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POVZETEK:
»nesnága -e ž (á)
1. umazanija: odstranjevati nesnago; tla so polna nesnage; okna so kar motna od nesnage
/ v tej hiši je velika nesnaga / ekspr. le kako more živeti v tej nesnagi umazanem okolju,
prostoru
2. slabš. malovreden, ničvreden človek: čas je že, da bi spodil to nesnago iz hiše / kot
psovka molči, nesnaga grda«1
V svoji diplomski nalogi se ukvarjam z »nesnago«, ki jo ustvarja telo/človek. Je
posledica bivanja in je prisotna povsod, kjer smo. Telo pri svojem bivanju nenehno pušča
sledi, tako vidne kot manj ali nevidne.
Znotraj tega polja sem zbiral določene nesnage, ki sem jih vzel v podrobnejši vpogled in
z njimi ustvarjal. Tako se na eni strani ukvarjam z lastnimi nesnagami, ki raziskujejo in
govorijo o obstoju in zavedanju lastnega telesa. Na drugi strani pa raziskujem širše polje
prostora, bivanjski in javni prostor. Nesnaga, ki se v teh prostorih odlaga in kopiči, in je
tako neizogibno prisotna, da obstaja na meji vidnega – nam zaznavnega polja. Prav ta
material mi je služil kot izhodišče pri ustvarjanju.
V izhodišču je bilo temeljni del ustvarjanja moje lastno telo. Kasneje posegam v širše
polje, kjer odkrivam tujo, skupno in vsem lastno nesnago znotraj bivanjskih prostorov.
Dela, ki sem jih ustvaril, so kronološko nastajala, kot sledi: začel sem s sklopom
Odplake, nato Prah; temu sledi tretji sklop pod naslovom Odtisi. Vse skupaj je v seriji
del pod naslovom Odplaka, nesnaga in izloček.
.

1

Nesnága, SSKJ, dostopno na
<https://fran.si/iskanje?FilteredDictionaryIds=130&View=1&Query=nesnaga> (23. 8. 2018).
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ABSTRACT
In my bachelor’s thesis, I deal with the dirt and grime that the body creates. It is a
consequence of being and it is present everywhere we are. The body constantly leaves
traces that can be visible, less visible or even invisible to us.
Within this field, I started to collect certain grime, which I then took in a more detailed
insight and started to create with it. Thus, on the one hand, I deal with my own grime that
explores and speaks about the existence and awareness of one's own body. On the other
hand, I explore space in a wider context as some private space and some public space.
The many layers of dirt, dust, and grime are created over time and they exist for us in the
boundary between visible and invisible. This became the material that served me as a
starting point for the artworks presented in this thesis.
In the beginning, the fundamental part of the making process was my own body. Later, I
encroach on a wider field where I would explore also the foreign and common grime
present in the living spaces.
The works I created were chronologically produced – starting with the Sewage section,
secondly as a Dust, and the final work titled Body traces/Traces. All together in a series
of works under the title Sewage, Dirt, and Excretion.
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UVOD
V svoji diplomski nalogi se ukvarjam z nesnago, ki jo ustvarja in prenaša telo/človek.
Njena tvorba je posledica bivanja in je prisotna povsod, kjer smo.
Dela v seriji Odplaka, nesnaga in izloček so nastajala postopoma in jih razvrščam v tri
sklope. V prvem sklopu so dela, kjer se ukvarjam in ustvarjam z odplako, sledi ji sklop
del, kjer uporabim za izhodišče ustvarjanja prah. Zaključim pa s sklopom del, kjer zbiram
odtise v prostorih, kjer sem ustvarjal.
Vsem delom je skupnih več izhodiščnih točk. Omenil bi način in pristop, ki sem ga pri
delu uporabljal. Pristop, ki mi je omogočal igro in integriteto z materiali in načinom
ustvarjanja, ki sem ga ubral. Pri tem se poglavitno navezujem na sam proces dela. Za vsa
dela je značilno, da so posledica igre in spontanih odločitev, ki so vodile v različne smeri.
Vsebina del se je razvijala simultano skozi igro in ni del načrtovanja v naprej. Pri delu me
je stimuliralo in ohranjalo motiviranega ravno to neznano področje, katerega sem
raziskoval. Pot, ki me je vodila do končnih izdelkov, je bila vnaprej v veliki meri
nepredvidljiva. Na tej poti je bilo veliko različnega preizkušanja, odkrivanja novih
materialov, uporaba različnih medijev za predstavitev del, zabave, frustracij,
kompromisov in napak. Znotraj procesa ustvarjanja je bilo veliko prilagajanja samemu
materialu, ki sem mu dopuščal, da me vodi skozi igro. Pri tem je bilo prisotnih več
faktorjev, ki so od mene terjali dosti potrpežljivosti in spontanih odločitev. Material mi je
tako narekoval časovno obdobje, ki sem mu ga namenjal, določal formo, in me vodil k
naključnim rešitvam, napakam in tvorbam, ki so obstale kot del končne zgodbe. Če
nekoliko ironično povzamem, sem čakal, da se delo naredi samo. Podobno o tem zapiše
Umberto Eco: »Včasih umetnik dovoli materialom, naj ustvarjajo sami, barvi naj brizga
po platnu, žakljevini ali kovini, naj spregovorita z neposrednostjo naključne,
nepričakovane raztrganosti. Zato se pogosto dozdeva, da se umetnina odreka sleherni
obliki in dopušča sliki ali kipu, naj tako rekoč postane naravno dejstvo, darilo slučaja kot
tiste oblike, ki jih morski valovi rišejo v pesek ali dežne kaplje vtiskajo v blato.«2
Dela, ki jih bom v nadaljevanju predstavil, so nastajala v treh sklopih. Te sklope
predstavim na način, da poskušam podrobneje opisovati proces ustvarjanja, da bi bralec
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Umberto ECO, Zgodovina lepote, Ljubljana 2006, str. 405.
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in kasneje tudi gledalec (ali obratno) dobil intimen vpogled v samo ustvarjanje. Menim,
da je za gledanje oz. za dela sama, ki sem jih ustvaril v tem obdobju, to bistveno. Tako se
pri pisanju o njih zavestno osredotočam na razčlenitev praktičnega pristopa, ki je bil
ključen za nastanek končnih form in nekoliko zapostavljam teorijo vsebine.
Cilji, katerim sem sledil, so obenem tudi smernice in vodilo pri pisanju same diplomske
naloge. Pri tem apeliram na to, da sem prišel do spoznanja in odločitve, kako želim vse
skupaj predstaviti. Pripeljati tako pisni kot tudi praktični del zaključne naloge na isti tir.
Da bi to dvoje postalo celota (eno delo) in ne povsem ločeno delo, na eni strani mene kot
gledalca in pisca in na drugi strani kot avtorja del. Želim prikazati celoto na način, da
bralcu in hkrati gledalcu ponudim neposredni vpogled v sam proces ustvarjanja del. Na
tej točki sem se tudi nekoliko oddaljil od samega problematiziranja tematike del, ki mi
kot gledalcu sicer ponuja široko paleto možnosti, ampak me to kot ustvarjalca ne
obremenjuje. Zares me to v vsem procesu ni pretirano zanimalo, čeprav sem velikokrat
bil izzvan z vprašanji na to temo. K tematiki odpadkov, nesnage, izločkov itd. nisem
pristopal z mislijo o polemiziranju. Moj pristop je bil precej naiven. Ta materija je bila
zame gradnik, »lego kocka«, nekaj, kar je v osnovi omogočalo igro in površinsko
raziskovanje do tedaj meni neodkrite ali bolje nezanimive igrače – materiala.
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1. ODPLAKE
“ Odpláka -e ž (ȃ) voda iz gospodinjstev, industrijske dejavnosti, pomešana z odpadnimi
snovmi; odpadna voda: prečiščevati odplake; z odplako so prišle v vodo strupene
kemikalije; onesnaženje vod z odplakami / industrijske, rudniške odplake “3
Delo Odplake je prvo v seriji del, ki jih predstavljam v svoji diplomski naloge. Vse se je
začelo zelo preprosto, nekoliko naivno. Ne vedoč, da ima vse to svoje nadaljevanje, da je
prav to prvi košček mozaika, ki ga bom sestavljal v nadaljevanju.
Začelo se je z mentorjevo nalogo z naslovom »sem to, kar nisem«. Šlo naj bi za razmislek
o samemu sebi in svoji predstavitvi skozi nekaj, kar nam ni blizu in nas ne predstavlja
direktno, vendar je del nas. V svojem bistvu nas tudi na nek način zanika. Se odmika od
neposrednosti in bolj kot to nagiba k iskanju popolnoma atipičnega.
Kot odgovor na nalogo sem izdelal delo, ki je bilo v prvi fazi preprosta, hitra gesta, ki se
je kasneje izkazala kot efektivna in mojemu načinu dela ustrezna. Poteza, ki je
narekovala moje delo v precej daljšem obdobju, kot bi si ga bil lahko zamislil. Na
umivalniku, ki sem ga imel v ateljeju, sem odstranil odtočne cevi. Namestil sem nove in
jih za razliko od običajnega speljal v prostor. Odplake so se tako začele zbirati v
zbiralnik/akvarij v ateljeju in niso več stekale v kanalizacijske cevi, kot je to v navadi. Pri
tem sem razmišljal, da odplaka, ki jo zberem je delno odpad ali ostanek mojega lastnega
telesa. Pri tem ciljam na elemente/snovi, ki so del nas (odpadla koža, dlake, slina itd.) in
gredo z spiranjem v pozabo, se jih izloča in odstranjuje. Pri tem sem pomislil na vse te
delce, ki so del mene in stalno odpadajo ter se spirajo v odtočne cevi. Tako rekoč ne
obstajajo. Odplavajo v temo, čim dlje od naših pogledov, dokler se skorajda ne zavedamo
več, da so del naših prostorov in preplavljene z našimi telesnimi izločki. Našim DNKjem, identiteto, dokazom o prisotnosti v določenih prostorih in nezavedno prisotni v
prostorih, ki so nam tako samoumevni, da skoraj da ne obstajajo več.
Odplake, shranjene v akvariju, so tokrat ostale z nami, prisotne in vidne v prostoru. Za
nekatere tudi skrb vzbujajoče, saj je to umazanija, ki oddaja vonj, spreminja barvo in je v
3

Odpláka, SSKJ, dostopno na
<http://bos.zrcsazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=ge%3Dodplaka> (24. 7. 2018).
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tem trenutku leglo gnusa. William Ian Miller v svoji knjigi Anatomija gnusa razmišlja
takole: »Zdi se, da je prav gnus (do tega, kar smo, in v kar se bomo povrnili) generator
tako čislanega prizadevanja za čistost in popolnost. Na tej vzvišeni poti očiščenja se
namreč ne moremo izogniti oviram v obliki telesnih odprtin, izločkov in drugih nečastnih
objektov, ki so domnevno pod častjo filozofske refleksije, kar nas v končni konsekvenci
pripelje do zaključka, da smo osnova vsakršnega gnusa mi sami. Oziroma dejstvo, 'da
živimo in umiramo in da je ta proces umazan, saj oddaja snovi in vonjave, zaradi katerih
dvomimo o sebi in se bojimo svojih sosedov «. 4
V teku semestra je postalo opazno, da so se osebe, s katerimi sem delil ateljejski prostor,
začele vedno bolj izogibati predelu, kjer so se zbirale odplake. To je vodilo k temu, da je
sicer skupen umivalnik postal umivalnik, ki sem ga od zdaj naprej uporabljal samo še jaz.
To pa je posledično pomenilo, da je odplaka, ki se je zbirala v zbiralniku nesnaga, ki sem
jo ustvaril sam. Delci, ki so se kopičili v zbiralniku so tako bili odpadki mojega telesa in
ostala 'nesnaga' s katero sem se 'rokoval'.

1.1 Proces in postavitev dela Odplake
Odplake so se stekale v zbiralnik, ki je bil postavljen v prostor in ne več odtekale v
kanalizacijo. S tem je odpadek postal prisoten neposredno v prostoru z nami in ni šel v
pozabo po kanalizacijskih ceveh kjer je nam neviden.
Odplake sem zbiral na tedenski ravni; nekaj sem jih shranil, ostalo pa zlil naprej v
kanalizacijo. Tako sem vsak teden obdržal vzorec odplak prejšnjega tedna in v tekočem
tednu začel zbirati odplake na novo. Odplak vsakega tedna posebej med seboj nisem
mešal. To sem ponavljal vsak teden v dobi približno dveh mesecev. V umivalniku sem si
pretežno umival roke in obraz, kar je pomenilo, da se je v zbiralniku nabiralo veliko moje
sline, odpadne kože in ostalih nesnag, ki sem jih pobral v času preživetem v ateljeju. V
umivalniku sem tudi umival svojo skodelico za kavo, kar je postalo del vsakodnevne
rutine. Po pretečenih nekaj tednih, ko so se vzorci odplak začeli kopičiti, sem začel

4

William Ian MILLER, Anatomija gnusa, Ljubljana 2006, str. 15.
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razmišljati, kaj s tem narediti. Ali jih zgolj kopičim in shranjujem kot vzorce, ali jih
uporabim in razvijem projekt naprej? Odločil sem se, da poskusim delati z njimi naprej.
Odplake, ki sem jih imel zbrane iz preteklih tednov, sem uporabil kot element za slikanje
na platno. Vzorci odplak so mi služili kot barvilo za slikanje. Seveda je v tem trenutku bil
vse zgolj eksperiment, del razvoja in igra, v katero sem se ujel. Odločil sem se, da zbrane
odplake enega tedna kapljam na horizontalno postavljeno platno. S tem sem hotel,
kolikor je možno malo, poseči v samo slikanje in s tem nastanek končne podobe. Proces
se je skoraj v popolnosti odvijal avtomatično. V sam proces slikanja sem posegel zgolj v
začetni fazi pri postavitvi in pripravi platna na 'slikanje'. Platno sem namreč postavil
horizontalno pod vrečko, kjer je bila zbrana umazana voda. Pod platno sem postavil nov
zbiralnik, kamor se je odvečna tekočina iz platna izcejala. Vsebino vrečke sem prebodel z
iglo, ki je nato počasi kapljala po platnu in izrisovala podobo, v katero kot omenjeno v
nadaljnjem procesu več nisem posegal. Proces slikanja s kapljanjem sem ponavljal toliko
časa, dokler odplaka, ki se ni vpila ali zažrla v platno ni povsem izhlapela; približno en
teden za en vzorec.
Glede slikanja s kapljanjem, naj omenim, da je nastajala naključna sled, ki se je
spreminjala s časom, ko je umazana voda hlapela. Nastaja prekrivanje plasti in obrisi, ki
kažejo, da gre za naključno risbo. Na sliki ostajajo tudi delci – srž umazanije, ki so
nekakšne teksture in so na slikah razvidni kot temnejše obarvani deli. Vsaka slika je
povsem drugačna in nekontrolirana. Pomembno je bilo, da nastaja čim bolj avtomatično.
Najpreprostejša obrazložitev za razliko in utemeljitev, zakaj sem za ta proces izbral
prosto kapljanje in ne uporabo na primer čopiča kot orodja za slikanje, lahko omenim
Jacksona Pollocka. Pri njegovem kapljanju, tako imenovanem drippingu, je šlo za
osebne, nekakšne izrazne, ekspresivne geste abstraktnih vsebin. V mojem primeru pa gre
za fascinacijo nad materialom, dokumentiranjem, eksperimentiranjem in opazovanjem
nastajanja dela. Želel sem zgolj prenesti material, ki sem ga nabral v obliki odplak na
platno. V tem primeru mora delovati čim bolj naravno, neposredno in avtomatično. Gre
za uporabo materiala, kjer sem in skušam beležiti, kar je običajno neopaženo ali zakrito
(spuščeno v odtoke). Hkrati sem s tem želel, da material govori zgodbo o meni in mojem
obstoju. Material, ki je zbran na platnu, je mešanica različnih umazanij in mojih lastnih
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izločkov v obliki odpadle kože, znoja, sline, dlak… Tako postavim na ogled serijo
'avtoportretov', ki so brutalno iskreni in so skupek delcev, ki so nekdaj bili del mojega
telesa. Ti so sedaj vzorci in gnusni skupki (vendar ne na vizualni ravni) na platnu. S tem
delom je tudi zelo specifično arhiviran čas in prostor, v katerem sem bival. Portreti so
hkrati nekakšna časovna kapsula, ki govorijo o dejanskem obstoju telesa v teh specifičnih
parametrih časa in prostora.
Vzorce odplak vsakega tedna posebej sem dal na osnovno kemijsko analizo. Analizo je
opravilo podjetje Tehnofan d. o. o. iz Ljubljane. Za to sem se odločil, ker sem hotel, da
imajo podatki iz analize vlogo spremnega teksta k delu. Tukaj je osnovna kemijska
analiza bila uporabljena kot kompromis. V tem primeru sem želel opraviti popolno
kemijsko analizo odplak, ki bi razkrila natančno, kaj in koliko različnih materialov se je v
teh odplakah zbralo. Najnatančnejši odgovor sem dobil z Inštituta Jožev Štefan, kjer so
me seznanili s tem, da oni takšnih analiz načeloma ne opravljajo. Če pa bi to storili, pa bi
bili stroški takšne analize astronomski. Tako sem se odločil za preprostejšo različico v
obliki osnovne kemijske analize odplake, ki je prav tako imela svoj namen in idejo, ki
sem jo želel sporočiti z uporabo takšne vrste spremnega teksta.
Podatke iz analize sem uokviril ter postavil nad posamezno sliko. Analiza ima tako
namen priloge k sliki (kodni zapis, tekst). Tekst govori o vsebini/kemičnih lastnostih
materiala, ki se je nabiral v odplaknjeni vodi, hkrati pa razkriva vsebino dela. List s
podatki analize je ostal takšen, kakršnega sem dobil iz laboratorija brez urejanja in
dodatnega oblikovanja. Pomembno se mi zdi, da je originalen in s tem takšen, kot ga
berejo raziskovalci, preden se prevede v splošno razumljiv tekst. Torej je prvi najbolj
'surov' izpis, ki je rezultat tovrstnih analiz.

13

Slika 1 Primer enega od zapisov iz analize, 2016.
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1.1.1 Postavitev dela Odplake
Serija sestoji iz šestih platen, ki so eno poleg drugega horizontalno vpeta v steno. Višina
postavitve (od tal do platna) je enaka višini umivalnika, ki sem ga uporabljal pri
večtedenskem zbiranju odplak. Tako želim preko postavitve ohraniti viden tudi sam
proces dela. Vsako od platen nosi unikatno ‘risbo’/sled oziroma zapis, ustvarjen iz odplak
posameznega tedna.
Na tleh pod platni so postavljeni kozarci z odplako iz tedna, ko je bila slika narejena. Nad
sliko/platnom je uokvirjen list s podatki iz analize vzorca odplake, s katero je bila slika
narejena. Del postavitve, kjer gre za podatke iz analize, je izjemno pomemben pri tem
projektu, saj je nosilec tekstovnega(kodnega) zapisa ob vsaki sliki posebej.

15

Slika 2 Mihael Novak, Odplake, 2016, postavitev dela.
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2. PRAH
»Práh -ú in -a m (ȃ) 1. zelo drobni suhi delci snovi v zraku, na predmetih, stvareh: prah
se nabira na pohištvu; prah se poleže, useda; brisati prah z omare; vozila dvigajo prah;
iztepsti prah iz odeje; debela plast prahu / ekspr. požirati prah vdihavati zrak, poln prahu /
cestni prah ki nastaja na netlakovanih cestah; krpa za prah // kar je temu podobno:
zdrobiti kamenje v prah; ekspr. oblak snežnega prahu / cvetni prah več pelodnih zrn,
pelodna zrna 2. navadno s prilastkom izdelek iz določene snovi v obliki zelo drobnih
suhih delcev: arzenikov, grafitni prah; predelovati premogov prah; jajca v prahu posušena
in drobno zmleta; mleko v prahu ● ekspr. to delo je že prekril prah je že pozabljeno;
ekspr. to je dvignilo mnogo prahu povzročilo je razburjanje, govorice; ekspr. njegovi
načrti so se sesuli v prah niso uspeli; ekspr. spremeniti v prah in pepel popolnoma uničiti,
razrušiti; vznes. naši sovražniki bodo ležali v prahu bodo premagani, ponižani; ekspr.
zdrobiti koga v sončni prah uničiti ga, onemogočiti ga; star. strelni prah smodnik; ekspr.
jezen sem nanj, da bi ga zmlel v sončni prah zelo; bibl. prah si in v prah se povrneš
človeško življenje je minljivo; bibl. otresti prah s čevljev in zapustiti kak kraj pretrgati
vse zveze z njim ◊ agr. gnojilo v prahu; geol. kozmični prah delci, ki padajo iz
medplanetarnega prostora na zemljo«5
Tokratno poglavje opisuje nadaljevanje sklopa 'Odplake', pri kateri sem odkrival odtise
telesa v prostoru. Ponovno iščem različne možnosti odkrivanja teles skozi odpadne
materiale. Pri tem delu sem razmišljal o prahu, ki nosi nekakšen zapis bivanja. Stalno je
prisoten in vsi si vztrajno prizadevamo, da bi se ga rešili. Hrepenimo po njegovi
odsotnosti. Ga odstranjujemo, čistimo. Posledično ga zberemo precejšne količine pri
samem odstranjevanju. V vsej tej nesnagi se nabere ogromno različnih delcev. Od
mikroskopskih pršic, ki naravnost kraljujejo v naših zasebnih prostorih, do drobnih
odpadkov, med katerimi so tudi delci telesa: dlake, odmrla ali odpadla kože, nohti, tudi
izločki itd., Poleg vsega pa še mnogo drugih organskih, anorganskih in sintetičnih delcev.

5

Práh, SSKJ, dostopno na < http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=prah&hs=1>
(13. 8. 2018).
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Pri svojem delu sem uporabil različne vzorce prahu iz različnih zasebnih prostorov. Vsak
vzorec nosi zapis določenega prostora in teles, ki v njemu bivajo. Zapis, ki dokazuje naš
obstoj. Vzorce, ki sem jih zbral, sam imenujem 'mrtvi prah'. Delci, ki so bili odloženi in
smo jih nabrali v npr. vrečke sesalnikov ali krpe za prah in jih zavrgli, so torej postali
'mrtvi prah'. Na drugi strani imamo delce prahu, ki se gibljejo po prostoru. So del ozračja.
Ti delci so tako zelo majhni in lahkotni, da poplesujejo okoli nas v vseh prostorih. Nam
so skorajda nevidni. Vidimo jih zgolj ob posebnih okoliščinah. Te delce prahu, ki so v
ozračju in so v gibanju, imenujem 'živi prah'. Ta dva pojma, ki sem jih opisal, sta tudi
osnovi za nastanek novega dela. Na eni strani tako postavljam na ogled delo, ki je
posledica nabranega 'mrtvega prahu', na drugi pa 'živi prah', ki je viden s pomočjo
svetlobe iz projektorja.
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2.1 Proces in Postavitev dela Prah 1 – Portret (A.O., Dr. S., M.N., Dr. L. J.,
A.J.)
Vstop v drugi sklop del z naslovom Prah je imel podobno zgodbo kot prvi del. Odločitev,
da nadaljujem s serijo del, kjer za ustvarjanje uporabljam nesnago, se je zgodil zaradi
dveh razlogov. Prvič zato, ker sem v procesu ustvarjanja Odplak spoznal, da mi je delo
predstavljalo izziv. Izziv ustvarjati z materialom, ki na eni strani povzroča nelagodje in
na trenutke vzbuja gnus, odpor. Na drugi strani pa mi končna podoba – produkt
predstavljal zadovoljstvo in nagrado za vloženo delo. Ker sem si želel novega izziva in
čutil, da je sklop Odplak zaključeno poglavje, sem iskal nov material. Drugi razlog pa je
bil sesalec, ki sem ga imel v ateljeju in sem z njim sprotno sesal nesnago, ki se je
nabirala/ustvarjala kot posledica dela z odplakami.
V nekem trenutku, ko sem razmišljal o novem delu in materialu, ki bi ga uporabil, sem se
spomnil na sesalec, na ves prah in nesnago, ki sem jo nabral. Nadaljevanje se mi je
vseskozi ponujalo samo.
Odločil sem se, da bom zbiral prah. Hotel sem imeti prah iz različnih prostorov. Prvi
primerek je bil tisti, ki sem ga sam nabral v ateljeju. Vzorec sem shranil in začel
razmišljati, kje in kako naprej zbirat nove vzorce prahu. O projektu sem nekajkrat govoril
z naključnimi znanci. Zanimalo me je, če bi mi dovolili priti v njihovo sobo, stanovanje,
hišo ali delovni prostor in posesati prostor. Razložil sem jim, da zbiram vzorce prahu, in
če dovolijo, bi jih potencialno tudi uporabil za umetniško delo. Odzivi so bili precej
posrečeni. Nekateri so sprva mislili, da je to nekakšna šala, kasneje pa so skorajda vsi
brez izjem v to privolili.

Slika 3 Mihael Novak, primer vzorca prahu, 2017.
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V nekaj tednih sem nabral približno deset vzorcev. Opazil sem, da so si ti med seboj
popolnoma različni. Niti en primer ni bil enak drugemu. Bilo je nenavadno videti, da si je
lahko prah, ki se nabira vsepovsod brez izjem, tako različen med seboj. To je seveda
posledica različnih navad, ki jih imajo ljudje znotraj nekega prostora in okolja, v katerem
bivajo.
Ta ugotovitev in sam material me je nagovoril k temu, da ga uporabim in predstavim
'čistega', takšnega, kot je. Odločil sem se da pri tem delu postavim vzorce enega zraven
drugega, ki bodo gledalca nagovarjali s svojo preprostostjo in razliko med seboj. Menim,
da je vsak vzorec močan zapis določenega okolja, prostora in oseb, ki v njemu bivajo.
Dovolj močan, da vzdrži sam brez nadaljnje manipulacije in predstavlja identiteto vsega
naštetega. Služi kot nekakšen portret, original, ki je lasten samo enemu specifičnemu
prostoru. Znova, tako kot pri Odplakah, lahko govorim o materialu, ki je skupek izločkov
v obliki odpadle kože, dlak, las, nohtov. Na drugi strani pa hrane, ki jo jemo, oblačil, ki
jih nosimo, okolja, v katerem živimo in tako dalje. Tako postavim na vpogled serijo
vzorcev, ki so popolnoma neposredni in so nabor delcev, ki zelo specifično orisuje čas in
prostor, v katerem je bila ta nesnaga nabrana. Če govorim o teh vzorcih kot o portretih, so
ti prav tako nekakšna časovna kapsula in original.
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2.1.1 Postavitev dela Prah 1
Delo v seriji Prah - 'mrtvi prah' je postavljeno v stilu muzejskih postavitev. To sem izbral
predvsem zaradi tega, ker je tako kot v muzejih tudi pri tem delu postavljeno na ogled
nekaj, kar je vezano na preteklost. V vitrini razstavljam prah, ki se nabira v zasebnih
prostorih, kjer bivajo telesa oz. uporabniki teh prostorov. Razstavljenih je pet vzorcev
prahu; vsak je na ogled v navezavi s tekstom. Napisi govorijo o obdobju/času bivanja
določenih oseb v nekem prostoru in številu oseb, ki živi v tem prostoru.

Slika 4 Mihael Novak, Prah 1 – Portret (A.O., Dr. S., M.N., Dr. L. J., A.J.), 2016.
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Napisi na tablica za vsak primer prahu posebej:
" Primer prahu se je zbiral dve leti. Zasebni prostor. Za prah je skrbelo pet oseb.
(Dr. S.)"
" Prah, ki se je v delovnem prostoru nabiral zadnjih dvajset let. Ena oseba.
(A. O.)"
" Prah se nabira že štiri leta. Delavni in družabni prostor. Ena oseba.
(M. N.)"
" Zbiranje prahu se je pričelo dvanajst let nazaj. Zasebni prostor. Nabira ga pet oseb.
(Dr. L. J.)"
" En prah. Ena oseba. Ena soba. Tri leta.
(A. J.)"
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2.2 Proces in postavitev dela Prah 2
Drugo delo v sklopu, kjer sem pri ustvarjanju uporabljal prah v uvodu tega poglavja,
opisujem kot 'živi prah'. Tukaj gre pravzaprav za vseprisotni pojav. V času, ko sem
nabiral prah, sem dostikrat bil priča pojavu, ko sem lahko opazoval prah poplesavati v
prostoru, kjer sem sesal. Ta pojav je mogoče videti ob določenih pogojih – močan snop
svetlobe, ki vdira v temen (neosvetljen) prostor bodisi skozi špranje v zavesah ali drugih
zastorih na oknu. Pri tem svetloba osvetli delce prahu, ki poplesavajo po prostoru do te
mere, da jih lahko opazujemo s prostim očesom. To je mogoče opazovati tudi, če v
temnem prostoru prižgemo svetilko z usmerjenim snopom svetlobe. Vsekakor to ni bilo
nikakršno odkritje. Bil je nekakšen opomnik na ta pojav, ki ga bolj ali manj opazimo vsak
dan, pa naj bo to zavedno ali nezavedno. V tem specifičnem obdobju, kjer sem za
ustvarjanje uporabljal prah, nikakor nisem mogel mimo tega pojava, ki je tolikokrat bil
predmet opazovanja ali zgolj fascinacije. Spomnil sem se momentov, ko sem opazoval
prah poplesavati v sobi. Po eni strani je ta svet/prostor poln prahu povsem neviden,
čeprav je stalno prisoten in je stalno del naših domov. Če ga direktno ne opazujemo, se
niti ne zavedamo, da je prisoten. Nekako obstoja samo v trenutkih, ko ga lahko
opazujemo, po drugi strani pa vidno sploh ne obstaja.
Postal sem pozoren na trenutke, ko sem poplesovanje prahu v prostoru lahko opazoval.
Uporabljal sem tudi različne snope svetlobe (svetilke, projektor), da sem lahko opazoval
tudi v povsem temnih prostorih in ponoči. V vsej tej lahkotnosti gibanja teh zelo majhnih
delcev v ozračju me je še posebej fascinirala misel, da smo sprožilec tega gibanja tudi mi.
To, da so ti delci tako majhni in lahkotni, da poplesujejo po ozračju in se gibajo z masami
zraka v prostoru, pomeni tudi, da jih mi z gibanjem naših teles dvigujemo, mešamo,
izpodrivamo. S tem, ko pri našem gibanju pred seboj izpodrivamo maso zraka,
neposredno vplivamo na gibanje teh majhnih delcev, ki so prisotni v prostoru z nami. To
pa lahko povežem z mislijo, ko sem v uvodu govoril o zavedanju lastnega telesa. Pri
temu pojavu lahko neposredno opazujemo te majhne delce in hkrati s svojo navzočnostjo
telesa vplivamo na gibanje ne samo teh delcev, ampak tudi zračne mase, ki nam je sicer
nevidna. Pri tem sem se zavedal, da se zračna masa neprestano giba okoli nas in se
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spreminja, čeprav je ne vidimo. V tem primeru so za ta neviden prostor indikator vsi ti
majhni delci prahu, ki poplesavajo v prostorih skupaj z nami.
Odločil sem se, da za to delo osvetlim karseda veliko polje prostora in s tem jasno
prikažem vse te majhne delce v prostoru, ki se gibajo z nami (ta prah ima vlogo
indikatorja premikanja nevidnega). Obenem se ob vsakršnem premiku in vstopu v prostor
začne zrak mešati, kar direktno vpliva na prah, ki poplesuje v ozračju. Tako lahko
direktno opazujemo svoj vpliv telesa na 'neviden' del prostora, ki pa je tokrat zaradi
osvetlitve in s pomočjo prahu postal viden. Mogoče je opazovati vpliv telesa v relaciji do
okolja.
»Nekateri slikarji informela so svojim delom nadeli naslove, ki namigujejo na navzočnost
grdega materiala, obstoječega že davno pred kakršnimkoli umetniškim namenom:
makadam, asfalt, tlakovci, grušč, plesen, sledovi, prst, tkanina, naplavina, žlindra, rja,
opilki, iveri... Vseeno pa ne smemo spregledati dejstva, da nas umetnik ne vabi (denimo,
s pisnim sporočilom), naj si kratko in malo kar samo ogledamo tlakovce in rjo, katran ali
na podstrešje odvržene vreče, temveč te snovi uporablja pri nastanku umetnine, torej jih
izbira, poudarja in tako brezobličnemu vtiska obliko ter pečat svojega sloga. Šele, ko smo
si ogledali umetniško delo informela, nas to opogumi, da z dovzetnejšim očesom
opazujemo zares naključne madeže, naravno raztresenost grušča, pregibe obrabljenih, od
moljev razžrtih tkanin. Tako nas preučevanje snovi in njene obdelave vabi k odkrivanju
njene skrite lepote.«6

2.2.1 Postavitev dela Prah 2
Delo je postavljeno v t. i. 'black box', ki sem ga izdelal s pomočjo lesene konstrukcije in
črnega filca. Zatemnjen prostor je ključen za uspešno osvetlitev dela. Pomembno je, da je
snop svetlobe, ki prihaja iz projektorja na sredini prostora, v največjem možnem
kontrastu s prostorom, ki ga obdaja. Svetloba, ki prihaja iz projektorja omogoča da prah,
ki je prisoten v sobi/škatli/box-u, postane viden. Pri tem delu sem želel osvetliti enega od
nevidnih aspektov našega bivanja. To, kar sem prej imenoval 'živi prah', je sedaj
postavljeno na ogled. Mogoče je opazovati vpliv telesa v relaciji do okolja. Ko gledalec

6

ECO 2006, op.2., str. 405.
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vstopi v škatlo/box, s hojo po prostoru in izpodrivanjem zraka vpliva na gibanje in
intenzivnost prahu. Dvigne se še več prahu in ta se giblje še hitreje. Zaradi hitrega in
nepredvidljivega gibanja prahu se zdi, kot da je živ – kot da pleše.
Gledalec ima tako možnost, da delno ponovno'oživi' odložen prah in vpliva na njegovo
premikanje/gibanje v zraku.

Slika 5 Mihael Novak, Prah 2, 2017, detajl prahu videnega s
pomočjo svetlobe.

Slika 6 Mihael Novak, Prah 2, 2017, postavitev dela v črni sobi.
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3. ODTISI
»Odtís -a m (ȋ) 1. glagolnik od odtisniti: odtis pečata, podpisa na papir; napaka pri odtisu
2. kar se prenese z določeno tiskarsko tehniko na papir, tkanino: narediti, primerjati
odtise; barvni odtis; odtisi v različnih grafičnih tehnikah; povečati hitrost stroja za sto
odtisov na uro // podoba predmeta, ki nastane z njegovim pritisnjenjem v kaj, na kaj:
dobiti, vzeti odtis; mavčni, voščeni odtis; odtis stopala v mivki ◊ jur. dati prstni odtis,
odtis prstne blazinice določenega prsta; izzvati prstne odtise napraviti jih vidne; najti
prstne odtise vlomilca odtise prstnih blazinic; teh. galvanoplastični odtis negativ
predmeta, ki nastane z elektrolitskim nanašanjem kovinske plasti na model; tisk. krtačni
odtis, odtis za korekture; poskusni odtis ki se naredi pred tiskanjem za ugotovitev
ustreznosti; zal. posebni odtis posebej vezan sestavek, ki izide v knjigi, reviji«7

3.1 Pod kozolcem/ Polšnik/ rezidenca
V sklopu Odtisi opisujem nastanek dela, ki je nastal na kmetiji na Polšniku v okviru
poletne rezidence. Delo je v osnovi prazno platno, na katerem sem skušal ujeti vtis
gibanja in bivanja na področju kmetije, kjer smo bivali en teden. Tako, kakor pri vseh
delih, ki jih predstavljam znotraj diplomske naloge, je tudi tukaj vse nastajalo spontano.
Tu želim omeniti, da sem za izhodišče in edini vnaprej pripravljeni material, ki sem
vedel, da bom iz njega izhajal, izbral prazno platno (pred odhodom na rezidenco smo
morali organizatorjem sporočili seznam materiala, iz katerega bomo ustvarjali. Sam sem
kot izhodišče izbral prazno, negrundirano platno). Vse, kar je nastalo v nadaljevanju, se
je vsebinsko realiziralo v teh sedmih dneh bivanja na kmetiji. Na začetku sem spoznaval
prostor, kjer sem bil prvič in mi je bil povsem neznan. Če na kratko opišem prostor, na
katerem stoji kmetija, je bilo nekako tako: vse skupaj je v hribovitem podeželskem
okolju. Področje kmetije, kjer smo bivali in ustvarjali, je vpeto v precej strmo pobočje in
je urejeno v dve terasi. Na prvi, zgornji terasi sta bila dva kozolca in stara kmečka hiša,
spodnja manjša terasa pa je prazen travnik. V enem od kozolcev smo imeli urejeno

7

Odtís, SSKJ, dostopno na < http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=odtisi&hs=1
> (13. 8. 2018).
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prenočišče, drugi pa je bil urejen v nekakšen družabni prostor, kjer smo preživljali večino
časa. V stari kmečki hiši smo imeli shrambo s hrano ter kuhinjo.
Po dnevu ali dveh, ko sem se nekoliko navadil na novo okolje in smo se spoznali tudi z
drugimi udeleženci rezidence ter organizatorji, se je delo začelo. Spoznal sem, da je
največji pretok ljudi prav v kozolcu, ki je bil urejen v družabni prostor in na katerega so
vodile lesene stopnice. To sem hotel izkoristiti in platno umestiti na neko mesto v
kozolcu.
Odločil sem se, da platno napnem na stopnice, ker je bil to edini vhod in dostop do tega
prostora in je posledično vsak prehod v kozolec in iz njega vodil čez moje platno. Tako
so se na tem mestu začeli nabirati odtisi stopal, ki so kmalu zaradi pogoste frekvence
prehajanja postali neprepoznavni in nastajal je samo zmeraj intenzivnejši madež.
»Če naj poenostavimo, opažamo, da je tisto, kar nam je predvsem všeč pri prsti, to, da je
najbolj običajna in razširjena stvar na tem svetu. ta prostaškost pa je pogosto odvračala
ljudi od tega, da bi ji privoščili več kot le bežen pogled. Tu nimamo opravka z idealnim
konceptom ne s čustvenim navdihom, ki pogosto obide modrece in idiote, ne z njenim
odnosom do človeštva (...) Gre za vsakdanjo snov, ki leži tik pod našimi nogami in se
nam včasih lepi na podplate, za tisti horizontalni zid, tisto ravnino, ki nas podpira in je
tako banalna, da se izmika našemu pogledu, če se dalj časa ne mučimo z njo. O tej snovi
bi lahko dejali, da ni nič bolj konkretnega od nje, saj brez arhitektonskih gradenj nikoli ne
bi nehali stopati po njej.«8

3.2 Stopnice
Zaradi uporabe stopnic kot podlage platnu se je na njem nabrana nesnaga izrisala v
nekakšnem črtnem vzorcu. Vsa nesnaga (ki bi se v vsakem primeru odlagala na stopnice)
je v tem primeru pristala na platnu in je del končne podobe dela 'Stopnice'. Končna
podoba je postala precej vizualno ritmična, za kar so odgovorne stopnice in čeprav se je
to dalo razbrati vnaprej, sam o tem nisem razmišljal, ko sem sprejel odločitev, da platno

8

Andre Pieyre de MANDIARGUES, Dubuffet ali Skrajna točka, v: Zgodovina lepote (ur. Umberto Eco),

Ljubljana 2006, str. 407.
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napnem prav na stopnice. Čeprav sem kasneje zelo hitro spoznal, da bo to tako, je sama
odločitev bila zgolj zaradi priložnosti, ki so jo stopnice ponujale kot edini dostop do
notranjega prostora v kozolec, kjer so se stalno vsi prisotni na kmetiji zbirali.

3.2.1 Postavitev dela Stopnice
Odločil sem se, da delo Stopnice postavim zelo tradicionalno. Ko sem platno snel iz
stopnic, mi je postala privlačna ideja, da bi platno napel in transformiral razgibano formo
stopnic v klasični napeti pravokotnik. Tako sem dobil format tradicionalne slike z
vzorcem, ki se je odtisnil na stopnicah. Platno je napeto na okvir formata 200 cm x 90
cm.

Slika 7 Mihael Novak, Stopnice, 200x90cm, umazanija na platnu, 2017.
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ZAKLJUČEK
Predstavljena dela v okviru razmisleka o nesnagi, ki je del nas, je vsepovsod okoli nas in
je stvar, ki se nam gnusi, so temelj moje diplomske naloge.
Telo pri svojem bivanju pušča sledi povsod, tako vidne kot manj ali nevidne. Izbral sem
določene nesnage, ki sem jih vzel po drobnogled in z njimi ustvarjal. Tako se na eni
strani ukvarjam z lastnimi odplakami, ki raziskujejo in govorijo o obstoju in zavedanju
lastnega telesa. Po drugi strani sem raziskoval širši prostor in ustvarjal s prahom, izločki,
nesnago in odtisi v osebnih prostorih. Materija, je zmes nešteto majhnih delcev, tudi
delcev teles/oseb, ki se v danih prostorih gibljejo. V osnovi sem raziskoval in se igral z
materialom, ki ga zavračamo: delce, ki jih odstranjujemo in si jih ne želimo v svoji
okolici. Na tej točki naj dodam še misel William Ian Millerja, ki v svoji knjigi Anatomija
gnusa razmišlja takole: »Zdi se, da je prav gnus (do tega, kar smo in v kar se bomo
povrnili) generator tako čislanega prizadevanja za čistost in popolnost. Na tej vzvišeni
poti očiščenja se namreč ne moremo izogniti oviram v obliki telesnih odprtin, izločkov in
drugih nečastnih objektov, ki so domnevno pod častjo filozofske refleksije, kar nas v
končni konsekvenci pripelje do zaključka, da smo osnova vsakršnega gnusa mi sami.
Oziroma dejstvo, 'da živimo in umiramo in da je ta proces umazan, saj oddaja snovi in
vonjave, zaradi katerih dvomimo o sebi in se bojimo svojih sosedov.9«
Na podlagi svojih del Odplake, Prah in Odtisi ugotavljam, da je nesnaga nedvoumno
povezana z našo identiteto. Je tisto, ki nas obdaja in je dokaz bivanja, obstoja. Je
neposreden odtis naših teles v prostor, kjer bivamo. Tudi nesnaga je del naše identitete.
Čeprav jo neumorno čistimo, odstranjujemo, prikrivamo in zavračamo, je stalno prisotna.
Je naša senca, je del in več kot le del nas, je tisto, kar ostane za nami.

9

MILLER 2006, op.4., str. 15.
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