, ki bo posamezniku povedal, kaj je dejansko dobro zanj, saj
nikogar ne zanima, da bi tega opogumil, da bi storil nekaj, kar bo ponudniku morda škodovalo.
Drugače povedano, ne zanima jih, da bi nas vzgajali v kritične in avtonomne osebe.21 Celoten
družbeni sistem je torej nekako naravnan na vodenje posameznikovih odločitev in »potreb«,
zato ni nič čudnega, da je vedno več odklonov v človeškem obnašanju.
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Josef KIRCHNER, Umetnost manipuliranja: osem zakonov vplivanja na ljudi, Ljubljana, 1995, str. 54–66.
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5. Likovni proces
Začetki praktičnega dela so bili težnja po prikazu »edinstvenosti« in odklon k razumevanju
posameznika kot objekta, sicer zelo pridržan in skromen prikaz problema, saj sem veliko bolj
razmišljala in se ukvarjala s kamuflažo in mimikrijo, odmikom, zakrivanjem, kot bi to naredil
nekdo, ki se boji socialnih situacij. Pri tem sem dosegala le bolj ali manj ilustracijo želje
tesnobnega posameznika. S postopnim zakritjem figuralne podobe na slikarskem platnu in
uporabo agresivnih barvnih kontrastov sem želela opozarjati na pomembnost subjekta v
množici.
V likovnem smislu začnem raziskovanje šele, ko se začnem osredotočati in bolj razmišljati o
občutkih, ki me dejansko spremljajo, in asociacijah glede družbe, ne kako bi stvari želela videti.
S konstantnim in predanim opažanjem, organiziranjem, nadzorovanjem, registriranjem in
soočanjem zaznav, ki jih izvlečemo iz svojih čutov, šele lahko odkrijemo svojo realnost.22

Slika 1: Ajda Kadunc, Half-baked, (po Marii Lassnig), diptih, 2018, olje na dveh platnih, vsako: 40 x 50 cm.

22

Milan BUTINA, O slikarstvu, Ljubljana, 1997, str. 50.
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5.1 Barva, oblika, linija
Dela so povsem ekspresivna, saj izhajam iz sebe in svojih občutenj, skozi običajne socialne
situacije, kot skozi tesnobne napade. Tesnobo obravnavam v odnosu do naključnih narekujočih
podob in pričakovanj, ki jih srečujemo in smo jih deležni vsak dan. Sama kompozicija, ki je
precej zasičena, podaja občutek utesnjenosti in intimne klavstrofobije. V delih se pojavljajo
človeške karakteristike, osebnosti ali pa čisti občutki skozi interakcijo nefigurativnih oblik,
barve in linij.
Preko plasti in oblik je prikazano drugačno, čeprav intenzivno subjektivno, gledalcu želim
podati razmišljanje o tem, česar se pogosto najbolj bojimo – našega popolnoma zdravega odziva
na pogosto zavirajočo družbeno potrditev. Skozi barvo, oblike in linije torej raziskujem
razmerje med človekovo fizikalnostjo in notranjostjo; tako kot objektivno telo me zanimajo
njegovi občutki in notranje razumevanje tega telesa.

Slika 2: Ajda Kadunc, Lacking resemblance, 2018, mešana tehnika na papir, 32 x 37 cm.
Slika 3: Ajda Kadunc, Silent sounds of terror, 2018, mešana tehnika na papir, 32 x 37 cm.
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Slika 4: Ajda Kadunc, Inferno, 2018, akril, oglje in pastel na platno, 140 x 170 cm.
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Na sami površini se vzpostavlja napetost med figuro in ozadjem, skritim in razkritim,
prikazanim in nakazanim, prisotnim in dozdevnim, čutenim in videnim. Čeprav pogosto
stilizirana, abstrahirana in popačena je v mojem delu navzoča figura. Deformirana, skrivenčena
in z manjkajočimi udi, s čimer želim prikazati nemoč in onemelost ob takem, lahko bi rekli,
banalnem in nerazumljivem napadu in človeško nemoč, neuspeli poskus izognitve lagodju
vodenja. Je razpadajoči produkt današnje družbe. Ponekod so dodani različni elementi, ki so
kosi lastne pretekle realnosti.
V delih je največji poudarek na emociji, ta naj bi bila locirana v nezavednem delu psihe. V
trenutkih in situacijah, ko se prebijejo v zavestni sloj, nastanejo emocionalni odzivi. Ko med
zunanjim svetom in človekovim notranjim svetom pride do neusklajenosti, nastane stiska
posameznika. Te situacije zahtevajo razrešitev in iz nezavednega iščejo oblike odgovorov,
arhetipe (po Carlu G. Jungu). Ti sprožajo čustvene in nagonske reakcije, in ko dosežejo zavest,
se mora človek odločiti, ali jim bo pustil prosto pot, kar na posameznika deluje destruktivno,
ali pa jih uredi in oblikuje na racionalen način.23

Slika 5: Ajda Kadunc, Sweet eruption, 2018, mešana tehnika na papir, 37 x 45 cm.
Slika 6: Ajda Kadunc, Good girl, 2018, mešana tehnika na papir, 37 x 45 cm.
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Jožef MUHOVIČ, Leksikon likovne teorije, Celje – Ljubljana, 2015, str. 153.

23

Šele z racionalnim mišljenjem jih je možno urediti in likovno izraziti ter tako oblikovati nove
modele resničnosti. Z interpretacijo svojih tegob želim, da gledalec razmisli o lastnih težavah
in negotovostih, se zave njihove popolne normalnosti in se na ta način poskuša z njimi soočiti
in jih doumeti.
Namen umetnosti, piše Stallabrass24, je »zagotoviti izobraženim gledalcem, da ostanejo
nepokvarjeni in svobodni kljub izprijenosti demokracije, manipulacijam medijev in
onesnaženju mentalnega okolja z neskončno in glasno komercialno propagando.«

Slika 7: Ajda Kadunc, Female offspring, 2018, akril in pastel na platno, 100 x 120 cm.

Barva in oblike se prepletajo po celotnem slikarskem platnu, meje med figuro in ozadjem so
ponekod nejasne in zabrisane, občutek negotovosti se poveča. Dela, ali vsaj zasnove dela se
pogosto lotevam impulzivno, v stanju »nemirnih epizod«, takrat je tudi večji poudarek na
občutju in nemoči, temu primerna je uporaba ponekod kaotične kompozicije in intenzivnih
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Julian STALLABRASS, Sodobna umetnost: zelo kratek uvod, Ljubljana, 2007, str. 139.
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barvnih oblik, spet drugič večjo pozornost posvečam razmišljanju o situacijah in podobah, ki
čutim, da pogosto vplivajo na lastno samodoživljanje in samopojmovanje. Praktično delo je v
tem smislu precej raziskovalno.

Slika 8: Ajda Kadunc, The meeting, 2018, akril in oljni pastel na platno, 100 x 120 cm.
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Z uporabo včasih alogičnih aktivnih linij delo postaja kaotično, kar pogosto povzroči, da se
gledalčevo oko v neoprijemljivosti izgubi in mora začeti znova. Temeljna funkcija aktivne linije
je namreč vzbujanje določenih občutkov, zato so jo umetniki pogosto uporabljali za gradnjo
likovnega izraza na čim večji ekspresivni neposrednosti in za čim močnejši vpliv na gledalčeva
občutja.25
Milan Butina piše, da mora umetnikov konflikt med kulturnimi normami in njegovo lastno
potrebo izražati tisto, kar se v njem nabira, tej potrebi mora prisluhniti in ustvariti nove
možnosti obstoja svoje resničnosti in obenem kulturne resničnosti. Zato je umetnik načeloma
vedno v konfliktu z ustanovami, ki so si dodelile pravico vodenja družbe in želijo umetnike
»utišati«, kontrolirati.26

Slika 9: Ajda Kadunc, Alright, 2018, akril, oglje in oljni pastel na platno, 70 x 80 cm.
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MUHOVIČ, 2015, op. 23, str. 46.
BUTINA, 1997, op. 22, str. 33.
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Slika 10: Ajda Kadunc, Taste me, 2018, akril, oglje in oljni pastel na platno, 70 x 80 cm.
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6. Zgodovina tesnobe v umetnosti
S tesnobo ali raje odkloni so se posredno ali neposredno v zgodovini umetnosti ukvarjali že
številni umetniki, obravnavala pa bom tiste, ki so najbolj vplivali na moje delo. Odkloni so
prikazani ekspresivno in subjektivno, kot notranja kriza, velikokrat skozi trpeče, obupane in
popačene figure in/ali pa z grobo uporabo barv in barvnih nanosov, z vidnimi potezami čopiča
kot prikaz umetnikovega nemira. Tesnobo so v umetnikih vzbujali različni dejavniki, naj bodo
to grozote vojne, nesrečno otroštvo ali le posledica hude negotovosti. Prvi, ki se je vidno
ukvarjal s tem, je Francisco Goya, pogosto razumljen kot zadnji od starih mojstrov in obenem
prvi moderni umetnik. V svojih zadnjih letih življenja je z veličastnimi Črnimi slikami začel
upodabljati temno plat človeške duše – nasilje, obup, obsedenost, krutost, nespametnost, zlobo
in mentalne bolezni. Ta dela je naslikal v popolni izolaciji, o njih ni pisal in jih ni nameraval
javno razkriti, slikal je le zase, za svojo dušo. Tovrstne temne in vznemirjajoče sile njegove
podzavesti napovedujejo surrealistično in ekspresionistično gibanje 20. stoletja. Njegovo delo
je imelo močan vpliv na ustvarjalce moderne umetnosti.

Slika 11: Francisco Goya, Starca pri jedi juhe (Two Old Ones Eating Soup), 1819–1823, oljna freska, prenesena
na platno, 49 x 83 cm, Prado.
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Proti koncu 19. stoletja se je pojavil simbolizem in z njim avtorji, ki so v svojih delih vzbujali
različna občutja in razpoloženja, prikazovali so neizrekljivo, sanje in vizije ter jim dali obliko.
James Ensor se je najbolj očitno ukvarjal z ekspresijo, svojim lastnim mišljenjem, pogledom na
moderno družbo, dela imajo pridih cinizma in posmeha ter podajajo popačeno obliko realizma
kot stresov, ki so temelj sodobnih družbenih moral svojega časa. Z upodabljanjem karnevalov
je našel odličen način, s katerim je zajel družben zaplet, njegovo raziskovanje »prave družbe«
pa je povzročilo odklon in zgražanje mnogih. Kot pionir ekspresionistov je to še globlje začel
raziskovati Munch, ki odpre novo in široko pot umetnosti, zajemal je teme eksistencializma –
življenja in smrti ter obupa, s poenostavljenimi formami, nenavadnim koloritom in vrtinčasto
fakturo.
Novo gibanje ekspresionistov v začetku 20. stoletja je temeljilo na umetnikovih občutkih –
značilen je poudarek na izrazito osebnem, čustvenem odzivu na tematike. Pogosto so
uporabljali vrtinčene, zaobljene poteze, ki so izrazile čustven odziv na strahote sodobnega
sveta. V svojih vijugastih figuralnih interpretacijah in drznih barvah so razvili nov način
družbene kritike. Gibanje se je s skupinama Die Brücke in Der Blaue Reiter dogajalo predvsem
v Nemčiji. Očarani so bili nad »primitivizmom«, starimi plemeni ter njihovimi obredi,
človeškosti na drugih ravneh zavesti. Reprezentacije modernih mest so vsebovale odtujene
posameznike – stranski produkt urbanizacije – ter prostitutke, s čimer so opozarjali na
distanciranje čustev posameznikov v mestih kot produkt kapitalizma.27

27

Expressionism, The Art Story, dostopno na <https://www.theartstory.org/movement-expressionism.htm> (3.
8. 2018).
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Najmočnejša oblika umetnosti tesnobe se je najverjetneje začela v času po 2. svetovni vojni, ko
so umetniki slikali lastno doživljanje vojne in njenih posledic. Eksistencialistična anksioznost
in pesimizem sta bila v intelektualnih krogih močno prisotna.28 Alberto Giacometti je skozi
krizo eksistence in tesnobe zgradil svoj značilen stil krhkih, visokih in vitkih figur s popačenimi
udi, kar izraža krhkost delikatne sestave samopodobe. S tesnobnimi, surovimi, osamelimi ter
popačenimi figurami je Francis Bacon odlično podajal osebni odziv na takratne tegobe in
dogodke. Njegove figure so se preobrazile v nasilno izkrivljene, grde, mesnate in moraste
podobe, kjer je pogosto videti, da so obrnjene od noter navzven, mnoge so izolirane in zaprte v
kletke. Bacon je z svojimi figurami prinesel novo čustveno intenzivnost z zvitimi, mesnatimi,
čustveno odprtimi množicami. Slike je začenjal z ozaveščeno temo in glede te neovirano
raziskoval svoja čustva na način proste asociacije. V vsej svoji kompleksnosti je poskušal
razkrivati notranjost človeške fasade, v slikah se odvija dvojna energija človeškega trpljenja in
ekstaze, ki se zdi, da v svojih zabrisanih okončinah in široko odprtimi usti razkrivajo naše
prvinske instinkte. Pogosto je upodabljal krščanske teme, čeprav je do religije čutil odpor in
menil, da je življenje vernika življenje v laži. Eksistencializem v tovrstnem slikarstvu je
izražanje tesnobe o usodi človeštva v atomski dobi.

Slika 12: Francis Bacon, Tri študije za figure na vznožju razpela, 1944, Olje na treh ploščah, vsaka:
940 x 737 mm, Tate.

Z zavračanjem stilsko hladnega minimalizma in konceptualizma se obdobje močne ekspresije
vrne v sedemdesetih letih dvajsetega stoletja v Ameriki, Nemčiji in Italiji. Neoekspresionistični
umetniki so ubrali podoben pristop – do strahu, tesnobe in nemira industrijske dobe – le da so
ga spreobrnili in osmislili za zelo drugačne čase. Najpomembnejši povratek ekspresionizma je
28

Prav tam.
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prispeval Georg Baselitz, ki velja za enega najpomembnejših nemških umetnikov
sedemdesetih. Postane vzor za mednarodno vrnitev čutnosti v slikarstvu. Pomemben
predhodnik v Ameriki je bil Phillip Guston, sprva abstraktni ekspresionist, k figuri in močnemu
izraznemu slogu pa se je vrnil v šestdesetih, z mešanico socialnega realizma in risanih likov, ki
so kot nekakšne temačne risanke strahovitih urbanih svetov nasilja in nestrpnosti.
Neoekspresionisti so pogosto upodabljali prepoznavne like, večinoma človeško figuro, a je ta
v tem primeru izkrivljen, popačen predmet upodabljanja na grob in nasilen način, z uporabo
močnih barvnih in tonskih kontrastov. Opuščanje perspektive, agresiven način slikanja in
pogosto nanašanje barve v gostem impastu je dajalo slikam videz spontanosti. Pri svojem delu
so zelo različni umetniki (Julian Schnabel, Anselm Kiefer, Phillip Guston, JM. Basquiat)
prevzemali zelo različne kulturne, erotične, mitološke, nacionalistično-zgodovinske in
»primitivne« teme.

Slika 13: Jean-Michel Basquiat, Brez naslova (lobanja), 1981, akril in mešana tehnika na platno 207 x 175,9 cm,
Broad Collection.

Med temi avtorji ter njimi in seboj vidim lepe povezave, četudi jih utesnjujejo zelo različne
stvari, dogodki in stališča v zelo drugačnih časih. Na zadnje se pogosto obrnem in v njih iščem
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navdih, sploh ko se pri delu spopadam z negotovostjo, kot da lastna presoja ni dovolj dobra. V
slikarstvu namreč tudi sama uporabljam zelo podobne pristope, elemente in načine slikanja.
Vse od naštetih načinov upodabljanja obupane izmaličene figure, uporabe ekstremnih barvnih
srečanj, do izmerno osebnega, ekspresivnega izraza. V tovrstnih delih, kot tudi v svojih,
velikokrat zaznavam neko mero cinizma, nežnega terorja – z uporabo živahnih barv,
navideznega nasmeha in objema, ki je v resnici blokada.
Sebično naravo družbe in njen odnos do posameznika ter okolja razumem kot problematično in
destruktivno. Prostor (družbeno okolje), v katerega je postavljen moj norec, je kaotičen,
alogičen, neoprijemljiv in pogosto brez gravitacije. V prvi vrsti me zanima naš prvinski odziv.
Tudi večina teh avtorjev se je na določeni točki ukvarjala z prvinskim odzivom glede na
določene razmere v družbi v zgodovini, na svoja lastna neskladja z njo. Goya je preučeval
človeško zlobo in obsedenost, Ensor s svojimi karnevali in maskami kaže na človekovo
zamenljivost, hinavščino in bedo, Munch pa prvi zajame bolj osebni, najbolj prvinski odziv,
krik. Krik zelo pogosto, skoraj v vsakem delu uporabi tudi Bacon, ki ob onemelosti lika izraža
neizmerno tesnobo. Njegovi temačni, strah vzbujajoči stvori izražajo jezo, teror, strah in žalost.
Baselitz obravnava drugačne vrste prvinskosti, saj je odraščal med destruktivno drugo svetovno
vojno, zato uničen posameznik igra veliko vlogo v njegovem delu. Tesnobo in bolečino figur,
ki jih prikazuje, izraža z značilnim obračanjem na glavo, raztrgninami in zamazanimi potezami.
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7. Zaključek
Problem, s katerim se ukvarja pričujoče delo, je za koga morda popolnoma nepotrebno
ukvarjanje z drugovrstnim problemom in se jim družbena pričakovanja ter vodenje množice ne
zdi prav nič nenavadnega, saj v resnici o tem sploh ne razmišljajo. Niti dva subjekta ne trpita
na enak način, vsak ima svoje lastne oblike težav in negotovosti. Identificirati vzroke stresa je
težko, sploh če upoštevamo, da živimo na mirnem kraju. Kakor koli pogledamo, pa se
indikatorji skrivajo že v preprostih življenjskih stanjih (tj. zgodnje otroštvo, strahovi in skrbi,
odnosi z okoljem, nadzor nad lastnim življenjem, družbeni status, itd.). Merilo je uspeh,
skromnost je odklon. »Če je uspeh kriterij normalne identitete, je neuspeh simptom motnje.«29
V procesu razumevanja tovrstnega problema sem prišla do stališča, kjer lastna napaka postane
popolnoma sprejemljiva. Skozi likovne principe bi torej želela opozarjati tudi na lepoto
nenormalnega. Zanima me predvsem fenomen nesprejemljivosti odstopanja od družbeno
ustaljenega, gledalcu želim podati razmišljanje o njegovem lastnem odzivu na število odkritih
in prikritih zahtev, ki smo jih primorani kot del skupnosti spoštovati za privilegij statusa
normalnega.
Ob številu pričujočih družbenih dejavnikov, ki vplivajo na individuum, se mi torej poraja misel,
ali ni vse prej kot moten in nenormalen posameznik moten in negotov družben sistem in okolje,
v katerega je posameznik postavljen in s katerim to okolje kot njegovim elementom razpolaga
in upravlja, zavedno ali nezavedno? Je res posameznikova napaka, da ni zmožen vsrkati vseh
teh dvoumnih informacij in zahtev ter delovati v skladu z njimi?

29

VERHAEGHE 2016, op. 4, str. 212.
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9. Slikovno gradivo
Slika 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ajda Kadunc, fotodokumentacija serije slik, 2018.
Slika 9: Francisco Goya, Two Old Ones Eating Soup, 1819-1823, oljna freska prenesena na
platno, 49 x 83 cm, Prado (pridobljeno s
<https://www.berfrois.com/uploads/2012/11/goya2.jpg> [15. 7. 2018]).
Slika 10: Francis Bacon, Tri študije za figure na vznožju razpela, 1944, Olje na treh ploščah,
vsaka: 940 x 737 mm, Tate (pridobljeno s < https://www.tate.org.uk/art/artists/francis-bacon682> [15. 7. 2018]).
Slika 11: Jean -Michel Basquiat, Brez naslova (lobanja), 1981, akril in mešana tehnika na
platno 207 x 175.9 cm (pridobljeno s < https://www.wikiart.org/en/jean-michelbasquiat/head> [15. 7. 2018]).
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