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Zunanji sodelavci in institucije

Delo Jovana je bilo zasnovano za samostojno razstavo v Galeriji Media-Nox v Mariboru leta
2014. Leta 2015 je bilo delo predstavljeno tudi na Grafični pomladi v Vetrinjskem dvoru ter v
Galeriji ALU v Sarajevu.
Delo Nikoli več se ne vidimo je nastalo za 3. Trienale mladih umetnikov – Premiera, ki je
potekalo v Galeriji sodobne umetnosti v Celju leta 2015. Leta 2016 je bilo delo razstavljeno v
Historičnem muzeju Bosne in Hercegovine v Sarajevu.
Delo TEŠ je nastalo za razstavni prostor Kina Šiška, kjer je bilo razstavljeno leta 2016.
Delo Sreča v Nikšiću je nastalo za samostojno razstavo v Galeriji Alkatraz leta 2016, istega leta
je bilo razstavljeno tudi v Muzeju savremenih umjetnosti v Zagrebu.
Animirani film Dom Quixote je nastal v produkciji ZVVIKS, koprodukciji zavoda DAGIBA in
Muzeja sodobne umetnosti Metelkova (+MSUM). Predstavljen je bil v Muzeju primenjenih
umetnosti v Beogradu, leta 2016 ter v tekmovalnem programu na mednarodnem festivalu
animiranega filma Primanima v Budaörsu na Madžarskem.

3

Ključne besede in UDK
Oddelek za slikarstvo
Naslov teoretičnega magistrskega dela: Ujetje časa
Title of the theoretical thesis: The Catching of Time
slikarstvo

painting

trenutek

moment

minljivost

transience

magistrsko delo

master work

čas

time

magistrsko delo

MA thesis

13:75(043.2)

Povzetek

V delu Maketa mojega življenja skušam skozi interpretacijo umteniških del, nastalih v obdobju
med letoma 2015 in 2016, in interpretacijo pojma časa razumeti smiselno bistvo ustvarjalnega
nagona, ki se bori proti lastni minljivosti.
V teoretičnem, prvem delu predstavim nekaj odgovorov na sledeča vprašanja – kaj je čas, kako
je nastal ter kako ga ljudje doživljamo. Izpostavim bistvene zgodovinske opredelitve časa,
razmišljanja mislecev o minevanju časa ter človekovem bivanju v času, ki jih je v svoji knjigi
Štirje časi: filozofski pogovori in samogovori: Poletje povzel Marko Uršič. Predstavim tudi
Proustov pogled na intuicijo in človekovo dojemanje resničnosti.
V drugem delu z intuitivnim opazovanjem skušam razložiti svoja dela, ki so nastala na podlagi
spoznavanja in razumevanja lastnih občutkov in okolja, da bi prišla čim bližje odgovoru o
smislu lastnega ustvarjalnega delovanja in bivanja.
Skozi delo skušam najti kar se da čisto in izvirno misel, ki bi mi pomagala razumeti lastno
stisko zaradi minevanja časa. Ugotovitve in misli v drugem delu povežem in podprem s
filozofskimi interpretacijami iz prvega dela, pa tudi obratno.
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Abstract

In the master thesis Maquette of My Life I intrepret my art work that was made between the
years 2015 and 2016 and different aspects of experiencing time. Through those interpretations
I try to answer what is the sense of my personal instinct to create – the same instinct that fights
against its own mortality.
In the theoretical part I investigate the following questions – what is time, how it began and
how people experience it. I expose the main historical definitions of time and thoughts of
thinkers about the passing of time and the human position in time. I find references in Marko
Uršič's book Four Seasons: Summer. I also present Proust's view on intuition and human
perceiving of reality.
In the second part I try to explain my work by intuitive observation. Those works were made
by analysing and understanding of personal feelings and the environment surrounding me. This
is how I wanted to come as close as possible to myself and find the sense of my existance and
my role as an artist.
Throughout the work I try to find a pure and original thought that could help me understand my
anxiety coming from loosing life – time. I connect the findings and thoughts from the second
practical part with the philosophical interpretations from the first theoretical part of the thesis
and vice versa.
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UVODNA BESEDA

Maketa mojega življenja predstavlja idejo o tem, kako bi strnila svoje življenje z vsemi
njegovimi trenutki v en pregleden prostor, ki bi ga lahko obvladovala kot nekakšen svoj vrtiček.
V njem bi življenje nemoteno potekalo, jaz pa bi kot »bog« iz ozadja opazovala celotno
dogajanje in bila v vsakem trenutku prisotna, tako da nobenega izmed njih ne bi zamudila. Čas
ne bi več mineval. Spomini na pretekle trenutke bi prav tako oživeli in ne bili več samo spomini.
Dogajanje v življenju bi bilo torej zbrano na enem mestu, v podobi gibanja, a hkrati ne bi
minevalo. Trajalo bi v večnosti in cvetelo.
Tako nekako so tekle moje misli, ko sem izbirala naslov magistrskega dela. Nisem pa natančno
vedela, ali moja zamisel narekuje fizično formo takšne makete, ali naj bi šlo le za notranje
stanje, ali pa morda oboje. Po nekaj mesečnem razmišljanju, kakšna naj bi maketa bila, sem
razmišljanje in skiciranje zamenjala z raziskovanjem svojih vsakdanjih doživljajev in občutij
časa in prostora. Vodilo me je zavedanje, da se ne morem sprijazniti z neprestanim iztekanjem
časa in z iztekanjem svojega življenja. Podala sem se v »maketo svojega življenja« in pričela
raziskovati od znotraj.
V magistrskem delu bom predstavila dela, ki so nastala znotraj tega raziskovanja, v obdobju od
leta 2015 do leta 2017. V instalacijah Nikoli več se ne vidimo, Jovana, TEŠ, Sreča v Nikšiću in
animiranem filmu Dom Quixote se prepletajo vprašanja o domu, času, trenutkih srečanja,
minevanju in smrti. S svojo tematiko, formo in sporočilnostjo rastejo eno iz drugega in
odkrivajo pot samo-iskanja, ustvarjajo vez z izgubljenim časom in skušajo opogumiti za
predanost in doživljanje vsakega trenutka, ki nam je dan. Gre za dela, skozi katera se želim
približati svojemu subjektivnemu doživljanju in tako razumeti (ali pa se temu vsaj približati)
lastno ustvarjalno delovanje ter osvetliti vprašanja o smislu bivanja v odnosu do minevanja.
Enaka tematika je predstavljena tudi v vsebini magistrskega dela.
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TEORETIČNI DEL: Ujetje časa

1 Kaj je čas?

Stefan Klein v svoji knjigi Čas citira pesnika W.G. Sebalda, ki moč ure opiše kot »premikanje
kazalca, podobnega krvnikovemu meču, ki odseka šestdesetinko ure od prihodnosti«.1 Pesniku
naj bi to prispodobo navdihnila velika ura na trgu v Antwerpnu. Ure so prisotne povsod in
večina nas živi v naglici, da bi uspeli čim več narediti. Pogosto se počutimo, kot da nas bo
vrtinec časa posrkal vase. Zanimivo je, da se najbolj natrpanih dni težje spomnimo. Divje
zasedeni dnevi so tisti, ki nam zapustijo najmanj spominov. Kot da bi čas izpuhtel.
Tukaj se kaže paradoks izgubljenega časa, ko človek, ki hiti, da bi uspel opraviti čim več, to
dogajanje v hitenju izgubi v spominu.
Ljudje smo podrejeni gospostvu časa, kot da je višja sila. Če pa nas neko doživetje po naključju
odvrne od misli na neizprosen ritem, se kasneje, ko se tega časa spominjamo, skoraj sprašujemo
o njegovi resničnosti. Zdi se nam, kot da smo ga sanjali, pravi Klein.2
Takšno svoje doživetje sem sama poustvarila v delu Sreča v Nikšiću, o katerem bom kasneje
govorila.
Klein omenja misel ameriškega razsvetljeneca Benjamina Franklina, ki pravi, da je čas snov, iz
katere je stkano življenje. Pa je čas življenja res isti kot čas, ki ga meri ura? Urin kazalec teče
neodvisno od tega, ali se nam zdi dan dolg ali pa mine hitro.3

1

Stefan KLEIN, Čas: snov, iz katere je življenje: navodilo za uporabo, Maribor 2009, str. 12–24.
Prav tam.
3
Prav tam.
2
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1.1 Notranji in zunanji čas
Čas, ki ga doživljamo, piše Klein, imenujemo »notranji čas«. Ta je neodvisen od ure in se
navezuje na naša lastna doživljanja. Najpogostejša izkušnja časa je, da nam ga venomer
zmanjkuje. A če se primerjamo s prejšnjimi generacijami, še nikoli nismo imeli toliko več časa
kot danes, saj imamo neprimerno daljšo življenjsko dobo. Nenehno hitenje ustvarja stres in tako
neprestano tekamo za dogodki, da bi jih ulovili, namesto, da bi jih soustvarjali. Zunanji čas se
torej močno razlikuje od tistega, ki ga sami ustvarimo v naši zavesti, in odnos do notranjega
časa je potrebno izboljšati, da bi lahko čim boljše preživeli vsak trenutek. Zunanji čas je tako
le manjši delček našega življenjskega časa. Sekundni kazalec je stvar sedanjosti, ne prihodnosti
in ne preteklosti.4
Ljudje pa živimo tudi v spominih – to je v času, ki se steka in shranjuje v spominu. Občutek za
čas je izpiljena dejavnost duha, v kateri sodelujejo vse možganske funkcije (telesno občutje,
zaznavanje s čutili, spomin, sposobnost načrtovanja), in ko ena izmed njih zataji, pride do
motenj občutka za čas. Doživljanje časa je lahko tudi prirojeno in predvsem privzgojeno v
kulturi, v kateri odraščamo. Tako Evropejci vidimo preteklost kot nekaj, kar je za nami,
prihodnost pa pred nami. Povsem drugače razmišljajo Ajmari, andsko indijansko ljudstvo, ki
ne pozna preteklosti. Vidijo jo kot nekaj, kar se skriva za njihovimi hrbti in ji zato ne posvečajo
dosti pozornosti. Prihodnost pa vidijo kot nekaj, kar je pred njimi, saj jo vidijo, poznajo. V
skladu s tem mišljenjem živijo tudi v vsakdanjem življenju in nič kaj jih ne vznemiri, če
avtobusa, ki ga pričakujejo, še ni, temveč mirno čakajo na njegov prihod. »Vsakdanje
preštevanje minut in ur bi lahko ponazorili z zaledenelim morjem: če je plast ledu dovolj debela,
se lahko po njej premikamo bolj ali manj brez težav. Hkrati pa nas prav ta plast loči od morja,
polnega drugih možnosti v razumevanju časa, ki se kot vsak trenutek prisotno bogastvo skriva
nekje v morskih globinah.«5

4
5

Prav tam.
Prav tam, str. 23.

1.2 Skrita ura
Presenetljivo hitro pa pozabimo na preštevanje minut, ko zapustimo dnevno svetlobo, piše
Klein. Če se na primer za nekaj časa osamimo v jami, ko uho zazna le še kapljice vode, ki
padajo s skale, zunanja naglica izgubi ves pomen. To je leta 1962 izkusil francoski geolog
Michel Siffre, ko se je za nekaj mesecev spustil v ledeniško jamo, zato da bi preizkusil lastno
dojemanje časa. V jami, kjer se človek ne more oprijeti nobenega zunanjega merila razen
svojega notranjega, začne občutek za čas kmalu pojenjati. Nenadoma se zazdi, da smo pristali
v večnosti, saj se nič ne dogaja.6
Siffre si je na globini 130 metrov uredil začasno domovanje, kamor si je spravil zaloge različnih
materialov in tudi šotor. Občasno si je posvetil s svetilko, da bi kaj zabeležil, vendar je zaradi
varčevanja z energijo večino časa preživel v temi. Edina družba, ki jo je imel, je bil droben
pajek. Z njim se je celo spoprijateljil, saj si je domišljal, da se lahko z njim sporazumeva. Ko
se je nekoč domislil, da bi mu postregel svojo hrano iz konzerve, je pajek poginil, Siffre pa je
ostal popolnoma sam. Edina povezava s svetom, ki jo je imel, je bil vojaški telefon, s pomočjo
katerega se je včasih slišal s sodelavci na površju. Ti so spremljali in beležili, kdaj je vstajal in
hodil spat. Sčasoma je popolnoma izgubil časovno orientacijo. Ko je poklical sodelavce, da bi
jim povedal, koliko je po njegovem občutku ura, misleč, da je pretekla zgolj ura od takrat, ko
se je prebudil, je dejansko preteklo že pet ur. Kasneje je povedal, da je bilo vse, kar je takrat
doživljal, minevanje časa, pa še o tem so ga občutki močno varali. Zdelo se mu je, kot da je
popolnoma negiben, pa vendar je čutil, kakor da bi ga zajel neustavljivi tok časa, ki ga nenehno
odnaša s seboj. Poskušal ga je dojeti, vendar neuspešno. Sčasoma ni več ločil niti spanca od
stanja budnosti. A vsa ta zmeda se je dogajala le v njegovi zavesti, v telesu pa se je vzpostavil
nov, enakomeren biološki ritem. Sodelavci so zapisali, da je njegov dan trajal 24 ur in pol (tako
dolgo v povprečju traja tudi človeška biološka ura), od tega je bil buden šestnajst ur. Ko je
napočil čas, da zapusti jamo, je protestiral, saj je bil datum v njegovem dnevniku skoraj en
mesec za dejanskim. Izgubil je vmesnih 25 dni. Ko je kasneje poskus ponovil za 205 dni, pa sta
mu v dnevniku manjkala kar cela dva meseca.7
Izgubljeni čas dokazuje, da v naših glavah tiktaka skrita ura, ki usmerja vse procese v telesu in
uravnava dnevni ter nočni ritem. Znanstveniki so na podlagi podobnih poizkusov odkrili

6
7

Prav tam.
Prav tam, str. 24.
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človeško biološko uro (ki nadzira, uravnava življenjske procese oz. telo). Ugotovitve so jih
pripeljale tudi do naslednjega: čeprav je telesni čas tisti, ki usmerja naše bistvo, pa to, kar
občutimo, ni čas. Zavest si oblikuje svoj lastni čas – notranji čas. Nekateri ga imenujejo kar
»utrip naše duše«, saj z njim v življenju merimo vse, kar zaznamo, kar čutimo in o čemer
razmišljamo. Notranji čas je neodvisen tako od mehaničnih kot bioloških ur. Npr. Siffrejev
notranji telesni čas je deloval, tekel odlično, pa se je kljub temu njegovo občutenje časa v
primerjavi z merjenim (zunanjim) precej zamaknilo. Notranji čas je torej močno odvisen od
meril, ki jih najdemo v okolju, pa tudi od našega spomina. Ko npr. gledamo ptico visoko v
zraku, si težko predstavljamo, kolikšna je razdalja med nami, če ni nekih bolj oprijemljivih
točk, s katerimi si to razdaljo bolje predstavljamo. Podobno je tudi s časom.
Da bi si lažje predstavljala časovno razdaljo med svojimi spomini ter da bi spomine ohranila
čim bolj žive, sem se podala na pot raziskovanja trenutka in (izgubljenega) časa.8

8

Prav tam, str. 27–30.

2 Trije modusi časa
2.1 Ciklični čas
Francoski filozof religije Henri-Charles Puech je opredelil tri moduse časa. Prvi modus je
ciklični čas, ki je značilen za grško in celotno antično kulturo. Grški čas v klasičnem obdobju
ni več samo mitičen (za razliko od arhaičnega, tudi cikličnega), temveč je tudi racionalen,
razumevan na osnovi nastajajoče znanstvene razlage gibanja teles. Platon v dialogu Timaj
definira čas kot določen in merjen z gibanjem nebesnih sfer, kot podobo, ki s svojimi cikli
posnema večnost. Ideja večnega vračanja in s tem povezanega »preseljevanja duš«
(reinkarnacije) iz enega v drugo živo bitje se kljub cikličnemu razumevanju časa pri Grkih ne
razvije tako daleč kot v indijski kulturi in religiji. Še najbolj, pravi Uršič, so se temu vzhodnemu
mišljenju približali pitagorejci in stoiki.
Tudi grški klasični filozofi so se ukvarjali z mislijo o večnem trajanju, pravi Uršič. Ko Aristotel
razmišlja o pojmih »prej« in »potem« pravi, da v določenem smislu lahko rečemo – »smo pred
trojansko vojno« – saj se tudi človek, ko se postara in doseže svojo mejo, spet vrne na začetek.
Doda, da je hipoteza, da so »tisti, ki se nenehno rojevajo, numerično identični«, absurdna,
»lahko pa sprejmemo, da so enaki po bistvu«. Racionalno razmišljanje minimalizira idejo o
večnem vračanju v smislu reinkarnacije, saj se z minljivostjo posameznega rodu ohranja
človeški »eidos«, kar pa ne krepi ideje o nesmrtnosti. Uršič citira Aristotela, ki pravi: »Kajti
Alkmaion nam pravi, da ljudje umirajo, ker ne znajo povezati začetka s koncem. Kajti če je
krog, krog pa nima ne začetka ne konca, potem ljudje ne bi bili 'prej', če so bližje začetku.«9

9

Marko URŠIČ, Sveto in čas v vzhodni in zahodni filozofsko-gnostični tradiciji: trije modusi časa, dostopno na
<http://www2.arnes.si/~mursic3/Esej%202%20-%20Sveto%20in%20cas.htm#2> (22. 2. 2017).
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2.2 Linearni čas
Linearni časovni modus je usrediščen z božjo močjo – s prihodom Kristusa, spremljajo pa ga
še ostali pomembni časovni mejniki: nastanek sveta in stvarjenje človeka, izgon Adama in Eve
iz raja, beg iz sužnosti (Mojzes), pričakovanje odrešenika, Kristusov pasijon in vstajenje,
poslednja sodba. Pomembno je poudariti »dokončnost in enkratnost« Kristusovega utelešenja«,
kakor je to zapisal tudi sv. Pavel v Pismu Hebrejcem.10
»Kristus namreč ni stopil v svetišče, ki bi ga naredila človeška roka in bi bilo le podoba pravega, ampak v sama
nebesa, da zdaj za nas stoji pred božjim obličjem, tudi ne, da bi sebe večkrat daroval, kakor véliki duhovnik hodi
v svetišče vsako leto s tujo krvjo. Če bi bilo tako, bi bil moral od začetka sveta večkrat trpeti. Tako pa se je prikazal
enkrat ob koncu časov in odpravil greh, s tem da je daroval sebe. Kakor je ljudem določeno enkrat umreti, nato pa
pride sodba, tako se je tudi Kristus enkrat daroval, da je odvzel grehe mnogih. Drugič pa se ne bo prikazal zaradi
greha, temveč kot zveličar tistim, ki ga pričakujejo.« (Heb 9, 24–28)11

Peter in Pavel sta s poudarjanjem Kristusove enkratnosti in neponovljivosti postavila mejni
trenutek, ki je krščansko teologijo odmaknil od antičnega razumevanja časa in od »herezij«,
nastalih v zgodnih letih krščanstva. Vsakršno verovanje v ponovitev prihoda mesije je pomenilo
krivoverstvo in je bilo kaznovano. Ciklično pojmovanje časa kritizira tudi sv. Avguštin v
Božjem mestu– nasproti poganskemu cikličnemu kroženju časa postavi s svojimi cerkvenimi
sodobniki krščansko »ravno pot« (via recta ali rectum iter). Razume jo tako, da je s Kristusovo
pomočjo omogočen izstop iz večnega kroženja v zgodovinsko časovno dimenzijo – torej v
linearni čas. Ravna pot je apokaliptična razsežnost časa, katere končni cilj je razodetje. Izteka
se eshatološko, to pomeni, da gre proti koncu časa, k uničenju človeštva in vsega živega, da bi
preživelo v neki drugi formi in pričelo novi vek, novi čas. Kot pravi Puech, se je krščanstvo
rodilo iz »tenzije h koncu časa« in da je zgodovina »Heilsgeschichte« ali v prevodu
»odrešenjska zgodovina«. Avguštin pa časa ne zaključi z vio recto; v svojih izpovedih piše, da
je čas zanj »razsežnost duše (distentio animae), ki se iz sedanjosti razteza v preteklost in
prihodnost«,12 zapiše Uršič.
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Sv. Avguštin je eden prvih filozofov krščanske dobe, ki je prenesel primarni topos časa v
duha/dušo, da bi ga/jo obvaroval pred tem, da se razprši v svetu. Iz sedanjosti se razteza v
preteklost in prihodnost, hkrati pa je duši dana »usmerjenost« (intentio) k večnosti, ki zaobjema
vse čase s svojo neprimerljivo drugačnostjo. Uršič navaja Avguštinov zapis, ki pravi: »…v
večnem nič ne prehaja, ampak je zmerom vse pričujoče, medtem ko noben čas ni kot celota
pričujoč. […] Kdo zadrži človeku srce, da obstane in vidi, kako mirno stoječa večnost, v kateri
ni ne prihodnjega ne preteklega, narekuje prihodnost in preteklost? Ali zmore moja roka to, ali
zmore roka mojih ust z besedo izvršiti to veliko delo?«13 Avguštin je bil zelo blizu gnostikom
in ostalim heretikom, čeprav jih je vneto zavračal ravno zaradi svoje želje po razsvetlitvi duha.
Z njimi si je delil željo po »nebu neba«, po popolnem spoznanju, najvišjem in vseobsegajočim
razodetju, s katerim bi bilo mogoče spoznati vse hkrati, brez spreminjanja v času.

2.3 Tretji modus časa – prekinjena črta
Tretji modus časa v obliki prekinjene črte je značilen za gnostiko in mistiko. Prekinjena črta
združuje razlike in sorodnosti grškega krožnega časa s krščansko ravno linijo. Gnosticizem
vsebuje v svojem »skrivnem znanju« poleg krščanstva mnoge prvine manihejstva in
hermetičnih smeri, kot so neoplatonizem, hebrejska kabala, islamski sufizem ter iranskobabilnosko gnoza z močnim pridihom budizma. Na gnozo in njeno interpretacijo časa je močno
vplivala vzhodna duhovnost, nikoli pa ni povsem sprejela ne krščanskega ne grškega
pojmovanja časa. Krščanska gnoza je vednost odrešitve, pravi Puech. Njena osnovna značilnost
je nasprotje (ločenost) med svetom (kreaturo) ter Bogom. Bog absolutno transcendira svet, ni
njegov stvaritelj, upravitelj, zgodovina mu je tuja in tudi sam je »tuj«. V nasprotju z njim ali
pod njim pa je še drugi Bog, stvaritelj zemlje in neba, demiurg. V izjemnih gnostičnih primerih
se ga enači s samim satanom, v blažjih pa s Kristusom ali pa zgolj s sv. Duhom.14
Čas je v gnosticizmu pojmovan kot oblika sužnosti in zla. V času je človekovo »sebstvo« (ki je
v svoji pravi naravi spiritualno) ujeto v telo in telesne strasti, v temni svet materije, ki mu
vladajo zli demoni. Rešitev iz te teme pa gnostikom ni »apokaliptična božja lekcija«, temveč je
nadčasovna. Čeprav vanjo vstopamo tukaj in zdaj, torej v času, je odrešitev individualno
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17
razsvetljenje znotraj nas samih. Obuditev posameznikovega spomina na lastno spiritualno
sebstvo. Gnostična odrešitev duše/duha ne zadeva vstajenja telesa, temveč se brez prestanka
dogaja onstran časa, v zmeraj prisotni večnosti.15
Uršič navaja Porfirija: »Jaz sem ti in ti si jaz in jaz sem raztresen v vseh stvareh. In ko me boš
hotel zbrati, boš s tem, da zbereš mene, zbral tudi sebe.« K temu doda: »V tej zbranosti, v tej
'ustavitvi vrtincev', je gnostik odvezan od sveta, od samsâre – gnostik je 'brezno svobode'
(bythos exousias, gl. Porfirij, De abstinentia I, 42).«16
Uršič še zapiše, da se z gnozo odpira novo in hkrati pradavno dojemanje časa (in) svetega: »S
ponotranjenjem eshatóna se kozmična in/ali božja sveta drama dogaja v vsaki posamezni duši,
vselej in vsepovsod – in ko se prebujenje 'zgodi', duša ni več 'razdeljena', ločena in sama, temveč
se 'zbere' v Njem, znanem tujcu brez imena.«17
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3 Duša in čas: Nad gibljivo dušo je angel – nesmrtnost duše

Razmišljanje o minevanju časa in spreminjajnju oblike človekovega telesa me je pripeljalo do
vprašanj, kako najti izhod iz lastne minljivosti. Če je telo oblika, ki ne more preživeti, kako pa
je potem s tisto energijo, ki ji nekateri pravijo duša?
Pod drobnogled sem vzela esej o duši in umu Giordana Bruna v delu Platonska teologija
italijanskega renesančnega humanista Marsilia Ficina, ki ga povzema Uršič.
»Filozof nesmrtnosti« Marsilio Ficino je najpomembnejši renesančni filozof v času Lorenza de'
Medici. Voditelj »Platonske šole« v Firencah je v svojem delu Theologija platonica de
immortalitate animorum (O nesmrtnosti duš, dokončanem v času, ko je nastala Boticellijeva
Primavera) želel ponovno združiti platonizem s krščanstvom, predvsem pri dokazovanju
nesmrtnosti duše. V svoji Platonski teologiji je skušal zadržati rastoči vpliv »averroistov«
(aristotelikov, ki so pod vplivom arabskega filozofa Averroesa razumeli Aristotelov nauk o
človeški duši tako, da je duša neločljivo povezana s telesom in zato umrljiva, medtem ko je
neumrljiv v vseh dušah živeči duh ali um, ki pa ni individualen, ampak skupen) na takratnih
evropskih univerzah, piše Uršič.18
Po Paulu Oskarju Kristellerju je bil Ficino proti ločevanju filozofije od teologije, razuma od
vere in s tem proti t. i. renesančnemu razsvetljenstvu (to je doseglo svoj vrh na začetku
cinquecenta s kritičnim aristotelizmom Pietra Pomponazzija; na lateranskem koncilu je leta
1513 Cerkev obsodila averroizem ter razglasila dogmo o nesmrtnosti duše). Po Ficinovem
mnenju je averoistični nauk o »eno(tno)-sti uma (unity of intelect)« spodkopaval krščanski
nosilni steber – nesmrtnost duše.19

3.1 Ficinovo dokazovanje nesmrtnosti duše v platonski teologiji
Že »Božanski Platon«, kot piše Uršič, je v Fajdonu (v senci Sokratove smrti) dokazoval
nesmrtnost duše. Skliceval se je na njeno enotnost, nedeljivost, nerazpadljivost/neumrljivost.
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Novoplatonisti, še posebej Plotin, so Platonovo idejo duše pojmovali tako, da je duša sama po
sebi čista in nesmrtna. Spušča se v čas, gibanje, minljivost – čas pa jo zaznamuje in odtujuje od
njenega prvotnega domovanja, ki je večni um ali »Eno«, kot piše Uršič. Izgubljena v svetu
hrepeni po večnem »Enem« in se k njemu vrača. Novoplatoniki se sprašujejo, če je tukajšnja
duša, ki je gonilka telesa, v katerem biva ter povezuje razpršeno duševnost, ravno tako nesmrtna
kot prvotna duša v »večnosti uma«. Ali pa sta to različni duši: prva nesmrtna umska in druga
smrtna-življenska? Ena temeljnih misli Ficina je, da je duhovno zrenje (kontemplacija duše,
spoznanje boga) kot spoznavna vez, ki »gibljivi duši« (anima mobilis) omogoča vzpon k
»negibnemu angelu« in ji s tem omogoča nesmrtnost.20
»Kristeller pravi, da je notranje izkustvo kontemplacije za Ficina postopni vzpon duše k najvišjemu cilju, to je
spoznanju Boga. Po novoplatonski tradiciji zmorejo to v času zemeljskega življenja in za kratek čas le redki in
najmodrejši ljudje. Da pa je ideal kontemplativnega življenja dostopen vsem ljudem, je potrebno postulirati
prihodnje življenje, posmrtno, v katerem bodo mnogi uživali trajno videnje in uživanje Boga. To je po Kristellerju
najbolj prepričljiv argumet Ficinovega dokazovanja nesmrtnosti duše. Pojem nesmrtnosti je v renesančni teologiji
in metafiziki postal problematičen zaradi '...individualizma tega obdobja, v katerem se je velik pomen pripisovalo
individualnim izkušnjam in lastnostim posameznika'.«21

V Ficinovi platonski dedukciji sledi nesmrtnost duše iz domnevno očitne resnice, da je
kontemplacija njena najvišja zmožnost, a zgolj, če smo prepričani, da je svet umen, smiselen,
v svojem telosu in logosu dober, božanski. Če to sprejmemo, je mogoče zagovarjati trditev, da
je individualna duša nesmrtna, saj v umnem svetu ne bi mogla biti smrtna, kajti če bi bila, svet
ne bi bil več umen. Ficina lahko označimo kot neke vrste platonskega razsvetljenca, četudi je
bil s svojim prepričanjem o platonskem kozmosu in dokazovanjem nesmrtnosti duše precej
tradicionalen in za uradno Cerkev sprejemljiv, umeščen na nasprotni pol kot averroisti. Ficino
je klasične srednjeveške in miselne figure, svetnike, angele in celo Boga razsvetlil v luči stare
platonske modrosti. S tem je napravil radikalen obrat od vere k umu (sam se tega še ni zavedal),
saj je krščanskemu imaginariju odvzel religiozno neposrednost in primarnost ter s platonsko
modrostjo presvetlil njegovo religiozno primarnost. Renesančni platonik namreč v ospredje
postavlja filozofsko zrenje duhovnih bitij in Boga, šele za tem je vera vanj. Temeljni obrat se
zgodi s Ficinovim radikalnim obratom Avguštinove maksime »Crede, ut intelligas – veruj, da
bi doumel,« v »Intellige, ut credas – doumi, da bi verjel.« Doumetje tukaj pomeni umsko zrenje,
intuitivno zlitje z Enim (Bogom), ki pa po Ficinu ostaja krščanski, kljub platonsko
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»poganskemu« izvoru. Charles H. Lohr pravi, da je obrat k metafiziki, ki ga je dosegel
florentinski platonizem (v Ficinovem delu Theologia Platonica), postal edinstven fenomen v
zgodovini filozofije. Ontološki obrat je veliki meri povzročila potreba po oblikovanju širšega
religioznega verovanja od srednjeveško-latinskega krščanstva, piše Uršič.22
Domnevam, da je takšen pristop bližje temu, da olajša bivanje vsem, omogoča svobodo in
občutje večnosti ter dostopnost dobrega. Sama to vidim kot nekaj, kar bi že v času življenja
lahko pripeljalo posameznika do bistva njegovega bivanja in zavedanja pomena obstoja. Morda
malo idealistično ali naivno trdim, da človekov smoter ni več v hitenju in prizadevanju loviti
svoj čas v bogaboječem in nevednem življenju, ki daje vero pred védenje, ampak naj sproščeno
uživa vsak svoj trenutek, saj verjame v »svoje bistvo« in dobro. To je verjetno mogoče doseči
z meditacijo ali pa redkim modrecem (kot je vedel že Ficino).
Lahko si tudi domišljam, da je to, kar vidimo in doživljamo v sedanjosti, le priprava na nekaj
takega, le vmesna faza. Ob tem, ko duša, osvobojena vseh potreb, meditira v vesolju, se odreka
tudi potrebi po védenju, saj se verjetno prepusti le svetlobi, torej nečemu najvišjemu, ali pa to
pomeni, da že vse ve in čuti vse naenkrat in je nad časom. Ne bega je vprašanje, kje se nahaja
– kot npr. mene velikokrat skrbi, kako je mogoče, da smo, kjer smo, in kako je mogoče, da
sploh smo. In kako je mogoče, da se prostor nikoli ne konča in tudi če se, kako je mogoče, da
se konča, saj ko se konča, mora tudi konec mejiti z nečim.

3.2 Pet stopenj bivanja po Ficinu
Pomembno zame je omeniti petstopenjsko hierarhijo ravni bivanja, kozmološko/ontološko
strukturo, ki jo Ficino deloma povzema po Plotinovih Eneadah, deloma po Proklovih Prvinah
bogoslovja, vendar jo pod vplivom nekaterih srednjeveških platonikov cepi na krščansko
metafizično teologijo, kot pojasnjuje Uršič. Ficinova interpretacija je pomembna v povezavi s
predstavitvijo mojega dela. Pri spoznavanju njegove bivanjske hierarhije sem začutila, da v
svojih delih delujem tako, kot da bi krožila med Ficinovimi petimi ravninami, in da se venomer
skušam dvigniti, ujeti najvišjo vejo, torej zadnjo stopnjo – Boga. Ker mi to nikoli ne uspe zares,
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se vedno gibljem v krogu, s tem da se z vsakim novim korakom vedno bolj zavedam svojega
početja, hkrati pa se skušam ali pa vsaj želim prepustiti sami poti.
Kot piše Uršič, je pri Ficinu prva raven bivanja telo (corpus). Za telesa je značilna mnogoterost,
različnost, iz česar sledi, da so zgolj to, kar je »mnogo« (multa). Druga raven bivanja je
»takšnost« (qualitas, lastnost). Tudi za lastnosti je značilna mnogoterost, ki je hkrati tudi
enovitost; so »mnogo in eno« (multa et unum), saj je vsaka »takšnost« prisotna v mnogoterosti
kot ena (npr. belina na različnih telesih). Tretja stopnja bivanja je duša (anima), ki je »eno in
mnogo« (unum et multa) – za duše je namreč značilna enovitost, ki je tudi mnogoterost. To
pomeni, da je vsaka izmed mnogih duš v svoji naravi ena, tudi v svoji, čeprav nepopolno, saj je
vezana na telo, čas, gibanje. Četrta raven bivanja je popolni angel, »eno-mnogo« (unum multa),
tudi angelov je namreč mnogo, a so vsi negibni, popolni in večni in tako odražajo božjo
popolnost. Na vrhu lestvice obstaja Bog (deus), čista enost, najvišje »Eno« (unum).23
Pri Ficinu se ontološka piramida strukturira z relacijo unum-multum: od spodaj navzgor se
vzpenja spoznanje in od zgoraj navzdol se spušča stvarjenje, od spodaj navzgor se dviga
spoznanje, na vrhu pa se veliki krog sklene. V platonizmu se vrh piramide oziroma sklenjenost
kroga imenuje Dobro-Eno, v krščanstvu pa Bog. Duša je kot vez (vinculum) med večnim in
časnim. V renesančnem univerzumu je človek kot imetnik duše s svojim individualizmom višje
glede na prejšnji položaj grešnega človeka v srednjeveškem teocentričnem kozmosu. A še
vedno je renesančna povišana duša, četudi nesmrtna in večna, med zemljo in nebom; ne dosega
novoveške gospodovalne vloge subjekta, cogita, ki postane merilo vseh, tudi najvišjih stvari,
piše Uršič.24

3.3 Kako je duša povezana s telesom?
Uršič povzema Ficinovo Hvalnico duši, v kateri pravi, da je duša prisotna v vseh delih telesa,
čeprav v njih ni razdeljena, temveč je povsod prisotna kot nedeljiva celota. Tako kot je beseda,
izgovorjena v hiši, s svojim pomenom prisotna v vseh delih le-te. (Duša je kot tretja esenca za
»Enim in umom« obenem deljiva in nedeljiva – deljiva, ker njena senca dosega vso telo, ki je
deljivo, nedeljiva pa zato, ker je na nedeljiv način hkrati prisotna v vsakem delu telesa.). V sebi
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nosi podobe božanskih reči, saj je od njih sama odvisna in tudi vzorce nižjih, katere na nek
način sama izdeluje. Ker je vmesna stopnja vseh reči, ima tudi moč vseh teh reči in lahko v vse
prehaja in povezuje vse v vesolju. Ko se preseli v eno reč, ne zapusti druge, temveč ohranja
prejšnjo v sebi in vse, zato je upravičeno imenovana kot središče narave, svetovni vezni člen
(mundi series), obličje vsega (voltus omnium) ter vozel sveta (copula mundi).25

3.4 Odnos med angelom (unum et multa) in dušo (unum multa)
Duša je na zemlji ujeta v čas, angel pa ni, iz česar sledi, da duše tvorijo »gibljivo mnoštvo«
(mobilis multitudo), angeli pa »negibno mnoštvo« (immobilis multitudo), oba pa sta pod
Bogom, ki je »negibna enost« (immobilis unitas), razlaga Uršič.26
Sama pri ustvarjanju razmišljam o tem, da bi dušo, ki je ujeta v čas, prikazala tako, da bi jo
ujela skupaj s časom – torej duša in čas, v katerem se giblje, bi bila skupaj prenesena v
substancionalno. Ali preprosteje – dušo, ujeto v času, bi z vsemi preteklimi trenutki prenesla v
angelsko obliko. Stremim k temu, da bi dušo, ujeto v čas, prenesla v večno obliko, popolno
združenost vseh poti, ki jih lahko v času gibljivo telo zariše.
Uršič pravi, da se Ficino ne more gibati, je substancialno negiben, ne zgolj akcidentalno.
Nazoren primer je razlika med negibnim angelom na stari ikoni in podobo angela v sodobnem
filmu: na ikonski podobi ima angel smoter v sebi in v substancialni negibnosti mu nič ne
manjka, tudi če je naslikan v letu (v trenutku, ko razprostre krila). Na filmski sličici pa je
negiben zgolj »akcidentalno«, saj ima trenutna negibnost svoj smoter v gibanju (izven
negibnosti).27
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Slika 1 Wim Wenders, prizor iz filma Nebo nad Berlinom (Der Himmel über Berlin), 1987, 35 mm, 128 min
(pridobljeno s https://pmcvariety.files.wordpress.com/2018/03/wings-of-desire.jpg [21. 9. 2018]).

Ko Ficino razlaga bistvo angela, pravi, da je nad telesom neka oblika, t. i. razumska duša, katere
bistvo je vedno isto – njena volja in spomin. Ker pa ne misli vsega naenkrat, temveč eno stvar
za drugo (tudi telesa ne ustvari v trenutku, ampak v teku časa), pravimo, da je v svojem
delovanju spremenljiva. Stalno delovanje je popolnejše od spremenljivega v času, saj delo izvrši
v trenutku in na najpopolnejši način. Življenje je bolj celovito takrat, ko je istočasno v celoti
združeno s samim seboj, ne pa, ko je od sebe odmaknjeno – kakor če gleda na svoja notranja
dejanja in občutke v različnih trenutkih v času in tako ga vleče od njega samega, piše Uršič.28
Kot pravi Ficino, moramo nad to spreminjajočo se obliko, katere zunanje delovanje blodi v
času, življenje pa v toku odteka, postaviti bolj pretanjeno obliko, katere življenje je hkrati
združeno. Dodaja še, da je nad spreminjajočo se obliko nujno nekaj, kar je je negibno (ker mu
nič ne manjka, je popolno), je brez končnega cilja (saj ne počiva samo v sebi), zato mora biti
zaključeno z nečim/nekom popolnejšim. Gre torej za vzpenjane duha od časa k večnosti, od
gibljivosti k negibnosti, od duše k angelu (v klasičnem platonizmu pa od čutnosti k ideji).
Paradoksno je v angelski negibnosti življenje bolj celovito kot v gibljivosti duše, kar pomeni,
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da um, v katerem angel večno biva, živi. (Uršič ugotavlja, da to misel najdemo že pri poznemu
Platonu, izraziteje pa pri Plotinu, Proklu in Dioniziju Aeropagitu. Tako Plotin v VI. eneadi
primerja um z bogato raznoliko sfero in ji pripisuje večno življenje).29
Odgovor na to, kaj je vse, kar je združeno v sferi uma, je pri Plotinu najverjetneje metaforičnega
pomena, torej želi le ponazoriti živost uma. Pri krščanskih novoplatonikih pa so duše,
vzpenjajoče se k umu, dejansko spremenjene v angele. Po klasičenem Platonu um umeva svet
idej, ki je večen in negiben, morda celo mrtev (preseva ga ideja dobrega), pri poznem Platonu
pa že zasledimo misel, da so tudi ideje žive (tukaj bi omenila svoje delo Nikoli več se ne vidimo,
ki s kontrolnimi točkami spomina ustvarja živo idejo in obuja um). Pri Plotinu pa živi um ne le
motri ideje, ampak jih tudi združuje v sebi. Po Ficinovem ontološkem razumevanju stopenjsko
dvigajočega se duhovnega kozmosa je cilj, smoter oz. telos duše angel. Mišljen je kot »bit«
duše, kot njen »vzrok«. Ker se duša brez angela ne more v celoti uresničiti, izpolniti svojega
telosa, tega, kar je v »biti«, je njen vzpon ontološko nujen, ne le etično dober, piše Uršič.30
Uršič piše, da se po Ficinu duša vrne k angelu z umskim zrenjem. Ta jo kot tako omogoča in
prav tega, svoje angelske narave, se mora duša spomniti. Kako naj si duša najde pot do svoje
angelske narave, pove Ficino s prispodobo o očesu:
»Kar je oko tvojemu telesu, to je um (mens) tvoji duši. Um je namreč oko tvoje duše. V duhu si predstavljaj, da
tvoje oko zraste, da zapolni vse svoje telo; različni udje so izginili in zdaj je celotno telo eno samo oko. Če bo to
veliko oko kaj videlo, ne bo videlo kaj drugega kot isto sončno svetlobo, ki jo je zaznavalo, ko je bilo še omejeno
(v očesni duplini). Vendar pa bo isto svetlobo prejemalo obilneje in v njej bo lahko barve teles uzrlo povsod, vse
hkrati z enim samim pogledom. Ne bo se vrtelo sem in tja, da bi kaj videlo, temveč bo, mirujoče, videlo vse stvari
enako. Toda še vedno bo luč nekaj drugega kot oko. In zdaj si predstavljaj, da um tako zelo prevlada v tvoji duši,
da se izbrišejo vsi tisti njeni deli, ki imajo opraviti z domišljijo, čutenjem in nastajanjem, in da je celotna duša
sama um: ta sam in čisti um je angel. Pravim, da bo razširjeni um uzrl isto resnico, katero je videl prej, ko je bil še
omejen, toda prejel jo bo obilneje in z enim samim uvidom bo uzrl v njej vse, kar je resnično, (če rečem kot
platonik) in se ne bo poganjal zdaj za eno, zdaj za drugo stvarjo.« (Ficino (I), 1.6.4–5)31

Ficinova misel, izražena z metaforo o očesu, ki z vsem svojim telesom vidi vse, ki je v svojem
mirovanju in negibnosti vse »oko uma« in ki se ne vrti kakor naše oči, ponuja zatočišče mojim
mislim in vprašanjem, kako združiti trenutke, ki ostanejo v spominu, kako jih prenesti na eno
mesto, da niso le mrtve sledi, odtisi, ampak da vsi skupaj v celoti zaživijo. Z vsakim novim

29

Prav tam.
Prav tam, str. 59.
31
Prav tam, str. 60.
30

25
trenutkom združeni v celoto, ne da bi minevali, kot da je njihova substanca, spoj vsega dobrega,
postala večni angel.
Ernst Gombrich s prispodobo o kači, ki grize lastni rep, ponazarja bistvo časa in večnosti. Pravi,
da Ficino ne sprejme podobe kače kot znaka, ki zaznamuje abstraktni pojem. Za Ficina je bistvo
časa utelešeno v skrivni obliki – v svojem notranjem zrenju vidi angela kot oko uma, ki brez
preteklosti, prihodnosti in sedanjosti živi večno, izven časa in gibanja. Duša pa se giblje,
vzpenja in spreminja, zato živi v času. Gibanje ustvarja čas in čas je merilo gibanja, bodisi
zunanji aristotelovski čas ali notranji platonistični čas – čas in gibanje sta neločljivo povezana.
Tudi Botticellijevo Venero gledamo z gibanjem oči, torej jo vidimo v zunanjem času, s
pogledom drsimo po umetnini, ki je sicer prisotna kot celota, vendar je ne moremo kot ene biti
zaobjeti v trenutku. Šele angelski pogled po Ficinu jo lahko vidi v enem samem brezčasnem
trenutku kot celoto in v njej vse njene posameznosti. Gombrich v svoji razpravi Trenutek in
gibanje v umetnosti navaja psihološko študijo, ki govori o tem, da območje jasnega zaznavanja
zavzema manj kot odstotek vidnega polja, saj je tisto, kar vidimo, zelo groba slika. Natančno
lahko vidimo le delček, na katerega se osredotočimo, povzema Uršič. Ficinov angel bi na sliki
enako jasno videl celoto in posameznosti – človek pa sliko dojema postopoma, jo sestavlja s
časovnim nizanjem delnih pogledov, ki jih zavest povezuje in skuša ohraniti v spominu, da bi
dojel bistvo/celoto, ki ga/je nikoli povsem ne dojame, saj ostaja v času.32
Ficinov angel bi na sliki enako jasno videl celoto in posameznosti – človek pa sliko dojema
postopoma, jo sestavlja s časovnim nizanjem delnih pogledov, ki jih zavest povezuje in skuša
ohraniti v spominu, da bi dojel bistvo/celoto, ki ga/je nikoli povsem ne dojame, saj ostaja v
času.
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4 Izvor gibanja in nastanek časa

Kako gibanje in čas sploh preideta v dušo, če je duša zgoraj, in ali je duša sama vzrok gibanja,
se sprašuje Uršič. Plotin je vzrok gibanja in časa pripisal »nemirni moči duše« (tolma) oz.
»predrznosti duše« v odnosu do Uma in Enega, zaradi česar zapusti svojo smrtno popolnost.
Kar vidi v umskem svetu, želi sporočiti nekemu drugemu svetu, saj noče, da bi bilo v njej
prisotno vse naenkrat. Zato se spusti v čas, ki z gibanjem življenje duše prenaša iz enega načina
v drugega.33
Ficino pa izvor gibanja duše pripisuje hrepenenju, ki ima izvor in vzrok izven duše, v angelski
večnosti in Bogu. Duša si po Ficinu želi, da bi bila kljub svoji nepopolnosti čim bolj podobna
angelu. Ker pa je na tem svetu vezana na svoje telo, mu v (ideji, bistvu) večnosti ne more biti
podobna, približa se mu lahko samo v »podobi večnosti«.
Izvorno najdemo podobno misel že v Platonovem Timaju, ko se demiurg odloči ustvariti
gibajočo podobo večnosti – vesolje, to pa imenuje čas, saj »vesolju ni mogoče dati popolne
večnosti«. Takšno pojmovanje časa nadaljuje Plotin, ki poveže nastanek časa z željo duše po
prehajanju iz enega življenja v drugo. Ficino pa neoplatonistični miselni tok sklene s
prepričanjem, da je vzrok bivanja enak vzroku gibanja in časa, kar je torej Bog. Duša hrepeni,
da bi s svojim ujetim očesom zmogla zaobjeti celotno sliko okoli sebe in kot angel videla vse v
enem, nadčasovnem trenutku.34
Ficino to misel ilustrira s prispodobo o Apelu in travniku:
Apel je občudoval travnik, si želel, da bi ga naslikal. V tej želji se je travnik nemudoma pred
njim prikazal in mu vzbudil hrepenenje po slikanju. Ta prizor vzburjenja lahko poimenujemo
dejanje (ker v trenutku nekaj stori, se vzburi). Dejanje opazovanja in slikanja pa lahko
poimenujemo tudi gibanje, saj je, kot je za »gibanje« značilno, trajalo trenutke časa, oz. se
dogaja postopoma.35
Začetek in konec tega gibanja, ki se dogaja kot gledanje in slikanje, je travnik. Kajti slikarjevo
motrenje in slikanje se je začelo s travnikom in k njemu je usmerjeno slikarjevo hrebenenje.
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Toda izvir, s katerim se takšno dejanje dogaja postopoma v času in se imenuje gibanje, je duša
samega slikarja. (Ficino (I), III.I14)36
Uršič razlaga, da v prispodobi Apel lahko predstavlja »dušo«, travnik pa je Platonov svet idej,
Plotinov večno živi um oz. Ficinov vsevidni angel, po katerem hrepeni človeška duša. Ta nam
pomaga razumeti Fichinovo misel, da duša skriva izvor gibanja v sebi, vendar je gibanje
vzbujeno od zgoraj, saj se prične in konča na višji teološki ravni. Skrivni pomen platonistične
podobe travnika metaforično predstavlja abstraktni svet idej. V platonizmu (posebej
renesančnem) so metafore »travnik«, »oko«, »angel« in v globljem pomenu tudi »duša«, »um«
ter »svet idej« prispodobe za vse tisto, kar ne more biti nikoli dokončno in v celoti
predstavljeno. »Ficinove cvetke na travniku Platonske teologije, ki vzbudijo hrepenenje v
Apelovi duši, da bi jih prek časa ohranila v večnosti, za filozofa niso nič manj pomembne, kakor
so za slikarja pomembne tiste rožice, ki jih je Botticelli naslikal na travniku Primavere, po
katerem stopa boginja ljubezni«, in tudi ona je »negibna«, kakor Ficinov angel, pa vendar vselej
znova vzbuja gibanje v »gibljivih« dušah.«37
Primaverino nenehno vzbujanje gibanja/stremljenja v občudovalcih, razumem kot nenehno
vzbujanje hrepenenja v nas, nenehno zrenje po dokončnem/popolnem in celoti, ki je v
resničnosti nikoli ni. Čeprav je prav to nenehno zrenje morda smisel človeškega življenja.
Morda prav z njim osmišljam svoje bivanje in ustvarjanje. V mojih delih gre za poskušanje
zadrževanja časa v umetniških delih, ki ga enačim z nenehnim hrepenenjem. Z ustvarjanjnim
procesom ali »slikanjem travnika neminljivosti« to brezčasnot vendarle ustvarim. Ne v
dobesednem pomenu, saj se čas zares ne ustavi, temveč metaforično – občutim brezčasnost, ko
se svojemu času zares prepustim skozi lastno ustvarjanje.
Svoja dela vidim kot podobe hrepeneja po večnosti.
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5 Intuicija in Proust

Proust je bil prepričan, da se obe – znanost in umetnost – ukvarjata z dejstvi in da je vtis za
pisatelja to, kar je proces poskusov za znanstvenika. Samo umetnik pa je tisti, ki je sposoben
opisati resničnost, kot jo doživljamo. Prepričan je bil, da bo vsak bralec v romanu našel delček
sebe, to pa naj bi kazalo verodostojnost in vrednost dela. Proust je idejo o nenavadni moči
umetnosti našel v filozofiji Henrija Bergsona, bral je filozofovo delo Materija in spomin,
obiskoval njegova predavanja in se z njim tudi osebno družil. Bistvo Bergsonove filozofije je
silovit odpor do mehanicističnega pogleda na svet. Pravi, da so znanstvena pravila primerna za
inertno materijo (za spoznavanje odnosov med atomi in celicami), ne pa za spoznavanje naših
medsebojnih odnosov. Resnične zavesti o sebi (uma, zavesti, spomina) ne moremo dojeti s
poskusi, pravi. Prepričan je bil, da lahko sebe razumemo samo z intuicijo, torej z notranjim
(samo)spoznanjem. Proust pa je bil eden prvih umetnikov, ki je Bergosonovo filozofijo
ponotranjil v svojih romanih. Literarno ustvarjanje je posvetil intuiciji – vsem resnicam, ki jih
je mogoče dojeti skozi tiho ter poglobljeno razmišljanje. Za književnost 19. stoletja je dejal, da
se zadovolji le z opisovanjem predmetov in je s tem daleč od resničnosti, čeprav se ima za
realistično. Kot Bergson je bil prepričan, da stvarnost najbolje spoznamo subjektivno,
resničnost, ki se skriva, pa dojamemo intuitivno.
Da je resničnost duhovna in ne telesna, je Proust najlepše opisal z izkušnjo »magdalenic«,
čajnim pecivom, katerega okus mu je priklical v zavest »nehotni spomin na izgubljeni čas«: »V
trenutku, ko se je z drobtinicami pomešani požirek dotaknil mojega neba, pa sem se zdrznil in
postal pozoren, ker se je v meni dogajalo nekaj nenavadnega. Prevzel me je občutek slasti, ki
je bil čisto osamljen, brez zveze z okolico, in ki mu nisem vedel vira. Brž ko sem ga začutil, so
mi postale nadloge življenja nevažne, strahote so se mi zazdele nedolžne in kratkost življenja
le navidezna; enak je učinek ljubezni, ki prepoji človeka z nekakšno dragoceno snovjo, vendar
ta snov ni bila v meni, snov sem bil jaz sam. Nenadoma je zginilo občutje, da sem klavrno,
naključju podložno in umrljivo bitje. Od kod neki se je vzela ta silna radost? Čutil sem, da je
zvezana z okusom čaja in kolačka, da pa je nekaj neizmerno večjega in najbrž čisto drugačne
narave. Od kod se je vzela? Kaj je pomenila? Kam naj sežem, da bi jo ujel? Popil sem drugi
požirek, pa nisem našel v njem nič več kot v prvem, nato tretjega, ki mi je dal še manj kot drugi.
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Bolje bo, da preneham, saj je videti, da skrivna moč pijače pojema. Zdaj mi je že očitno, da
resnica, ki jo iščem, ni v njej, pač pa v meni.38
Okus magdalenic je Prousta pripeljal do spoznanja, da se resnica skriva globoko v njem samem
in da sta okus in vonj tisti čutili, ki najmočneje zadržita spomin v naši zavesti. Kadar pa ne
ostane od davne preteklosti čisto nič, kadar so bitja že mrtva, predmeti pa uničeni, se še dolgo
ohranita duh in okus; čeprav sta bolj krhka, sta vendar bolj trdoživa, čeprav nesnovna, sta bolj
trajna in bolj zvesta, tako kot duše, in se na razvalinah vsega drugega spominjata, čakata, upata
in nosita na svojih drobnih, skoraj nezaznavnih kapljicah vso neizmerno stavbo spomina.39
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5 Nikoli več se ne vidimo

5.1 Dom in čas
Pojem doma skupaj z doživljanjem smrti, minljivosti, trenutkov predstavlja srž/središče mojih
umetniških del.
Najzgodnejše asociacije na dom so moji starši, otroštvo, hiša in vas, kjer sem odraščala do
devetnajstega leta. V majhnem kraju ni bilo veliko zanimivih dogodkov, razen v času praznikov
in počitnic, ko smo odšli na letovanja. Občutenje/spoznanje te rutine me je precej utesnjevalo.
O pojmu »dom« že od nekdaj razmišljam, ker nisem čutila prave pripadnosti domu v fizičnem
smislu. Zgodaj sem začela dvomiti, da je dom prostor, v katerem si čisto miren, kamor se vračaš
in kjer lahko ostaneš za vedno. Morda zato, ker si nisem mogla razjasniti vprašanj, ki so me
begala/vznemirjala; kako je mogoče da smo tu, sedaj. Trenutke sem secirala z opazovanjem
krajine skozi okna in gledanjem na uro. Spominjam se, da sem zelo zgodaj občutila nekakšen
nemir. Kakor da ljudje živimo v nekem najemniškem stanovanju, ki ne bo nikoli čisto naše, ker
bo na koncu treba oditi. Poleg tega je še utesnjujoč občutek življenja v mali vasi, kjer so bile
najpogostejše in najbolj odmevne novice o tem, da je nekdo umrl. Vedelo se je tudi, če se je
kdo rodil, ampak zavedanje, da nekoga ni več, je imelo globlji učinek name. Razmišljala sem,
kako moram v šolo in še v naslednjo šolo in še v eno šolo in potem se vrnem nazaj in bom stara
in bom umrla. Nisem razumela, zakaj bi morala umreti. Občutek, da izgubljam življenjski čas,
sem povezala z občutkom izgubljenega doma. Saj dom neprestano iščem, prav tako kot
izgubljeni čas.
Iskanje doma se začne že v delu Nikoli več se ne vidimo. Nastalo je v obdobju, ko sem mesec
dni, vsak ponedeljek, sredo in četrtek, obiskovala tečaj plavanja na Kodeljevem v Ljubljani. Na
tečaju sem srečevala soudeležence, študente, ki jih pred tečajem nisem poznala, pa tudi kasneje
jih nisem več srečala. Zanimivo je, da sem jih poznala samo kot v kopalke oblečene plavalce v
bazenu, ko pa sem koga izmed njih srečala zunaj, ga vizualno skoraj nisem prepoznala.
Učiteljica se je ob koncu tečaja od mene poslovila z besedami: »Srečno Jasmina, nikoli več se
ne vidimo.«

Te besede so me osupnile in sprožile razmišljanje, ki je vodilo do dela, ki sem ga naslovila s
poslovilnimi besedami učiteljice. Zamislila sem se ob dejstvu, da nekdo lahko ve nekaj tako
nepredvidljivega, kot je ponovno snidenje. Prizadela me je misel, da je tako igrivo, sproščeno
napovedan konec nečesa, konec srečevanja naših bitij, in pomislila, da je čas našega skupnega
življenja potemtakem omejen na plavalni bazen. Kvader, napolnjen z modrikasto vodo in
vonjem po kloru. Tam se je naš skupni čas začel in morda tudi zaključil. Besede »nikoli več se
ne vidimo,« izrečene zadnji dan tečaja, so pravzaprav trpek, a hkrati čudovit zaključek mojega
enomesečnega raziskovanja poti od doma do bazena. Vse te dni sem namreč beležila trenutke
na poti od doma do bazena, naključne elemente, ki so se mi vtisnili v spomin oz. sem jih vsak
naslednji dan, ko sem šla po isti poti, znova opazila ali jih zopet iskala. Kakor že večkrat v
preteklosti sem našla neko packo na nekem zidu in si zamislila: »Sedaj in tukaj, ta trenutek
vidim to packo.« Opazujem jo in njeno podobo označim v spominu. Nato odidem naprej in se
od nje oddaljujem. Grem proti bazenu. Po plavanju se vrnem po isti poti in jo morda spet
zagledam, če se je spomnim. Ali pa šele naslednjič, ko grem zopet na plavanje, po isti poti –
spet ugledam to packo in si rečem: »Tu si! No, tudi jaz sem tu. Spet. Tukaj sva obe.« In grem
ponovno dalje. Tako sem na svoji poti označevala trenutke, ki so se mi ob pogledu na izbrano
podobo vtisnili v spomin ali pa sem jih želela obdržati v spominu, in poiskala vidne znake, ki
so trenutke predstavljali, da bi obstajali naprej.
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Slika 2 Jasmina Grudnik, Nikoli več se ne vidimo, 2015, digitalna fotografija (osebni arhiv avtorice).

Kasneje sem jih zabeležila še s fotografijami. Spominjam se svojega tedanjega emocionalnega
stanja. Čutila sem strah pred prihodnostjo, vznemirjala so me vprašanja, kje bom živela, ko bom
zapustila študentski dom, ko ne bom imela službe itd. Gre za strah pred negotovostjo, neznano
oz. nepredvidljivo prihodnostjo, ki je ne morem naslikati/videti v mislih. Te packe imenujem
»kontrolne točke spomina«. Zanimivo je, da označene točke sploh niso nujno več tam ali iste,
pa vendar so, ker sem jih označila v svojih mislih. S tem niso več povsem odvisne od časa in
prostora. Pomembno zame je, da so nastale in v resnici ne obstajajo več le na zidu, zemlji, itd.
– ustvarjene so v mojem spominu. Spomin je še dodatno okrepljen/utrjen z arhivom fotografij
mojih srečanj s kontrolnimi točkami. Vedno znova, ko sem šla mimo, so bile kontrolne točke
tam.

Slika 3 Jasmina Grudnik, Nikoli več se ne vidimo, 2015, digitalna fotografija (osebni arhiv avtorice).

Morda je zdaj kakšna že izginila, a večina je ostala. Predstavljajo nekakšno trdnost, so
spominske oznake, ki gradijo dom mojih spominov. Zagotavljajo verodostojnost mojega
spomina, s tem ko vedno znova ali večkrat preverim, da so, da obstajajo. Potrjujejo resničnost
spomina ali bolje, obudijo spomin in z njim trenutke, pretekle in tudi sedanje. Spomnim se, da
je packa že takrat bila. In spomnim se obdobja vmes, med preteklim in sedanjim srečanjem, v
katerem je bilo mnogo trenutkov, mnogo pack. In s to zamejitvijo vmesnih trenutkov, s
prebuditvijo preteklega v sedanjem, napravim »dom« vsem vmesnim preteklim »izgubljenim«
trenutkom. Moje slikarsko delo predstavlja iskanje doma, zavetja in na koncu je samo to. Nikoli
več se ne vidimo je ime zavetja izgubljenih trenutkov, ki s tem, ko so dobili zavetje v obliki
umetniškega dela, oz. oblike, ki vzbudi spominjanje in stik z njimi, niso več izgubljeni. Tudi
pomen besed »nikoli več se ne vidimo« s tem nekako izgubi svojo preroško moč, saj z
zavedanjem prihajajočega konca in sprejemanjem tega kot nečesa živega v resnici preprečujem
sedanjosti, da bi bila (v prihodnosti) izgubljena in mrtva.
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Slika 4 Jasmina Grudnik, Nikoli več se ne vidimo, 2015, digitalna fotografija (osebni arhiv avtorice).

Slika 5 Jasmina Grudnik, Nikoli več se ne vidimo, 2015, digitalna fotografija (osebni arhiv avtorice).

Slika 6 Jasmina Grudnik, Nikoli več se ne vidimo, 2015, digitalna fotografija (osebni arhiv avtorice).

Slika 7 Jasmina Grudnik, Nikoli več se ne vidimo, 2015, digitalna fotografija (osebni arhiv avtorice).

37

Slika 8 Jasmina Grudnik, Nikoli več se ne vidimo, 2015, digitalna fotografija (osebni arhiv avtorice).

5.2 Izvedba dela Nikoli več se ne vidimo
Delo sestavljajo fotografije, ki predstavljajo moje »kontrolne točke« spomina na poti od
študentskega doma do bazena. Fotografije sem prebarvala z voščenkami in akrilom ter na
sestavljeno kompozicijo prebarvanih fotografij projicirala detajl risbe ene izmed fotografij.
Detajl sem izpraskala preko celotne površine pripravljene kompozicije. Na novonastalo risbo
sem dodatno projicirala enako/isto risbo. Z likovnim poizkusom sem hotela prikazati
obnavljanje spomina. Prvi spomin je fotografija, ki je prekrita z barvo. Drugi spomin je
izpraskana podoba na prekriti barvi.
Praskanje je tehnika, ki ponazarja odkrivanje pozabljenega, človekov poskus dokopati se do
skritega spomina. Ko ustvarjam v tehniki praskanke, uživam v pričakovanju, kaj se skriva za
praskanko. Neznana presenečenja lahko povezujem s samim raziskovanjem življenja. Človek
lahko vedno predvideva, kaj se bo zgodilo naslednji trenutek, ne ve pa nikoli, kaj ga bo zares
doletelo. Igrivost praskanja se mi zdi zelo pomembna, saj ustvarja prijeten nemir, radost
raziskovanja.

Na izpraskano risbo sem projicirala še eno risbo, še en spomin. Ves čas snovanja tega dela sem
nenehno razmišljala o vodi v bazenu. O gladini vode, ki je modra in deluje gladko in tanko. Te
površine se ne da zares ujeti. Je kot nešteto spreminjajočih se spominov, vsak trenutek
drugačna. S svetlobno projekcijo risbe sem želela odtisniti trenutek presojne gladine bazena v
spominu preteklosti. Moje doživljanje svetlobne površine se mi zdi podobno doživljanju vodne
gladine, saj sta obe nevidno tanki in neulovljivi.
Nikoli več se ne vidimo je kot plastenje spominov na eno in isto točko spominjanja, je začasna
kontrolna točka spomina.

Slika 9 Jasmina Grudnik, Nikoli več se ne vidimo, 2015, instalacija z risbo, digitalno fotografijo in projekcijo, 2 x
3 m, 3. Trienale mladih umetnikov – Premiera, Galerija sodobne umetnosti, Celje (foto: Jasmina Grudnik, osebni
arhiv avtorice).40

40

Video o razstavi je v celoti dostopen na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=zZAHI7pK99c.
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Slika 10 Jasmina Grudnik, Nikoli več se ne vidimo, 2015, instalacija z risbo, digitalno fotografijo in projekcijo, 2
x 3 m, 3. Trienale mladih umetnikov – Premiera, Galerija sodobne umetnosti, Celje (foto: Jasmina Grudnik, osebni
arhiv avtorice).

Slika 11 Jasmina Grudnik, Nikoli več se ne vidimo, 2015, instalacija z risbo, digitalno fotografijo in projekcijo, 2
x 3 m, 3. Trienale mladih umetnikov – Premiera, Galerija sodobne umetnosti, Celje (foto: Jasmina Grudnik, osebni
arhiv avtorice).

Slika 12 Jasmina Grudnik, Nikoli več se ne vidimo, detajl, 2015, instalacija z risbo, digitalno fotografijo in
projekcijo, 2 x 3 m, 3. Trienale mladih umetnikov – Premiera, Galerija sodobne umetnosti, Celje (foto: Jasmina
Grudnik, osebni arhiv avtorice).

Slika 13 Jasmina Grudnik, Nikoli več se ne vidimo, detajl, 2015, instalacija z risbo, digitalno fotografijo in
projekcijo, 2 x 3 m, 3. Trienale mladih umetnikov – Premiera, Galerija sodobne umetnosti, Celje (foto: Jasmina
Grudnik, osebni arhiv avtorice).
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6 Opazovanje iztekanja življenja

6.1 Jovana
Delo Jovana je prostorska instalacija; kompozicija risb na papirju in časopisu, grafik in
fotografij. Prvotno je bila zasnovana za galerijski prostor Media-Nox v Mariboru leta 2014 in
v obliki prostorsko prilagojenih variacij predstavljena še na skupinski razstavi Grafična pomlad
v Vetrinsjkem dvoru v Mariboru leta 2015 ter v galeriji ALU v Sarajevu leta 2015/2016.
Začetek procesa nastajanja Jovane sega v zimski čas leta 2014, ko sem za nekaj dni odpotovala
v Beograd, na obisk k prijateljici Jovani. Delo se je pričelo s fotografskim dokumentiranjem
njenega domačega okolja in časa, ki sva ga v tem okolju preživeli skupaj.

Fotografije

prikazujejo tudi njeno pot od doma do beograjske akademije, kjer študira – prikazujejo njeno
vsakdanjo rutino.
Med bivanjem v novem okolju in spoznavanju prijateljičinega življenja sem pričela razmišljati,
kako je intimno/osebno (rutina, vsakdanje) življenje človeka v časovni omejitvi sploh dostopno
drugemu – prijatelju, znancu ali celo neznancu. Koliko časa sploh lahko preživim skupaj z
drugim človekom, neposredno z njim, če ta čas štejem v minutah, urah, dnevih. Kako doživljam
bivanje drugega človeka, ko sem prisotna neposredno, ko sodoživljam njegovo rutino, in kako,
ko ga doživljam od daleč, ko si njegovo rutino le predstavljam? Ugotovila sem, da je čas, ki ga
resnično lahko preživimo z drugim, v življenju precej omejen.
Ob spremljanju in prevzemanju rutine drugega v času skupnega bivanja, imam za krajši čas
možnost prevzeti njegov življenjski ritem. Osebo najprej opazujem od daleč, si njeno življenje
predstavljam v mislih, npr. kako zjutraj vstane, gre v službo, se vrne, gre na sprehod, ko pa z
njo vzpostavim bližino, jo začnem razumevati kot bitje, ki »je« – tudi ko moje telo ni prisotno
in osebe ne zaznava neposredno pred seboj. To ne pomeni, da prej, ko sem osebo poznala le od
daleč, nisem verjela v njen obstoj tudi takrat, ko mojim očem ni bila vidna. Pomeni to, da njeno
bivanje/minevanje postane zame bolj živo, pristno, potem ko se zgodi tudi najin skupni čas.
Pred tem sem osebo dojemala kot »odbliske« (flashe), slike v spominu. Ko pa oseba nekaj časa
sobiva z mano, njena pojava traja, se giblje, premika v času, ni več le fotografija v spominu.
Pomislim tudi, zaradi koliko različnih odločitev, želja, stkanih poti se zgodi, da se človek v
nekem trenutku znajde z mano v istem okolju.

Osebo, ki jo poznam v njeni vsakdanjosti, drugače dojemam tudi v minevanju časa. Z
oddaljenega položaja priložnostnih srečanj opazim na človeku le zunanje posledice časa, ki je
minil od zadnjega srečanja. V primeru osebnega sobivanja pa se nahajam neposredno v procesu
minevanja človeka, v procesu iztekanja njegovega življenja.
Ko mu v vsakdanjiku sledim po njegovih poteh, se zavedam, da ga moram kmalu tudi zapustiti,
saj je treba kot običajno nadaljevati svojo pot.
Ko se zavem neizbežnega slovesa, tudi če je le za kratek čas, si v spomin prikličem vsakdanji
življenjski ritem osebe, ki sem jo spoznala. Predstavljam si, kako bo naslednji dan potekala
njena pot. Kot da bi bila jaz ona, hodim v mislih od njenega doma po njenih vsakdanjih
poteh/opravkih. Ob tem distanciranju od lastne pozicije se zavem tudi lastne minljivosti, ko se
kakor »Jovana« ozrem po »sebi«.
Med bivanjem z Jovano sem poleg minljivosti življenja premišljevala tudi o tem, kako bi lahko
čas, preživet z njo, spojila s trenutki, ko bom to okolje zapustila, a ga hočem zadržati v svojem
spominu. Dejala sem si, da če tega v realnosti ne morem storiti, lahko to poskusim v ustvarjanju.
Križanja poti s sočlovekom in ustvarjanje bližine s spremljanjem njegove rutine ter stapljanje z
njo, mi pomeni eno izmed možnosti za umiritev notranjega časa, ki neprestano teče za
mehaničnim z upanjem, da ga dohiti/ujame. Ustvarjanje bližine je tudi osmišljanje
posameznikovega življenja, ki je minljivo. Zadržanje časa se zgodi v tistih trenutkih, ko se zares
posvetiš temu, kar je pred tabo, bodisi človek, delo, narava … Da pa bi ta čas mogel obstati tudi
ko mine, bi ga morala poustvariti v umetniškem delu, razmišljam.

6.2 Nemogoče je ujeti smrt
Podobno je razmišljaljanje sem zaznala ob odkrivanju del francoske konceptualne umetnice
Sophie Calle. Ljubimci, družinski člani, tujci, mnogi, ki so prečkali življenje francoske
konceptualne umetnice so bili vključeni v njene multimedijske eksperimente, pogosto kar brez
svoje vednosti. Dela umetnice največkrat govorijo o poroznosti intimnega življenja in javnega
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prostora. »Zalezovalka smrti«, kot jo označi novinar Stuart Jeffries (Guardina), se je leta 2006
odločila posneti umiranje svoje matere.41
Film Nemogoče je ujeti smrt (Pas pu saisir la mort) je enajstminutni film z izbranimi posnetki
poslednjih trenutkov umirajoče matere umetnice. Film, kjer je Callejeva na trak »ujela« smrt
svoje matere, je bil prvič prikazan na Beneškem bienalu leta 2007.
Callejeva razlaga, da se je projekta ne bi lotila, če to materi ne bi godilo in če njena smrt ne bi
bila mirna in neboleča. Samo delo je »homage« njeni materi.42
Umetnica je v času, ko je njena mama v bolnišnici preživljala svoje zadnje dni, ob posteljo
umirajoče montirala kamero. Želela je biti ob njej ter slišati njene poslednje besede. Iz strahu,
da bo zamudila smrt svoje matere, jo je hotela posneti. »Ljudje po navadi preminejo ravno v
trenutku naše odsotnosti,« je dejala, »zato sem želela biti tam«. Ko je prižgala kamero, je
ugotovila, da jo je mati dojela kot nadomestek hčere v trenutkih, ko Callejeva ni bila z njo v
bolniški sobi. Pravi: »Tako sem lahko odšla počivat, ne da bi se ona počutila samo.« To je bil
zanju tudi uspešen način, kako izriniti tesnobo odštevanja zadnjih minut materinega življenja.
V teh je umetnica na filmskem traku odštevala minute. Materino umiranje je snemala
enainsedemdeset ur, v končnem delu je predstavljenih enajst minut. Ko je je bilo delo mnogo
kasneje zmontirano in končano, se je med otvoritvenim predvajanjem v neki galeriji umetnica
čustveno zlomila. »Bilo je, kakor da pred seboj nisem imela več odločitev, ki bi jih morala
sprejeti glede dela. Ugotovila sem, da filma ne morem več gledati,« je dejala Callejeva. S
snemanjem materine smrti je to na nek način »ujela«, jo zares doživela, v smislu prisotnosti v
trenutkih, ko je materino življenje ugašalo in ugasnilo. Vendar pa gledanje posnetka kasneje ni
bilo več kot oživljanje spomina na mater. Nenehno spremljanje materinega umiranja, zadnjih
trenutkov življenja, stopitev z materino umirajočo rutino je povzročilo živ spomin, ki še vedno
traja, kot pravi: »Odkar je umrla, sem se zavedla, da še nikoli nisem preživela toliko časa z njo,
ob sebi jo čutim vsak trenutek.«43
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Stuart JEFFRIES, Sophie Calle: Stalker, stripper, sleeper, spy, The Guardian, dostopno na
<https://www.theguardian.com/artanddesign/2009/sep/23/sophie-calle> (22. 2. 2017).
42
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<http://withreferencetodeath.philippocock.net/blog/calle-sophie-rachel-moniqueimpossible-to-catch-death2007/> (22. 2. 2017).
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na:
<http://www.artinamericamagazine.com/news-features/interviews/sophie-calle-palais-de-tokyo/> (22. 2. 2017).

6.3 Izvedba likovne podobe Jovane
6.3.1 Pred galerijo
Najprej sem izdelala fotografije, ki sem jih posnela v Jovaninem okolju. Sprehod po mestu,
praznovanje rojstnega dne Jovane in sestre dvojčice v domači dnevni sobi, pot do akademije,
tiskanje grafike v ateljeju na beograjski akademiji, večerje v menzi itn. S teh fotografij sem
izbrala nekaj detajlov, jih prekopirala ter uporabila kot matrico za osnovo risarske prostorske
instalacije Jovana. Detajle z različnih fotografij sem nato povezala z risbo. To sem storila tako,
da sem jih natisnila na večje prozorne folije in nato preko njih risala s flomastrom in akrilom.
Postopoma sem dodajala folije s fotografijami detajlov in preizkušala različne kompozicije s
premikanjem folij.

6.3.2 Ustvarjanje v galeriji
V galeriji sem uporabila pripravljene risbe na folijah tako, da sem jih projicirala na steno. Za
risarsko površino sem izbrala dve nasprotni steni, na katerih sem ustvarila enakovredno močni
kompoziciji. Najprej sem napravila kompozicijo iz različnih časopisnih listov slovenskih in
srbskih časopisov. Za to sem se odločila zaradi vizualne podobe časnikov, ki dajejo vtis
mimobežnosti, vsakdanjosti, rutine. Praviloma so vedno enake oblike, vsebina pa se dnevno
menja – kot čas. Časopis predstavlja nekaj trenutnega, je dokument dogajanja v nekem okolju,
ki je danes aktualno, jutri pa bo samo arhiv včerajšnjega. Zanimiva se mi je zdela tudi
kombinacija različnih pisav, latinice v slovenskih in cirilice v srbskih časopisih. Cirilica, ki je
ne berem tekoče, se mi je v bežnem pogledu zdela podobna risbi. Obema pisavama oz.
časopisnim stranem sem s tem, ko sem jih vključila v risbo, dejansko spremenila namembnost
– iz besedil v risbe. Iz zapisa minljivosti sem poskusila ustvariti nekaj novega – poustvariti
pretekli (zapisani) trenutek in ga spojiti z novim – to je celotno umetniško delo.
Časopise sem igrivo razporedila po steni in nato čez njih projicirala pripravljene risbe. Nato
sem preizkušala različne kompozicije, ponekod dodala časopis kot podlago, drugje ga odvzela
in preko vsega počasi tvorila risarsko kompozicijo, ki je uhajala s »formata« proti tlom.
Na nasprotni steni sem ubrala enako pot, le da je risba segala do stropa. Uhajanje s formata sem
ponazorila/poudarila, saj sem želela na minimalen način povezati obe kompoziciji v prostoru,

45
da bi delovali, kot da se dopolnjujeta, oz. tečeta ena proti drugi v krogu. Tako sem ju na tleh
povezala še s črno vrvico, ki nadaljuje dvodimenzionalno risbo na steni v tridimenzionalnem
prostoru.
Uhajanje iz formata ponazarja tudi iskanje vedno novega, beg, hitrost časa, iztekanje – kar
prikazuje že prej omenjena dopolnjujoča se celota.

Slika 14 Jasmina Grudnik, Jovana, 2014, 2 x 3,5 m, prostorska instalacija risbe na papirju, kolaža, fotografije,
Galerija Media-Nox, Maribor (osebni arhiv avtorice).

Slika 15 Jasmina Grudnik, Jovana, 2014, različne velikosti, prostorska instalacija risbe na papirju, kolaža,
fotografije, Galerija Media-Nox, Maribor (osebni arhiv avtorice).
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6.4 Risba v Jovani
Risba je ustvarjena enotno v črni barvi. Debeli in hitri nanosi akrila dajejo občutek migetanja
in živih oblik, kot da so se različni deli, ujeti v različnih svetovih, zarasli skupaj in spojili v
dvodimenzionalno cvetoče drevo. S poigravanjem v risbi in sami kompoziciji želim doseči
nekakšno nedorečenost, molčečo točko, ki namiguje na »skok« iz dvodimenzionalnega v realen
prostor. Ta molčeča točka se mi zdi pomemben del risbe, ki delo spremeni v živo celoto, tako
da nevsiljivo in obenem kot uganka komunicira z gledalcem.
Molčečo točko bi izpostavila ne le v vizualnem smislu, saj menim, da je nekakšno bistvo ujetega
trenutka v samem delu. Trenutek, ki je, a ga ni. Ravno zato, ker ga ne vidimo zares, lahko vedno
znova, ko se postavimo pred likovno delo, pridemo do tega trenutka kot nekakšnega odgovora
na celotno skrivnost instalacije, ki je v obliki praznine, prepada v risbi, a hkrati izhodišče iz
risbe, zrači delo in namiguje na nove smeri.

Slika 16 Jasmina Grudnik, Jovana, 2014, 2 x 3,5 m, prostorska instalacija risbe na papirju, kolaža, fotografije,
Galerija Media-Nox, Maribor (osebni arhiv avtorice).

Slika 17 Jasmina Grudnik, Jovana, 2014, različne velikosti, prostorska instalacija risbe na papirju, kolaža,
fotografije, Galerija Media-Nox, Maribor (osebni arhiv avtorice).

Del instalacije je v drugem delu galerije, kjer sem ustvarila osvetljen kotiček s fotografijami, ki
so prvo beleženje trenutkov z Jovano, iz katerih sem gradila nadaljnje delo. Dodala sem
eksperimentalne grafike, ustvarjenje v času bivanja z Jovano. Poleg fotografij in grafik sem
vključila še osmrtnice iz časopisa, ki so name napravile vtis neizprosnosti časa. Z vsakim dnem
se obrazi menjajo, kakor da bi šlo za igro – danes ta, jutri nekdo drug, vedno znova in znova.
Hkrati sem opazila urejenost grafične podobe osmrtnic; so kot nekakšni časopisni grobovi, ki
vsak dan menjajo svojo vsebino, ki je v resnici žalostna in težka, celotna podoba pa deluje kot
lepo urejen vrtiček.
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Slika 18 Jasmina Grudnik, Jovana – Variacija II., 2014, 2 x 3,5 m, prostorska instalacija risbe na papirju, kolaža,
fotografije, Vetrinjski dvor, Maribor (osebni arhiv avtorice).

Slika 19 Jasmina Grudnik, Jovana – Variacija II., 2014, 2 x 3,5 m, prostorska instalacija risbe na papirju, kolaža,
fotografije, Vetrinjski dvor, Maribor (osebni arhiv avtorice).
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Slika 20 Jasmina Grudnik, Jovana – Variacija III., 2014, 2 x 2 m, prostorska instalacija risbe na papirju, kolaža,
fotografije, grafike, Galerija ALU, Sarajevo (osebni arhiv avtorice).

7 TEŠ

7.1 Štetje časa
Ko sem bila stara približno pet let, sem velikokrat doma v dnevni sobi, potem ko je mama odšla
v službo, čakala očeta, da se vrne iz službe. Mama me je verjetno prosila, naj pridno in mirno
sedim, dokler čakam, jaz pa sem jo vzela zelo resno. Tako zelo resno, da je čakanje ostalo v
mojem razmišljanju vse do danes. Eden izmed izidov tega čakanja je tudi delo TEŠ.
V dnevni sobi je bila velika ura, ki je glasno bila (tiktakala) in kasneje v življenju me je bitje
ure vedno neznansko motilo. Če sem imela glasno tiktakajočo uro, sem ji vedno izstavila
baterijo, drugače bi se težko potopila v sen.
V dnevni sobi, kjer sem sedela in čakala, sta bili dve pomembni reči, ki se ju spominjam: ura
in velika okna. Moj pogled se je v počasnih intervalih obračal od ene k drugi. Ko sem čakala,
sem spremljala bitje kazalcev na uri in štela sekunde, dokler se nisem utrudila. Čakanje se je s
štetjem sekund zdelo še dolgotrajnejše, brez konca, in pogled sem usmerila proti oknu, gledala
na kolovoz pred hišo, ki je vodil preko polja do ceste, ta pa naprej čez most do bližnje avtobusne
postaje. Na tej postaji sem leta kasneje čakala avtobus, ki me je vozil v mesto do šole in nazaj.
Vsak dan od ponedeljka do petka, razen v času počitnic. Dvanajst let. Ta pogled je razkrivala
desna stran velikega okna.
Ob njem je bilo še eno podolgovato okno, ki je gledalo na balkon. Razgled je segal do visokih
dimnikov šoštanjske termoelektrarne, ki je od hiše oddaljena štiri kilometre zračne razdalje. To
ogromno zgradbo sem videla tudi iz svoje otroške sobice, ki je bila eno nadstropje višje in od
koder je bil pogled na blok termoelektrarne že prav veličasten.
Opazovala nisem samo s sobne perspektive, razmišljala sem, kako velika je, kadar sem v
Šoštanju, tik pod njo oz. kadar se peljem mimo, ali pa plavam v šoštanjskem bazenu. Ali pa ko
jo gledam iz osnovne šole med sanjarjenjem pri pouku.
V moj pogled s sedeža na kavču se prikradejo odbliski spomina, fotografije, podobe elektrarne,
ki sem jih v mislih ustvarila z različnih perspektiv. Bila sem gledalec termoelektrarne Šoštanj s
stalno opazovalno bazo v domači dnevni sobi, rečeno v šali. Ostala gledišča so v mojem
eksperimentu čakanja delo na terenu.
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Med elektrarno in našo hišo se je nahajalo, in se še danes, ugreznjeno področje, nekdanja vas
Družmirje, ki je zaradi kopanja premoga potonila. Na območju je nastalo šoštanjsko jezero, ki
se počasi širi, ob njem pa nastajajo še manjša jezera, ki jih sproti zasipajo.
Moj otroško poglobljen pogled je elektrarno ustvaril neznansko veliko, mnogo večjo, kot je v
resnici, čeprav je tudi dejansko zelo velika. Po drugi strani pa jo je moj otroški pogled ustvaril
tudi majhno. Dostopno meni, tako da sem v svojem obredu čakanja in opazovanja lahko vstopila
vanjo, se v trenutku iz dnevne sobe preselila na vrh dimnika in gledala preko, preko hribov, pod
katerimi stoji elektrarna.
V mojem spominu je to čakanje zabeleženo v obliki fotografij, kot stop-motion projekcija
različnih perspektiv, s katerih opazujem elektrarno (snap-shoti, odbliski).
V času odraščanja me je torej najbolj zaznamovala pot od doma do elektrarne. Pomembna
postojanka je bila avtobusna postaja, pa tudi cerkev, ki je bila odprta vsako drugo nedeljo. Z
zanimanjem sem opazovala ljudi, ki so že zgodaj zjutraj hodili proti njej, da opravijo svojo
molitev.
Dnevna rutina in utečena, ponavljajoča se pot me je precej utesnjevala. Štetje časa ni bilo le
odštevanje časa do trenutka, ko se starši vrnejo z dela, temveč tudi odštevanje časa, ko bom
zamenjala svojo perspektivo, tam daleč za hribi elektrarne.
S svojega stalnega sedeža sem se včasih v mislih dvignila tudi nad sebe, kakor da bi lebdela v
zraku in s ptičje perspektive spremljala, kako opazujem, čakam. Kako vsak dan hodim do
postaje, se peljem do šole, do elektrarne in potem zopet nazaj. Videla sem se kot lutko, ki se
giblje po poti, ki ji je začrtana, in v času, ki ji je dan.
Nedavno sem prišla na misel, da je elektrarna kakor smrt, konec poti. Od začetka svojega
življenja se gibljem okoli nje in jo spremljam. Opazujem in ostajam v oddaljenosti, se ji
približam in nato zopet oddaljim. Seciram jo s pogledom. Včasih se v mislih povzpnem nanjo
in gledam z vrha. Zadnje čase se tudi skrijem pred njo in odpotujem ter jo gledam v spominu.
Elektrarna pa stoji tam in bo vedno stala.
Jezero pred njo se širi proti moji vasi, kakor da bi me hotela z njim doseči. Njen odsev na gladini
jezera bi lahko dosegel izvor mojega spomina nanjo. (Območje med jezerom in vasjo se
dejansko pogreza zaradi novih izkopavanj premoga.)

Tudi ko je ne opazujem več s stalnega gledišča v dnevni sobi, vem, da je tam in da se bom tudi
jaz prej ali slej vrnila, vsaj v spominu, in postaja mi vse bližja. Gre za proces sprejemanja lastne
minljivosti in dejstvo, da je tudi moje življenje končno, da se neustavljivo izteka proti smrti.

7.2 Snovanje in realizacija TEŠ-a
TEŠ je nastal na skicah in risbah, ki sem jih ustvarila impulzivno, s premišljevanjem o trenutkih
mojega otroštva. Potekalo je večinoma v prostoru, ki ga je zajemala moja pot do šole v Šoštanju
ter pogled iz otroške sobe oz. domače hiše, kjer smo živeli.
TEŠ je bil načrtovan za določen razstavni prostor v Kinu Šiška. Preden sem se odločila za temo
in obliko dela, sem si najprej ogledala prostor in v njem preživela nekaj ur. Skušala sem ga
povezati s svojimi spomini na prostore, v katerih sem kdaj bivala, se gibala.
Visoki stropi, kovinska ograja in ogrodja, enormna steklena okna in zračnost so lastnosti
prostora, ki so se mi bolj kot težava pri umeščanju umetniške ideje v prostor, zdeli prednost in
izziv. Dolžina prostora me je spomnila na razdaljo, na kateri sem iz domače hiše opazovala
šoštanjsko termoelektrarno. Svoje obredno opazovanje TEŠ-a sem povezala z razstavnim
prostorom Kina Šiška, v katerem elektrarne seveda ni bilo moč videti, a se je prebudila in
oživela v mojem spominu ter postajala kot likovna ideja vse bolj živa.
Odločila sem se umestiti hitre risbe s spomini na otroštvo tako, da bi izkoristila danosti prostora
in instalacijo predstavila čim bolj živo.
Za osnovni material sem izbrala pleksi steklo, ki je transparentno in se ujema z materiali
izbranega prostora. Risbe sem želela prikazati v plasteh, eno preko druge, tako da bi
tvorile/sestavljale skupno risbo v zraku. Ostro odrezani robovi stekla v obliki kvadratov so
pričakovano ustvarili vtis hladnosti, resnobnosti. Plastenje se mi je zdelo ustrezna rešitev iz več
razlogov:
Plastenje je kot spomin (bliski spomina vseh mojih perpektiv na šoštanjsko
termoelektrarno).
Posnemanje prostora: izkoristila sem desno stran prostora, ki ga obdajajo okna. Majhna
stekla v zraku sem zasnovala kakor nekakšen odmev že obstoječih, velikih oken. Gre za
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spomin, saj sem želela prostor povezati v neko stičišče (TEŠ) s prikazom spominskih
vtisov o njem.
Ustvarjanje prostorov znotraj prostora: v razstavnem prostoru instalacija ustvari več
prostorov. Steklene površine razumem kot lastni prostor, skulpturo v zraku; drugi
prostor se odpre, ko z določene perspektive zagledamo celoto, ki jo komponirajo risbe
na steklenih površinah; tretji prostor nastaja s sencami ob usmerjeni osvetlitvi pleksi
površin z reflektorji.
Novi Prostor je celotna instalacija v prostoru.

Slika 21 Jasmina Grudnik, TEŠ, 2016, site-specific instalacija, 3 x 2 x 4 m, samostojna razstava v Kinu Šiška,
Ljubljana (foto: Urška Boljkovac, Kino Šiška, Ljubljana, 2016).

Slika 22 Jasmina Grudnik, TEŠ, detajl, 2016, site-specific instalacija, 3 x 2 x 4 m, samostojna razstava v
Kinu Šiška, Ljubljana (foto: Urška Boljkovac, Kino Šiška, Ljubljana, 2016).
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Slika 23 Jasmina Grudnik, TEŠ, detajl, 2016, site-specific instalacija, 3 x 2 x 4 m, samostojna razstava v Kinu
Šiška, Ljubljana (foto: Urška Boljkovac, Kino Šiška, Ljubljana, 2016).

7.3 Pomen hitre, intuitivne risbe pri delu TEŠ in splošno
Ko risbo označim s »hitro«, s tem mislim na način, kako risba nastane, kot tudi na izgled/obliko
predstavljene podobe. To pomeni, da proces risanja poteka zelo hitro ter intuitivno. Hitra risba
je skupni imenovalec večine mojih dosedanjih slikarskih instalacij. Največkrat se izražam s
čopičem in akrilnimi barvami na papirju. Ekspresivne poteze delujejo kot migetajoč, živ
organizem, ki se plasti in raste v prostor, daje občutek, da sili z dvodimenzionalne površine,
kjer so zarisane. Hitrega risanja sem se lotila v tesnobnosti, ki sem jo čutila zaradi potrebe po
izražanju. Prav tako pa tudi v tesnobnosti zaradi nezmožnosti ustvarjanja. Začela sem z
agresivnim in hitrim risanjem, s katerim sem »želela« ugotoviti, zakaj bi sploh ustvarjala in
zakaj ne bi. Risba predstavlja nekakšen boj mene same s sabo. Vsaka poteza je kot sled sablje
Jasmine proti Jasmini. Po nekaj poskusih boja v hitrem risanju sem se počasi počutila domače
v tem izražanju. Ugotovila sem, da me hitrost risanja osvobaja prekomernega razmišljanja in
omogoči, da je moja misel, podana s hitrim gibom, izčiščena in bolj iskrena, kakor če predolgo
odlašam z idejo. Učinek procesa hitrega risanja bi lahko imenovala/označila tudi kot
meditativen, saj deluje name precej stimulativno in pomirjajoče.
Ugotovila sem, da mi o ideji ni potrebno razmišljati, saj pride sama, intuitivno. S tem ko
prepustim svoje misli roki, ki pušča sledi risbe, prihajam bližje k notranji intuiciji.
V svojem delu želim priti čim bližje svojemu osebnemu izrazu in intuiciji ter notranji resnici.
S tem mislim na to, da želim iz sebe izluščiti najbolj čiste in impulzivne misli, saj menim, da
najprepričljiveje govorijo o izkušnji življenja, ki ga živim. V svojem delu želim izhajati iz
svojega osebnega občutja življenja. To pa zato, ker menim, da je moje občutje edina stvar, o
kateri se lahko izrazim, da »vem« zanjo oz. sem najbližje temu. Za vse ostalo, kar me obdaja v
svetu, mislim, da ne morem vedeti z gotovostjo, lahko pa – verjamem.
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8 Sreča v Nikšiću: Ujetje trenutka, sedanjosti

Čas, ki ga doživljamo, ni samo pojav zunanjega sveta, temveč predvsem naše zavesti. Občutje
nastane, ko se uglasijo okolje in možgani. Tudi občutek sreče je mnogo manj odvisen od
zunanjih okoliščin, kot domnevamo. Z znanstvenimi spoznanji (zlasti s področja proučevanja
nevronskih povezav v možganih) je mogoče običajno dojemanje in zaznavanje časa tudi
spreminjati. Po prepričanju Kleina je enako z odnosom do sreče: »sreče se lahko priučimo,«
pravi. V delu Vse je naključje zagovarja izhodiščno misel, da se je potrebno prepustiti
nepredvidenim okoliščinam, saj naj bi bile naša priložnost. Potrebno je biti sprejemljiv za
vsakršne zaznave iz svojega okolja. Pravi, da ko se dogajajo naključja, začutimo smer časa.
Preteklost poznamo, prihodnost pa obstaja v temi in tako se srečujemo s presenečenji.
Doživljanje časa in naključij naj ne bi ločili eno od drugega.44
Čeprav je nemški filozof Johann Gottfried Herder v romantičnem duhu dejal, da je zemlja v
rokah dveh največjih tiranov, časa in naključja, novi znanstveni pogledi osvetljujejo naključje
drugače. Razum brez naključja sploh ne bi bil, kar je. »Tudi s časom bi se veljalo
spoprijateljiti«, pravi Klein, in ker je občutenje časa ena najvišjih možganskih dejavnosti, lahko
nanjo precej vplivamo sami. Vse, kar nam daje občutek minevanja ur/časa, lahko bolje
spoznamo in razumemo, če se poglobimo v to, na kakšen način prihaja do občutja sreče.45
Razmišljanje o času in minevanju med ustvarjanjem dela Sreča v Nikšiću me je pripeljalo do
odgovora, kako nastane sreča in kako je povezana s samim dojemanjem časa. V delu sicer
tematiziram predvsem pomen spomina in z njim povezano pretakanje in odtekanje časa. Delo
izhaja iz skic popotovanja po Črni gori, kjer sem beležila trenutke, ki so se mi zdeli brezčasni.
S skiciranjem sem skušala razumeti, zakaj so se mi ravno ti trenutki zdeli ustavljeni v času, po
drugi strani pa, zakaj sem jih želela ujeti, zadržati v spominu.
Pri opazovanju instalacije Sreča sem želela doseči občutek, da opazujemo spominski/časovni
val podob. Instalacija je sicer sestavljena iz več ploskev, ki se dopolnjujejo, prekrivajo ali
puščajo odprt prostor. Na podoben način deluje tudi spominjanje – spomin kot tak je fluiden,
obenem neulovljiv in ulovljiv. Val podob na polprosojnem paus papirju ponazarja spomin na
doživete »trenutke« v Nikšiću, ki so mehki in sproščeni. B eseda sreča se nanaša na trenutke,
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Prav tam, str. 12.

ki so ulovljeni tako, da niso pričakovani, temveč preprosto doživeti. Zdi se, da se lahko samo
brez pričakovanj prihodnjega trenutka srečno stopimo s sedanjim in ki postane v trenutku, ko
se ga zavemo, že preteklost. Mesto Nikšić predstavlja prostor minevanja, kot seveda vsak kraj,
vendar nudi možnost, da dejstvo minljivosti postane sprejemljivo. Ne gre za srečo v brezdelju
ali umiku od vsakdanjih tegob, temveč za uvidenje možnosti obstoja minljivosti, ki se ji upamo
prepustiti; gre za stapljanje. (Prav ta uvid sem povezala s srečo, preprostim sprejetjem in
zmožnostjo se prepustiti, brez pričakovanj). Četudi je vsebina v sebi krhka, so linije risbe na
papirju silovite, kar vodi v grotesknost podob. Enopoteznost linij dopolnjujejo večplastni nanosi
barve, zgoščena narava, delo pa temelji na kontrastu svetlih in temnih površin. Akrilni barvi v
odtenkih zelene in rjave sta vezani na upodobljeni kraj, industrijsko mesto Nikšić. Osrednja
točka instalacije in izvor zamisli zanjo je fotografija presvetljene ulice med drevesi, pravzaprav
neskončne ceste, na katero sem stopila iz tipične črnogorske kafane, v kateri se zbirajo vaščani
in pomenkujejo. Iz tega pogleda izhaja vključitev svetlobe, uporabljenje v instalaciji. S
svetlobo, ki močneje osvetljuje le nekatere dele instalacije, ponazarjam tudi bolj ali manj
razsvetljene drobce spomina; nekateri so bolj razvidni in dostopni, drugi manj. Odločilni
trenutek je postavljen tik pod vrh instalacije, je trenutek, v katerem je strnjeno
razpoložeje/občutek tega dne, ki pustil močan pečat v moji zavesti. Ustvaril je spomin, ki se
protislovno ohranja, saj ga ujeta svetloba vedno znova prikliče, vendar obenem uhaja kot vsi
spomini, kar je seveda neizbežen, a morda prav zato neprecenljiv proces. V delu izpostavljam
dve ključni vprašanji: koga/česa se ljudje spominjamo in zakaj je v nas želja po
ohranjanju/zadrževanju čim bolj močnih spominov? V delu Sreča v Nikšiću skušam razumeti
naključnost trenutkov, ki pustijo v življenju neizbrisen odtis. Kako to, da se nam zgodijo
trenutki, kakršen je bil tisti svetel dan v Nikšiću? To se verjetno zgodi takrat, ko je človek
razbremenjen, ko neha ves čas nekaj pričakovati. V svoji variaciji sreče, Sreče v Nikšiću, želim
spomniti, da se za trenutek ustavimo tu in zdaj, kar je v hitrem načinu življenja postalo tako
zelo oddaljeno.46
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Nina ZAJC, Jasmina Grudnik: Sreča v Nikšiću, Koridor – Križišča umetnosti, dostopno na <http://koridorku.si/recenzije/jasmina-grudnik-sreca-v-niksicu> (22. 2. 2017).
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8.1 Risba v Sreči v Nikšiću
Spajanje različnih risb v mojem delu vidim kot spajanje teles, kot poskušanje, kako doseči
popolnost: s tem ko prepoznavam takšnost na telesih, prepoznam animo, ali povezujem telesa
s prepletanjem takšnosti in ustvarim sled anime v novem telesu. Celoten proces spajanja,
srečevanj bivanjskih stopenj na moji ustvarjalni poti vidim kot Eno.
Primera »hitre risbe« (TEŠ, Sreča v Nikšiću), za katera bi lahko rekla, da sta kot nekakšna
eksperimenta združevanja življenja samega s seboj. Združevanje risb je način zbiranja časovne
razcepljenosti v eno. Trenutki mojih risanih zapisov so združeni v skupno risbo; delčki različnih
odlomkov življenja so združeni v skupno telo. Odlomki življenja so prizori, ki so bili vtisnjeni
v spomin. Ko razmišljam o njih, se sprehajam od enega do drugega, jih med sabo povezujem
in se vračam k njim. Z vsakim novim trenutkom se število danosti povečuje. V slikarskem delu
se lotevam združevanja razpršenega življenja v celoto, kar po Ficinovi bivanjski hierarhiji
počnem na telesni ravni, saj je risba kot taka fizična in tudi sama novo telo. To pomeni, da je
moj poskus sam po sebi absurden, saj tudi z nastankom novega »telesa«, ki ponazarja združenje,
ustvarim zopet nov odmik od sebe same.
Domnevam, da mi v slikarstvu z ilustrativnim spajanjem trenutkov svojega življenja (vedno
sem namreč sama prisotna, tudi če govorim o drugih, saj sem s tem, ko mislim, že prisotna) ne
bo uspelo dejansko združiti vseh trenutkov v eno in jih transcendirati v večen trenutek. Gre za
ujetost v tostransko minevanje, ki ga upodobljam, in prikazuje subjekt v izbranih časovnih
segmentih, združenih v umetniško delo. Torej bi lahko rekla, da s tem, ko v umetnini spajam
lastne spomine in dokumente (fotografije, risbe) preteklih trenutkov, ki me po Ficinu vlečejo
od mene same, saj sem zaradi svojega gibanja/spreminjanja nepopolna, nenehno stremim za
popolnostjo/združitvijo, za tem, da »kopljem v neskončnost«, če rečem ironično oz. naivno. Ali
pa z zavedanjem nesmiselnosti in ustvarjanjem sestavljenega sveta, ki je minljiv, iščem nove
možnosti ujetja večnosti – morda so to sami trenutki ustvarjanja ali pa preprosto zavedanje, da
trenutke vedno imam, da se gibljejo z mano naprej v času.

Slika 24 Jasmina Grudnik, Sreča v Nikšiću, 2016, instalacija, 3 x 4 x 4 m, Transformacija podobe – mednarodna
študentska izložba (Transformation of image – međunarodna studentska izložba), Muzej savremenih umjetnosti,
Zagreb (foto: Jasmina Grudnik, osebni arhiv).

Slika 25 Jasmina Grudnik, Sreča v Nikšiću, skica, 2016, risba na papirju, A4 format (osebni arhiv avtorice).
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Slika 26 Jasmina Grudnik, Sreča v Nikšiću, skica, 2016, risba na papirju, A4 format (osebni arhiv avtorice).

Slika 27 Jasmina Grudnik, Sreča v Nikšiću, skica, 2016, risba na papirju, A4 format (osebni arhiv avtorice).
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Slika 28 Jasmina Grudnik, Sreča v Nikšiću, skica, 2016, risba na papirju, A4 format (osebni arhiv avtorice).

Slika 29 Jasmina Grudnik, Sreča v Nikšiću, 2016, instalacija, akril na prosojnem papirju, 2 x 2 x 3 m, samostojna
razstava v Galeriji Alkatraz (foto: Sunčan Stone, Galerija Alkatraz, Ljubljana, 2016).
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Slika 30 Jasmina Grudnik, Sreča v Nikšiću, 2016, instalacija, akril na prosojnem papirju, 2 x 2 x 3 m, samostojna
razstava v Galeriji Alkatraz (foto: Sunčan Stone, Galerija Alkatraz, Ljubljana, 2016).

Slika 31 Jasmina Grudnik, Sreča v Nikšiću, detajl, 2016, instalacija, akril na prosojnem papirju, 2 x 2 x 3 m,
samostojna razstava v Galeriji Alkatraz (foto: Sunčan Stone, Galerija Alkatraz, Ljubljana, 2016).
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Slika 32 Jasmina Grudnik, Sreča v Nikšiću, detajl, 2016, instalacija, akril na prosojnem papirju, 2 x 2 x 3 m,
samostojna razstava v Galeriji Alkatraz (foto: Sunčan Stone, Galerija Alkatraz, Ljubljana, 2016).

Slika 33 Jasmina Grudnik, Sreča v Nikšiću, 2016, instalacija, 3 x 4 x 4 m, Transformacija podobe – mednarodna
študentska izložba (Transformation of image – međunarodna studentska izložba), Muzej savremenih umjetnosti,
Zagreb (foto: Andrej Tomić, Muzej savremenih umjetnosti, Zagreb, 2016).
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9 Dom Quixote

9.1 Zakaj čas teče in ali mu resnično vse podrejamo?
Ameriški pesnik Joyce Oates je dejal, da je čas element, v katerem obstajamo, in da nas lahko
odnese ali pa se v njem utopimo. To spoznanje ima vsak dan večjo ostrino, ljudje še nikoli
nismo bili bolj obsedeni s prepričanjem, da je treba vsak trenutek kar se da izkoristiti. Življenski
ritem postaja vse hitrejši in močno načenja našo vzdržljivost. Smo kot talci lastnega »lovljenja
časa«, zato je še toliko bolj pomembno ugotoviti, kako je čas, ki ga občutimo, povezan z našo
osebnostjo. Smo režiserji filmov svojih življenj, ki pa nastajajo v naših glavah. Le malo
možganskih dejavnosti lahko spreminjamo tako, kot je to mogoče pri občutku za čas, opozarja
Klein. Narava nas je obdarila s sposobnostjo zaznavanja minevanja minut, ur, kako
uporabljamo to sposobnost, pa je odvisno od nas samih. Morda tako, da urimo svoje zaznavne
spretnosti, večamo svojo pozornost ter tako spreminjamo občutenje časa in zmanjšujemo strah
pred vrtincem časa. Lahko se torej odločimo, ali se bomo naučili plavati ali pa se prepustili toku
časa oz. vrtincu.47
Z vrtincem časa oz. predvsem s strahom pred njim se bori tudi glavni junak mojega prvega
avtorskega risanega filma Dom Quixote.
Dom Quixote je zgodba o možiclju, ki se odpravi po svetu, da bi našel dom, za katerega pa niti
ne ve, kakšen je. Išče ga med gorami, v gozdovih, med jezeri, medtem ko nanj prežijo strahovi,
demoni v najrazličnejših oblikah. Pa bo Dom Quixotu uspelo najti in prepoznati dom?
Delo je začelo nastajati na moji študijski izmenjavi na Portugalskem, kjer sem bila prvič v
življenju odsotna dlje časa iz svojega domačega okolja. Tam sem naletela na nepričakovane
ovire, saj se mi je dežela, polna sonca, sprva zdela kot raj na zemlji. Še tako lep kraj pa ne more
zagotoviti sreče človeku, ki ne zmore ponotranjiti lepote okolja in časa, v katerem biva, se mu
predati – kot pravi Klein, in se naučiti v njem plavati. V dolgem spisku načrtov in nalog sem se
v novem okolju hitro izgubila. Pa ne v labirintu uličic neznanega mesta, ki je bilo sicer mnogo
večje v primerjavi z domačim, temveč v lastnem lovljenju dogodkov, nalog, ki sem jih želela
opraviti čim več. Nenadoma sem izgubila nadzor nad seboj in fokus nad tem, kaj je zares
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pomembno. V hotenju opraviti čim več ter v borbi s pritiskom, ki sem ga ustvarila sebi, sem
skoraj povsem odpovedala. Moja delovna aktivnost je deloma ohromela. Počutila sem se
nemočno, saj načrtom nisem mogla slediti, namesto njih so me zajeli občutki nekoristnosti,
samodestruktivne preganjavice, tesnobe, čemur se je pridružilo še domotožje. Ko sem neki
popoldan tavala po mestu, sem našla reklamni letak za operno predstavo Don Kihot v lizbonski
operi.

Slika 34 Jasmina Grudnik, prizor iz filma Dom Quixote, 2016, animirani film, 2:36 min. (osebni arhiv avtorice). 48

»Dom Quixote« je pisalo. V hipu mi je v oči padla beseda »dom«. Tako sem začela snovati
zgodbo o Dom Quixotu. Pričela sem zbirati tiskovine, da bi s kolažno tehniko iz njih napravila
zgodbo o možiclju, ki je bila avtobiografska. Dom Quixote ni zgodba o Cervantesovem Don
Kihotu, temveč mojem Dom Quixotu, ki se je izgubil v črnih mislih in išče dom. Na
Portugalskem sem zasnovala zgodbo v obliki ilustracij, ki sem jih kasneje prenesla v animirani
film. Že pri nastanku ilustracij sem čutila, da moram podobe prenesti drugam, v drug format in
medij. Zdelo se mi je, da Dom Quixote potrebuje gibanje (osvoboditev), tako v svojem
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notranjem dojemanju časa kakor tudi fizično. Portugalskim ilustracijam in tiskovinam sem
dodala še slovenske, češke, srbske, nemške, ... in ustvarila nove Dom Quixotove postojanke –
scene animiranega filma. Uporaba tiskovin v kolažni tehniki ni bila samoumevna; pri odločitvi
je bila pomembna ideja o tem, da bi tiskovine v svoji abstraktni likovni zgodbi povezovale Dom
Quixotovo pot z realnimi kraji na svetu. Vsaka specifična tiskovina torej s svojim jezikom
predstavlja določeno državo, v kateri je Dom Quixote »iskal dom«.

Slika 35 Jasmina Grudnik, prizor iz filma Dom Quixote, 2016, animirani film, 2:36 min. (osebni arhiv avtorice).

Zakaj je iskal prav dom? Vsi strahovi, ki se v zgodbi pojavljajo, so plod njegovih zablodelih
misli in prevelikih pričakovanj do sebe. Potovanje/iskanje se začne, ko se možicelj prebudi iz
sanj v svoje sanje, ki so temne in strašljive. Hodi po temnem bregu, kjer ga obdajajo grozljive
podobe, ki se premeteno skrivajo v številnih kotičkih »našega« obzorja. Povsod, kamor prispe,
in povsod, kjer se ozira po domu, vidi sovražne obraze in temne vrtince, ki ga želijo posrkati
vase. Zato z vsakega prizorišča zbeži.

Slika 36 Jasmina Grudnik, prizor iz filma Dom Quixote, 2016, animirani film, 2:36 min. (osebni arhiv avtorice).

V drugi sceni/prizoru ga želijo ujeti roke mračne temine gozda, v katerem se znajde. Medtem
ko se jih otepa, pade v vrtinec novega neba/prostora, ki se odpre pod njim. Trdna zemlja pod
njegovimi nogami izgine in naš iskalec pada v nov »neskončni« prostor.
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Slika 37 Jasmina Grudnik, prizor iz filma Dom Quixote, 2016, animirani film, 2:36 min. (osebni arhiv avtorice).

V tretji sceni se zopet pojavi na Zemlji. Vidi jabolka, ki se vrtijo na drevesu, enkrat v smeri
urinega kazalca, drugič v nasprotni smeri. Tečejo tudi mimo njegovega srca, tako kot bije
njegovo srce, ki prestrašeno utripa in se ne more umiriti, najti svojega spokoja. Jabolka kot to
srce krožijo okoli gromozanskega drevesnega gobca s krvoločnimi čekani, ki se odpirajo in
zapirajo ter čakajo na svojo žrtev. Vmes se z njim poigravajo oči, ki se izmenično prikazujejo
in skrivajo ter še dodatno zmedejo možiclja. Besedna zveza »opustily nas« (v češčini), ki se
skriva v travi, pomeni »zapustili nas« in ponazarja izgubljenost Dom Quixotove duše in duš, ki
se prikazujejo v krošnji. Tla se začnejo premikati in zaradi nestabilnosti/ogroženosti možicelj
spet zbeži dalje.

Slika 38 Jasmina Grudnik, prizor iz filma Dom Quixote, 2016, animirani film, 2:36 min. (osebni arhiv avtorice).

V četrtem prizoru sreča vetrnico velikanko, ki ga želi nabosti na svoje ostre lopatice. Dom
Quixote se s sabljo bori proti njej, a ga zajame in posrka vase.
Nenadoma se lebdeč znajde v zraku, pada, dokler ne pristane na površini gore.
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Slika 39 Jasmina Grudnik, prizor iz filma Dom Quixote, 2016, animirani film, 2:36 min. (osebni arhiv avtorice).

Za trenutek si oddahne, a hkrati z olajšanjem sprevidi, da je gora, na kateri stoji, v resnici pošast.

Slika 40 Jasmina Grudnik, prizor iz filma Dom Quixote, 2016, animirani film, 2:36 min. (osebni arhiv avtorice).

Prestrašen zbeži in teče pred pošastjo v naslednji prizor, ki z ritmom utripanja in menjavanja
barvnih prostorčkov ponazarja ponoreli prometni sistem. Možicelj beži toliko časa, dokler ne
zamrzne na časopisni podlagi.

Slika 41 Jasmina Grudnik, prizor iz filma Dom Quixote, 2016, animirani film, 2:36 min. (osebni arhiv avtorice).

V predzadnjem prizoru se zbudi pred hišo, ki naj bi bila njegov dom. Vstane in se predrami, kot
da se je pravkar zbudil iz nočne more ter skoči v morje, do katerega si je utrla pot tudi
novonastala reka. Možicelj odplava iz prizora, čeprav je našel svojo rodno hišo. Zgodba se
konča tako, da Dom Quixote plava in se ne ustavi, temveč izgine za obzorjem. Njegova rojstna
hiša ni dom, ki ga išče. Dom živi v njem samem. Morda v notranjem času, ki ga doživlja. Morda
je dom občutje soustvarjanja/sprejemanja trenutka; ni bežanje, hitenje pred njim. Morda je prav
iskanje in gibanje tisto, ki iskanje doma osmišlja in mu daje pravi pomen. Da pa Dom Quixota
ne bi bilo strah iskati in da tega ne bi občutil samo kot napor in pritisk izginevanja v vrtincu
časa in minljivosti, je morda dovolj, da se v tem svetu nauči plavati.
Verjetno se iskanje nikoli ne konča. Potrebno je le najti dovolj udobno in prijetno obliko
iskanja, da lahko v njem uživamo in ga osmišljamo, ne pa da se bojimo in zaradi prevelikega
pritiska in strahu pred izgubo/blokado ideje še kaznujemo.

79

Slika 42 Jasmina Grudnik, prizor iz filma Dom Quixote, 2016, animirani film, 2:36 min. (osebni arhiv avtorice).

Moje iskanje se z delom Dom Quixote še zdaleč ne konča. Ravno nasprotno – vedno bolj
razumem, verjamem, da se iskanje vedno znova začenja; je neustavljiv ustvarjalni proces.
Potrebno je le najti ustrezno formo iskanja, ki je dovolj blizu našemu bistvu in notranji resnici,
se spustiti vase, kot pravi Bergson. Ko človek najde svojo formo iskanja, kakor jo je našel Dom
Quixote s plavanjem, potem lahko išče dalje in v tem svetu tudi splava. Morda bolj osvobojeno
in lahkotneje kot prej, ko ni mogel sprejeti svoje poti.

ZAKLJUČNA BESEDA

Že na začetku mojih poskusov, kako spojiti trenutke življenja v slikarstvu in drugih vizualnih
oblikah, sem se zavedala, da mi s tem ne bo uspelo dobesedno združiti vseh trenutkov v eno in
jih transcendirati v večen trenutek. Pa vendar sem v procesu snovanja ves čas osredotočala
misel v to idejo, saj sem verjela, da me lahko otroška vera v še tako nesmiselno idejo pripelje
do najizvirnejših odgovorov o smislu bivanja in ustvarjanja.
Moje občutje sveta, ki me žene k temu, da ga upodabljam, izražam, je ujetost v tostransko
minevanje, in prikazuje subjekt v izbranih časovnih segmentih, združenih v umetniško delo.
Spajanje lastnih spominov in dokumentov (fotografij, risb) preteklih trenutkov, ki me po Ficinu
vlečejo od mene same (saj sem zaradi svojega gibanja/spreminjanja nepopolna, nenehno
stremim za popolnostjo/združitvijo), po eni strani pomeni »kopanje v neskončnosti«.
Po drugi strani pa ravno z zavedanjem in sprejemanjem te nesmiselnosti in ustvarjanjem
sestavljenega sveta, ki je prav tako minljiv kakor moje življenje, iščem nove možnosti ujetja
večnosti in se s tem upiram minljivosti, ker nanjo pozabim. Morda sem takrat še najbližje
trenutku večnosti, saj se takrat vsi trenutki, ki jih drugače zavedno lovim, gibljejo z mano naprej
v času, kot da bi nas skupaj nesel tok reke.
Naslednje delo, ki ga snujem, je animirani eksperimentalni film o možiclju, ki odide po svetu,
da bi našel kraj, kjer čas ne teče več naprej, ampak je obstal. Poda se na pot skozi kraje iz
preteklosti. Na poti sreča vojake, ki se borijo na bojnih poljih. Koraka skozi mesto, kjer se hišice
tako hitro spreminjajo, se sestavljajo kot tetris in rastejo, da se možicelj ne uspe spojiti s tokom
mesta. Na poti pade v brezno, v katerem oživijo okostnjaki in z njim zaplešejo starodavni ples,
ki slavi življenje. Možicelj se mora kmalu odpraviti naprej, saj morajo okostnjaki počivati. Tako
se prebija skozi svet, dokler ne pride do majhnega gorskega mesteca in sede v tamkajšno krčmo.
Ljudje v krčmi so okameneli, ura na steni stoji. Čas je zaustavljen, vse pred njim je v črno-beli
barvi. Naenkrat začne ura tiktakati, ljudje oživijo, možiclju se umiri utrip srca. Vstane in stopi
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na ulico, sledijo mu tudi gostje krčmice. Pred krčmo se odpre dolga, svetla cesta, obdana z
visokimi, košatimi drevesi, ki vodi v neskončnost. Možicelj vzdihne in vzdih ga dvigne v zrak,
med drevesne krošnje. Za njim poletijo tudi ostali ljudje in živali, ki so v bližini. Skupaj jih
ponese visoko na nebo, kjer tiktaka gromozanska, težka ura. Možicelj poleti do nje in jo s
svojim dotikom spremeni v tisoče ptic, ki svobodno odletijo na vse strani neba. Čas preneha
obstajati. Vsi skupaj jadrajo naprej, dokler ne prispejo do rdečih pečin ob turkiznem morju, kjer
svobodno plavajo nad njim, kot da so dospeli v večnost, kot da so postali angeli.
Tudi pri Ficinu šele angelski pogled zmore ugledati sliko v enem samem brezčasnem trenutku,
tako da jo s pogledom zajame kot celoto in v njej vse njene posameznosti. Človek pa sliko
dojema postopoma, jo sestavlja s časovnim nizanjem delnih pogledov, ki jih zavest povezuje in
skuša ohraniti v spominu, da bi dojel bistvo/celoto, česar pa nikoli povsem ne dojame, saj ostaja
v času. Ficino pravi, da je vzrok bivanja enak vzroku gibanja in časa. Duša hrepeni, da bi s
svojim ujetim očesom zmogla zaobjeti celotno sliko okoli sebe in kot angel videla vse v enem,
nadčasovnem trenutku. To misel ilustrira s prispodobo o Apelu in travniku, ko je Apel
občudoval travnik in želel, da bi ga naslikal. V želji se je pred njim prikazal travnik, po katerem
je Apel pričel hrepeneti. Prizor vzburjenja predstavlja dejanje, saj se vzburi v trenutku.
Opazovanje in slikanje pa lahko poimenujemo gibanje, saj sta dejanji trajali trenutke časa,
postopoma. Travnik predstavlja začetek in konec tega gibanja, saj je le to sprožilo razmišljanje
in slikanje in k njemu strmi slikarjevo hrepenje. Mesto, iz katerega izvira takšno gibanje, pa je
duša samega slikarja.
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