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POVZETEK
V sodobnem času smo obkroženi z mediji, prejemamo ogromno informacij in nešteto podob,
ki jih ves čas soustvarjamo. Portret kot podoba posameznika daje veliko manevrskega prostora
za raziskovanje, zato sem v okviru svojega zaključnega dela portretirala sodobnike, ki jih dobro
poznam. Odkrivanja so se začela s triado gledalec-upodobljenec-umetnik, zanimanjem za
material (recikliranje in eksperimentiranje) in vidno zaznavo. Navdušili so me principi, ki jih
je Gabrijel Stupica opazoval že pri Georgesu Braquu in Pablu Picassu. V ustvarjanju izvirnih
ali sposojenih podob si zanimanja delim s Sigmarjem Polkejem, pri čemer razmišljam o
različnih obrazih slike. V svojem slikarstvu sem dosegla dva preloma, povezana z zamenjavo
ateljejev in novo pridobljenimi izkušnjami. "Prečrkovanja", kakor sem poimenovala svoje slike
– zapise, podobno kot tudi prevzete podobe in uporaba objet trouvé v sliki nosijo realno
komponento, kjer je več možnih razrešitev. Pomemben del ustvarjanja predstavljajo odtisi,
prenosi in transformacije, ki vzpostavijo polje za vznik slikarskega zapisa.
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ABSTRACT
Nowadays, we are surrounded with the media, a mass of information and numerous images, all
of which we all create jointly. Portrait as an image of an individual arises once more as a motif
worth exsploring. In my final work, I have portrayed my closest contemporaries. Discoveries
were made through a triad: the viewer, the person portrayed and the artist, an interest in material
(recycling and experimentations) and visual perception. I was fascinated by the principles that
Gabriel Stupica observed in the works of Georges Braque and Pablo Picasso. I share my
interests with Sigmar Polke in the exploration of different faces of paintings, especially when
using original or borrowed images. Two major turning points so far were signaled by my
switching of the atelier and my newly acquired experiences. "Spellings", as I have named my
images – writings, as well as the images taken and the use of objet trouvé in an image, carry a
realistic component where multiple solutions are possible. In art creation, imprints, transfers
and transformations, open an important field where painting events originate.
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UVOD
V čakalnici, učilnici ali na postaji mestnega avtobusa opazujem in včasih celo skiciram ljudi,
ki se jim mudi ali pa imajo mirne, zamišljene, prazne, radovedne, čudovite obraze, zatopljene
v svoj mali ekran. V linijah potez prepoznavam notranje svetove ali na prvi pogled očitne
specifike, ki jih oseba želi razkriti in od katerih se lahko veliko naučim.
Obstaja slika oziroma apropriiran spomin iz mojega otroštva: na oglasni tabli morske
restavracije je narisan obraz dekleta, kakršne lahko vidimo v Disneyjevih risankah ali starih
italijanskih filmih. Ta obraz sem risala vsak dan, vse dokler ga nisem obvladala z zaprtimi očmi
in ta kroki še danes velja za mojega najspretnejšega.
Moji začetki segajo v čas srednje šole, medtem ko danes portrete ustvarjam tako na ulici kot
doma. Gre za priljubljen motiv, v katerem se vsak umetnik vsaj preizkusi. Slike z upodobljenimi
ljudmi se še danes dobro tržijo, saj lahko posredujejo veliko več od portretirančevega bistva.
Na tem mestu se pojavi vprašanje, kako priti do upodobljenca, nakar lahko razmišljamo o
brezčasni triadi: avtor-slika (upodobljenec)-gledalec. Prav v teh odnosih, fluidnih izmenjavah
in prevladah- se dogajajo nenavadne, tvorne stvari.
Znanost in umetnost nimata veliko skupnega, osebno pa ju nadvse rada združujem, saj mi
zakonitosti, ki vladajo v znanosti, pomagajo pri ustvarjanju. Kot slikarko me pritegne fenomen
človeškega vida in pretežno nerazumljiv pojav vidne zaznave. Z razumevanjem nastanka vidnih
podob v telesu umetnik pridobi veščino manipulacije podob, upoštevajoč oko gledalca.
Biološka spoznanja na področju vida in zaznave so močna osnova za ustvarjanje, a žal vse
prevečkrat spregledana s strani umetnikov.
Prav zato sama pogostokrat premišljujem o tem, saj živimo v stoletju, ki ga opredeljujejo vidni
dražljaji. Družbena omrežja z neskončnim številom objav, pospremljena s slikovnim gradivom,
so dandanes vseprisotna, vendar jim v večini primerov težko določimo avtorstvo. Izvirnik zato
ni več cenjen enako kot nekoč. Pravzaprav je celo podcenjen.
V zgodovini človeštva še ni bilo takšnega prepada med revnimi in bogatimi, še nikoli toliko
pretečenega časa med vojnami, čeprav boji potekajo ves čas, vendar "na drugem koncu sveta".
Ob administrativni obremenjenosti in institucionalizmu smo postali tako nemirni, da si ne
vzamemo več niti časa za "delati nič", iz katerega se velikokrat rodijo sveže ideje.
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Igramo se primitivno igro nadvlade, ki je najvidnejša skozi umetne odnose in nasmeške
umetniškega sistema.
Marcel Duchamp je dejal: »Neumen kot umetnik.« V angleščini "dumb" prav tako pomeni nem
ali tisti, ki ne govori. Torej najboljše, da slikam.
Konstitutivno je spoznavati sebe in razumeti, zakaj doživljamo, občutimo in tolmačimo
določena dejstva, kakor jih. Pri tem nam lahko pomaga zavedanje sedanjega časa in prostora.
Osebno me zanima identiteta današnje informacijske družbe, ki je konstruirana, družbeni
pojavi, dejavniki, ki spreminjajo trenutno medijsko kulturo, in načini, s katerimi gradimo
resničnost.
Estonski umetnik Marko Mäetamm s preprostimi vsakdanjimi motivi popularne družbe
obnavlja pozabljene vsakodnevne teme, s pomočjo katerih, prav tako s pomočjo humorja,
pogosto razbija konvencije. Temu posvečam pozornost tudi sama, saj želim narediti vidno, kar
smo zaradi avtomatizmov pozabili, zabrisali in potisnili nekam, kamor ne želimo ali ne uspemo
pogledati, obenem pa odkriti, nad čim se ljudje navdušujejo. Prijatelj je to ubesedil z
naslednjimi besedami: »Naj bo človek še tako dolgočasen ali nenavaden, imel bo za povedati
vsaj eno dobro zgodbo.«
Diplomsko delo bom zato sklenila s svojim ustvarjanjem. Pisala bom o tem, kje ustvarjam in s
kakšnimi kreativnimi problemi sem se srečevala. Navedla bom formate in pojasnila njihovo
izbiro ter predstavila nosilce.
Občudujem tehnologijo materialov in načine uporabe v slikarskem svetu, saj skozi njih
manifestiram ideje. Osrednja nit diplomskega dela, poleg samih portretov, so prenosi in
transformacije. Žene me hotenje po raziskovanju novih načinov in prevrednotenju znanega, kar
v upodobitvah mojih najbližjih lahko dosežem.
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PORTRET V DRUŽBI IN ČASU
Portret je podoba, ki zajema človeško figuro kot individuum ali skupinsko predstavitev
upodobljencev.1 Definicijo je mogoče interpretirati na več načinov. Sprašujem se, kaj označuje
beseda individuum (nedeljiv), kdo vse je lahko upodobljen in kako soočiti zunanjost
portretiranca z ostalimi njegovimi kvalitetami.
Zanimivo, da je prvotni pomen besede portret, torej ‛kar je upodobljeno’, zelo širok. Francoski
glagol ‛portraire’ izhaja iz latinske besede prōtrahere ‛spraviti na svetlo, odkriti’, dobesedno
‛izvleči’, kar lahko morda razumemo kot izvleči bistvo nečesa ali pa odkriti, kar je zakrito.2
Vse od Grkov in Rimljanov so znane osebe med drugim upodabljali na kovancih ali pa na
kiparskih nosilcih, ki nosijo oznako klasičnega (tradicionalnega) portreta. Po številnih stoletjih
generičnih reprezentacij se je norma v 15. stoletju v Evropi spremenila. Z renesanso se je skupaj
z reaktualizacijo stare Grčije izpostavila identiteta osebe kakor tudi zanimanje za njeno
vsakdanje življenje. Poleg zajetja videza določene osebe sta renesansa in barok zadovoljila
socialno in praktično funkcijo portreta. Miniature, kot intimno darilo za zaroko, poroko in
spomin, so lahko bile prenosljive. Portreti vladarjev ali drugih pomembnežev so vzbudili
spoštovanje in občudovanje, na dvoru pa zagotovili diplomatsko vrednost.3
Za nastanek portreta je bil potreben preprost dogovor med umetnikom in naročnikom, kjer si je
ustvarjalec še posebej v primeru portretiranja družine in znancev lahko dovolil več
samoiniciative. Velikokrat izražajo naklonjenost, neformalnost in eksperimentiranje, kar velja
tudi za marsikatere današnje portrete.3
Modernizem se je nekoliko oddaljil od telesa ter njegove krhkosti in humanizma. V zadnjih
(dveh) desetletjih se telo zopet pojavlja kot medij in kredibilni subjekt, saj navsezadnje
materializirano delo, ki sreča gledalca, zatorej vsebuje tudi telo. Današnje videnje telesa kot
delitev med notranjim in zunanjim svetom lahko vzpostavi misel, da um- kot intelekt, poleg
naše občutenje, še tako konceptualno delo doživlja skozi telo. V odnosu med sliko in gledalcem
vlada zapletena komunikacija, ki se še dodatno zaplete z vključitvijo umetnika. 4

1

Portret v novejši umetnosti (ur. Alenka Trebušak, Boris Gorupič), Ljubljana 2010, str. 7.
Marko SNOJ, Slovenski etimološki slovar, dostopno na <www.fran.si> (9. 6. 2019).
3
Jean SORABELLA, Portraiture in Renaissance and Baroque Europe, Metropolitan museum of art, dostopno na
<https://www.metmuseum.org/toah/hd/port/hd_port.htm> (15. 6. 2019).
4
Sally O'REILLY, The body in contemporary art, London 2009, str. 7, 8.
2
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TRIADA: GLEDALEC- UPODOBLJENEC- UMETNIK
Jure Mikuž je na fotografski projekt Tihomirja Pinterja, ko je ta v objektiv ujel umetnike pri
ustvarjanju, dejal: »Toda največkrat se je izkazalo, da je to za večino popolnoma intimno
dejanje, ki je v navzočnosti kamere nemogoče, in da ekshibicionizem ni ravno pogosta
slovenska lastnost …« V intimne svetove osebe je težko prodreti, zato nam veliko pomenijo
druge kvalitete, lastne upodobljencu: zavedne in nezavedne grimase, tiki, slikovitost opreme
njegovega prostora in zgovornost drugih osebnih detajlov.5
V naslovu bi lahko zamenjali vrstni red besed, da bi si sledile: umetnik-upodobljenec-gledalec,
kjer še vedno ohranimo upodobljenca (portret) v medialni poziciji. V kolikor se njuni vlogi
zamenjata lahko razmišljamo, da gledalec doživlja sliko prek svojih oči in lastnega sistema
zaznave. V možganih se mu ustvari umetna podoba, ki jo konstruira na svoj način. Slednje je
mogoče povezati z razmišljanjem Leonarda da Vinci- ja o projekciji notranjega sveta v zunanji
svet. V madežu – odprti, naključni obliki – človek prepoznava najrazličnejše podobe.6
Umetnost odpira svobodno polje, kjer so meje gledanja in snovanja likovnega dela postavljene
arbitrarno. Zaplete se, ko vključimo gledalca, ki je pri oživitvi slike vključen že od samega
začetka. Pravi izziv ga je nagovoriti, saj je uspešnost komunikacije odvisna od njegovega načina
dojemanja, izkušenj, znanja, preferenc in med drugim razpoloženja. Prepričevanje prepričanih
še gre, spreminjanje pogledov trmastih ali nevednih oči, konservativnih perspektiv pa je
verjetno najtežje.
Osredotočena na umetnikovo zajetje podobe portretiranca lahko izhajam iz svojih izkušenj z
upodobljenci. Kot portretistka na ulici sem velikokrat opazila sramežljivost ali »narejenost«
nasproti sedečega. Roland Barthes govori o križanju štirih imaginarnih registrov pri odnosu
fotograf ‐model: hkratni portretirančevi želji biti tisti, za katerega se ima, in biti ta, za katerega
bi ga radi imeli drugi se soočita z vzpostavitvijo tistega, za katerega ga ima fotograf, in bitjo
tega, ki ga za svojo umetnost uporablja ali razkazuje umetnik – fotograf. Tako je komunikacija,
ki jo zmoreta umetnik in upodobljenec, odločilna.7 S tujci, ki sem jih najpogosteje portretirala,
sem se pogovarjala. Vprašala sem jih po imenu, kaj počnejo v življenju in nad čim se
navdušujejo. Niso mi pozirali popolnoma pri miru, želela sem, da se premikajo, saj iz njihovega
gibanja lahko pridobiš dodatne vsebine, ki naredijo portret boljši. Najtežji izziv so mi postavili
5

Portret v … 2010, op. 1, str. 30.
Nadja GNAMUŠ, Slikovni modeli modernizma, Ljubljana 2010, str. 177, 178.
7
Prav tam, op. 5, str. 29.
6
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tisti, ki so pretirano igrali podobo, za katero si želijo, da jo ujamem, saj jih prenarejanje popači.
Ugibati je težko, zato lahko v portretni podobi ujamem predvsem to pretvarjanje upodobljenega,
kjer je prisotna manj uspešna komunikacija med upodobljencem in portretistom. Lahko bi
naredila projekt in razstavila vse portretne podobe z močnimi predstavnimi maskami. Gledalci
bi opazovali arteficialnost upodobljencev, ki odkriva zanimiva vprašanja in opažanja
aktualnega časa kakor tudi kaže na brezčasna, klasična razmerja med subjekti/objektom.
Tokrat sem se poglabljala v portrete mojih sodobnikov. Izbrala sem različne ljudi, ki jih najbolje
poznam, družino in prijatelje. Slikar David Hockney je najuspešnejši ravno pri portretih svoje
mame, ki jo, kot pravi, še najbolje pozna. Pri slikanju svojih prijateljev pa je lahko hiter in
surov.8

Slika 1 David Hockney, Portret mame III, 1985, 51,2 x 43,5 cm

8

Sarah HOWGATE; Barbara STERN SHAPIRO, David Hockney Portraits, London 2006, str. 35.
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POGLED, VID, VIDNO
Pogled je nekaj, kar začutimo. Diskretno opazovanje gospoda na vlaku, ki sem ga risala, je
kmalu postalo očitno, ko mi je vrnil oster pogled. Tako sem ga dojela, nekoliko prestrašena, saj
sem bila iznenada razkrinkana in opazovana tudi sama.
V petem stoletju pr. n. št. so Grki spoznali, da mora obstajati nekakšna povezava med očesom
in opazovanim objektom. Sedaj vemo, da je to svetloba, takrat pa so ugibali, da iz očesa izvira
ogenj, ki obsvetljuje viden objekt. Drugi so verjeli ravno obratno, tretji pa so razumeli vid kot
sintezo prejšnjih dveh ugibanj, da je vid rezultat združenja teh emisij iz očesa in objekta.
Arabski fizik Alhazen9 je (okoli prvega tisočletja) iz eksperimentov zaključil, da svetloba potuje
v oko, ko ob močni osvetljavi začuti bolečino. Zaznal je tudi pojav, ki mu danes pravimo
paslika. Ta senzacija nastane s časovnim zamikom, ko oko registrira svetlobno sliko – negativ.10
Obidem dognanja Da Vincija in Johannesa Keplerja, kljub njunim kreativnim argumentom
(npr. Kepler je opisal lom svetlobe sonca od predmeta v naše oko), in nadaljujem z Isaacom
Newtonom. V njegovem času so potekale vroče polemike zaradi nasprotujočih si dveh teorij o
naravi svetlobe. Prvi so zagovarjali svetlobo kot valovanje, drugi kot roj delcev. Znanstvenik,
ki je svetlobi posvetil veliko časa, je argumentiral obe teoriji. Zaradi večje naklonjenosti
korpuskularni teoriji, kjer je razmišljal o različnih masah spektra barv kot delcev, je teorija še
naslednjih sto let dominirala nad hipotezo, da je svetloba valovanje.10
Dvesto let kasneje, v letu 1905, je Albert Einstein matematično znotraj kvantne mehanike
utemeljil, da je svetloba del širšega spektra elektromagnetnega valovanja, ki ima lastnosti
delcev in valovanja hkrati.10

INTERFERENCA
Fizična površina, ki jo vidimo npr. pri krilih metulja, biserih, pavjih peresih, milnih mehurčkih
in oljnih madežih, odbija svetlobo na specifičen način. Proces interference nastane, ko se bela
svetloba delno odbije od površine v naše oko. Ta odbita svetloba je interakcija valov, ki
definirajo katere barve bomo zaznali. Pri interferenci je pomembna fazna usklajenost določenih

9

Alhazen je latinizirano ime.
Margaret LIVINGSTONE, Vision and art: the biology of seeing, prv. izd. 2002, New York 2008, str. 12‐16.
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valov. Barve se intenzivirajo, če so valovi usklajeni, ali zavirajo, če so v faznem zamiku. Pojav
interference je odvisen od odbojnih površin (pri oljnem madežu je to plast vode ter olja) in
vpadnega kota svetlobe v naše oko. Interferenca je naraven pojav, kjer lahko s premikanjem
našega pogleda doživljamo migetajoče, dinamične senzacije.11

CENTER IN PERIFERIJA
V izostrenem centru našega pogleda vidimo številne detajle, medtem ko marginalni del –
periferija pogleda oblikuje sliko bolj motno. Tega obrobnega območja ne moremo direktno
opazovati, saj se naš pogled premika; podobno se zgodi psu, ki lovi svoj rep, pa se mu ta vedno
izmika. Periferni vid lahko izboljšamo z vajami in treningi, npr. z žongliranjem. Tudi periferni
vid ima svojo funkcijo, ki dá veliko informacij, ne da bi nas obremenjeval s podrobnostmi. Za
boljše razumevanje funkcije perifernega vida lahko upoštevamo nasvet E. H. Gombricha, kjer
na primeru nasmeška slavnega portreta pridobimo izkušnjo več. Opazujmo sliko Mona Lize,
kot da jo gledamo prvič (to je težko, saj ni bolj popularizirane slike, kot je slednja). Pogled
usmerimo v ozadje slike, nato v njen nasmeh, potem v oči pa zopet v ozadje ali prsni del in
pustimo, da nasmešek gledamo enkrat centralno, drugič periferno. Zanimivo, da se njen nasmeh
spreminja glede na našo usmeritev pogleda. Ko se neposredno osredotočimo nanj, deluje vesel
in nekako žalosten hkrati. Indirektno opazovanje pa organizira spodnji del njenega obraza na
drugačen način, kjer nasmeh izpade širši in pristnejši, morda zaznamo celo posmeh ali neko
zvito, bistro radost.12
Na impresionističnih kakor tudi na kubističnih slikah so elementi prostorsko razmaknjeni in
premešani. Mnogi so jih zato videli kot nedokončane slike z napakami, kar je razumljivo v
kolikor jih primerjamo z umirjeno realistično sliko, ki je bila takrat najbolj uveljavljena. Claude
Monet in Pablo Picasso sta ustvarila prostor naši izkušnji in učinku sovpadanja elementov,
glede na spomin in zakonitosti naše vizualne zaznave. Veliko raziskav je bilo narejeno na
področju gibanja človeškega pogleda in s tem določevanje elementov, ki jih najpogosteje ali
najbolje zaznavamo. Fokus determinirajo visoka resolucija, velik kontrast ter poudarki
informativne in čustvene narave.13

11

Prav tam, str. 20, 21, 23.
Prav tam, str. 68, 71, 73.
13
Prav tam, str. 74, 78.
12
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VPLIVNI UMETNIKI
MARLENE DUMAS
Umetnica Marlene Dumas je odlična v razumevanju portretov in figur. Močne podobe se
zasidrajo v človeku, še posebej dobro pa se znajde z naslovi, ki slike vzpostavijo še toliko bolj
jasno in ostro. Dela v olju in akvarelu, po mojem mnenju najbolj izrazni tehniki. Njeni portreti
v akvarelu so me tako navdušili, da sem pred letom tudi sama naredila serijo črno-belih
portretov. Svojo umetnost vzpostavlja v tradicionalnem slikarstvu in se hkrati spogleduje s
konceptualno umetnostjo. Kljub očitkom želi obdržati oba svetova in tako se je odločila, da
poudari ravno to dvojnost. Obravnava problematike od seksizma do apartheida, ki je prisoten v
Južni Afriki, od koder umetnica izvorno prihaja.14
V njenih slikah je prisoten medij fotografije, kjer so vsi ljudje najprej uokvirjeni preko leče.
Prenosi in podobe iz druge roke in nove – izkušnje iz prve roke – so jedro njenega umetniškega
ukvarjanja. Kakor je tudi meni blizu ta predelana, transformirana in popačena podoba, ki jo
lahko po svoje prenesem v sliko. Tu so neresnične podobe in resnični, še tako prisotni mediji
današnjega časa, ki nam ponujajo predelane informacije – iz druge roke.15

Slika 3 Sara Štorgel, Nina, 2018, 32 x 24 cm

14
15

Slika 2 Marlene Dumas, Stop in the name
(of love), 2016, 90 x 70 cm

Barbara BLOOM, Dominic van den BOOGERD, Mariuccia CASADIO, Marlene Dumas, London 2004, str. 21.
Prav tam, str. 45.
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MARKO MÄETAM
Umetnik, katerega reprodukcije sem najprej videla v knjigi, ki jo imamo v študijski knjižnici,
me je prepričal zaradi svoje preproste in direktne sporočilnosti. Humor in neka ironična distanca
služita umetniku kot psihološki obrambni mehanizem, da se oddalji od neudobnih in neprijetnih
stvari in jih tako lahko vključi v svoja dela. S Slavojem Žižkom si delita pogled na pop kulturo,
kjer najbolj trivialni potrošniški produkti, najbolje kažejo na kolektivne problematike, strahove
in želje. Mäetam brez zadržkov črpa navdih ravno iz tega lonca družbene paranoje.16 V
ustvarjanju si želim nekaj tega humorja, pomešanega z grozo. Predvsem humorja, ki gledalca
razbremeni, saj lahko učinkuje kot povezovalec ali most, ki omogoča poseben prehod sporočila
do prejemnika.
V želji, da bi delal umetnost neposredno razumljivo gledalcu, umetnik za zapolnitev vizualnih
vrzeli uporablja tekst. V določeni točki seveda tudi beseda ne zapolni vseh praznin. Povezave
med sliko in tekstom pri njem ustvarijo poseben tok, ki je zagotovo podzavesten, podzavest pa
se locira v zunanjem svetu v medijskih podobah in popu potrošnje.17

Slika 4 Marko Mäetam, Portretni kolaž, predstavljen
v sklopu razstave Ego, 1998, 60 x 60 cm

16
17

Anders HÄRM, Marko Mäetamm: Pop, Fear and Fantasy, Tallin 2007, brez oštev. str.
Prav tam, brez oštev. str.

16

GABRIJEL STUPICA
To pomlad sem imela srečo ob Stupičevi sliki narediti tehnološke študije in nazadnje tudi kopijo
detajla pahljače s slike Deklice pri mizi z igračkami. Ob bližnjem srečanju z njegovim delom
in potopitvijo v mističen proces slikanja sem se zagledala v njegovo slikarstvo. Včasih se mi je
zdel čudaški in precenjen slikar, o katerem je toliko govora. Zdaj, ko sem seznanjena z njegovim
delom in predvsem opusom portretov, lahko te pristranske sodbe umaknem.
Težko in dolgotrajno delo je bilo kopirati detajl Stupičeve slike. Antonu Kosu, ki je bil tudi
moja zadolžitev, sem bila hitreje kos, kjer sem v prvih potezah zadovoljivo ponovila njegove
hitre nanose. Cenim avtorje, ki jih je nemogoče kopirati, in Stupica je gotovo eden izmed njih.
Karizmatičen umetnik je dejal, da obvlada geografijo obraza, kjer so mu pomembne formalne
značilnosti, psihološke momente pa vidi kot posledico ostre analize forme. Razumem, zakaj se
je vsakega portreta lotil dvakrat, trikrat, saj se kot umetnik navaja tisto, kar se ne da definirati–
morda najvažnejše izmika razumski analizi. V upodobitvah (velikokrat ponovitvah istega
motiva), kjer kot model nastopa umetnikova hčerka, začutimo močan osebni, vsebinski in
ustvarjalni kontekst. Vendar so obenem vse te zasebne slike namenjene javnemu pogledu.
Slikarstvo samo je umetniku na prvem mestu, nato se odkrivajo še ikonografske, družbene in
nazadnje čustvene vsebine.18
V sliki Resnice v/in laži (Kako biti dobeseden), ki jo sopostavljam svojim portretom, sem
prevrednotila Stupičeve »režirane« kolaže oziroma grafizme. Umetnik je videl kolaže izrezkov
že pri Georgesu Braquu in Pablu Picassu. Kakor on tudi sama želim tem že izdelanim in
uporabljenim, nikoli več enakim odrezkom podariti trajanje, kakor traja slika. Deloma se
strinjam z njim oziroma z interpretacijo drugih, da mu je pri kolažiranju pomemben vizualen
učinek, ne pa vsebina napisanega. 19
Vsebino lastnih slikarskih zapisov vidim kot iztočnico za gledalca, kot nekaj, kar ima čudno
realno komponento, ki je delno prenesen ali ponovljen resničen zapis oziroma podoba ne nujno
osebnega odrezka. Igra, ki jo vzpostavijo takšne »režije«, gledalca na daleč nagovori drugače,
kakor takrat, ko se ta sliki približa. Ta obrat v spoznanju je močan, saj se spremeni dosedanje
védenje. Vse težje je postaviti meje med resničnim in narejenim – lažnim, kar po moje le potrdi
vse večjo pomembnost razločevanja.

18
19

Gabrijel Stupica (ur. Martina Vovk), Ljubljana 2013, str. 250, 252, 18.
Prav tam, str. 49, 50.
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Slika 5 Gabrijel Stupica, Deklica s šopkom III, 1959, 128 x 117 cm

18

SIGMAR POLKE
Polke je umetnik številnih slik in slik (images and paintings), tehnolog in alkimist, konceptualist
in ‘dramaturg’ ter ‘zabavljač’ in intelektualec. Občudujem imanenco njegovih slik, ki so
zgoščene v materialu in idejah, spretno izdelane in zamišljene. Hans Belting piše o resnici in
laži v/o sliki. Njegovo razmišljanje o Polkejevih delih in slikarstvu mi predstavlja dobro
iztočnico za spoznavanje umetnika kakor tudi izhodišče razumevanju lastnega ustvarjanja.
Svet doživljamo prek podob, kjer nastane misteriozen dialog med nami in tistim, ki igra na
strune naše percepcije. Kaj vse je lahko slika? Plast barve, dekoracija, reprezentacija, kreativna
poteza, naslikana ideja, naslikan svet, naslikana slika, če je slednje, je velikokrat tudi tisto
drugo. Iz tega labirinta, igre možnih rešitev ni preprosto iziti. Govoriti o lažeh, ko so nam te
očitne, nas takoj postavi na pot resnice. Slika nam olajša spoznanje resnice, ko jo ovije v
transparenten plašč laži. Kot sredstvo uporabi laži, da izrazi resnico.20
V dobi elektronike lahko podvomimo v izvirnost ali kreativnost dejanja, saj gledamo v svet
prek anonimnih medijev. Ideologija objektivnih podob popači naše razumevanje teh kot
informacijo. Polke je sposoben manipulirati podobe, prek osebne/neosebne, originalne geste ali
prenosa sposojene slike. Pri njem opazujemo poudarjene neponovljive poteze zlivanja barv in
perfektne rastre prevzetih podob.21
Sliko bistveno osiromašimo, če jo razumemo le preko umetnostne zgodovine. Marsikateri
umetnik današnjega časa vidi smisel slike le v konceptu, kjer material uporablja neosebno in
»direktno iz tube«. Tudi drevesa ali narava so prepovedana in označena kot starokopitna
slikarska vsebina. Polke na tem mestu protestira, spomni nas na te prepovedi, ki so včasih
povzročale začudenja, kakor nas danes presunejo nova znanstvena dognanja. Naravo umetnik
vključuje v sliko, ne le kot motiv ampak kot spektakel naravnih sil ter kemičnih spojin.22

20

Sigmar Polke: the tree lies of painting, (ur. Fiona Elliott, Cornelia Plaas, John S. Southard), Berlin 1997, str. 129.
Prav tam, str. 132.
22
Prav tam, str. 134.
21

19

Slika 6 Sigmar Polke, Avtoportret, 1971, 21 x 23 cm

Slika 7 Sigmar Polke, Brez naslova, 1995, 132,1 x 152,4 cm
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USTVARJALNI PRISTOPI
Slikam, ker drugače ne morem. Revolucionar Martin Luther je nabil svoje teze na vrata grajske
cerkve v Nemčiji in tako sprožil velik zgodovinski prelom, dejanje pa je pospremil s trditvijo
»tukaj stojim in drugače ne morem«. Je bil Luthrov akt svoboden ali ne? Ko razmišljamo o
svobodnem dejanju, se lahko opremo na številne mislece, od Slavoja Žižka, Emanuela Kanta
pa do Bernarda Williamsa, ki razmišljajo o razliki med "moram" in "naj". Žižek primerja
razmerje med moram in naj z razmerjem med realnim in simbolnim.
Vemo, da dejanja, ki jih ne moremo storiti drugače, nosijo našo popolno odgovornost. Daniel
Denett razmišlja, da ne obstaja empirični utemeljitveni akt svobode; gre prej za poseben proces,
ko se subjekt nenadoma retroaktivno zave, da je vedno že bil "svoboden" in "odgovoren".23
Vsakdanjik nam ponuja številne dogodke, medtem ko je razporejanje časa za vsakogar med
nami postal izziv. Osebno mi čas in prostor med slikanjem tečeta popolnoma drugače. Takrat
najdem ravnovesje. Slikam tisto, kar najdem na poti življenja in mi postane domače, čeprav gre
za tuja najdišča skupnih, javnih ter družbenih toposov in odnosov.
Navsezadnje urejeno življenje umetnika morda pomeni kaos in nezmožnost ustvarjanja in
obratno.

MATERIAL IN FORMAT
Razumevanju materiala posvečam vse več pozornosti. Rada delam s tradicionalnimi materiali
in materiali iz druge roke, odpadki in predmeti določenih oseb.24 Blizu mi je recikliranje
materialov in podob, čeprav je obstojnost dela zato morda vprašljiva. V današnjem času se
zaradi nevednosti, denarnih zmožnosti, ponudbe na trgu ter hitre in količinsko obsežne
produkcije obstojnost materiala pogosto zapostavlja.
Večina slik, o katerih pišem v nadaljevanju diplomskega dela, je nastala na tradicionalnih
slikarskih nosilcih. V večini primerov sem laneno platno omrtvičila in ga napela na sestavljen
podokvir. Pri portretu dekleta, s katerim sem nekaj časa delala, sem namesto platna uporabila
papir s koluta za tiskanje računov, ki sem ga shranjevala. Za portret skejterja25 sem odrezano
rabljeno rolko spremenila v nosilec, medtem ko sem za potrebe slike fanta predrugačila pet let
23

Slavoj ŽIŽEK, Kako biti nihče, (Problemi, XLIII/5‐6, 2005), Ljubljana 2005, str. 166‐169.
Našteto, zajamemo v slikarstvu z besedo objet trouvé – najdeni predmeti, če prevajamo dobesedno.
25
Rolkar.
24
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star portret, izveden v suhem pastelu. Rezala (dekonstruirala) in lepila (rekonstruirala) sem
delčke v kolaž in nanj slikala. Slika prijateljice je nastala iz vzorcev (samplov) preprog in
metalizirane folije iz kompleta prve pomoči pretečenega roka uporabe.
V diplomskem delu poudarjam procese nastajanja, zato lahko gledalec ugiba slikarske
postopke. Ob stranicah slike ohranjam vidno tkano platno in nanj ne nanašam podloge niti ga
ne barvam. Tudi slikar Adrijan Praznik, s katerim si delim veselje do tradicionalnih tehnologij,
ki odpirajo vrata marsikaterim sodobnim pristopom, pušča vidne strani ročno napetega platna.
Orodje in slikarski mediji ne smejo ovirati dela, zato morajo biti tako barve kot čopiči dobre
kakovosti. Akrilne barve proizvajalca Golden (open acrylic) se še posebej obnesejo pri slikanju
mimetičnih podob in pri doseganju globine z zveznimi prehodi. Predstavljajo praktično in
hitreje sušečo različico, primerljivo olju.
MAJHNE DIMENZIJE POKONČNIH FORMATOV
Majhne dimenzije slik z lahkoto prenašaš in hraniš, kar je posebej praktično, če nimaš lastnega
ateljeja. Vendar so najpomembnejši učinek, funkcija, statement, ki jo v sliki nosita določena
velikost in razmerje. Osebni formati sovpadajo z motivom portreta v slikarski zamisli. Vse slike
so v pokončnem položaju, ki je klasično portreten; takšna je tudi velika slika, usmerjena
pokončno. Pokončen format sem spontano in nato zavedno držala do konca, kot
oblikovno-formalen povezovalec sicer raznovrstnih slik.
Razmerje med višino in širino odgovarja pitagorejski proporcijski teoriji (razdelitev strune).
Harmonični princip, ki so ga pitagorejci v skupnosti razvijali, je še danes nesporno uporaben in
živ. Za osnovni model sem izbrala matematično, muzikalno in likovno razmerje 2:3 (pokončen
format 3:2). Seštevek vseh delov (2+3) je 5, kolikor je tudi mojih portretov. Ni me zanimala
popolna skladnost, zato sem si zamislila nekaj odstopanj, (navajam: višina : širina v
centimetrih).
Razmerje 3 : 2; 32 : 20,5 32 : 23 in 30 : 23.
V razmerju 4 : 3 oziroma 12 : 9 je nastal portret, zastavljenih mer 23 : 18,
Sliko v razmerju 6:5 ; 30:25 sem poslikala v ožjem pasu in dobila sintezo navedenih razmerij.
Opazimo, da so velikosti nekoliko večje kakor zlato-rezni format papirja A4 in da se ponavljata
števili 23 in 30. Prvo je moja starost, medtem ko drugo predstavlja dolžino moje nadlahti. Šalo
na stran, druga dolžina je preprosto višina, ki mi je ustrezala že pri kvadratnih platnih določenih
slik iz preteklosti.
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PRENOSI IN TRANSFORMACIJE
Med slikanjem se dojemam kot medij skozi katerega se transformirajo prenesene podobe.
Pomembno je, kar občutim prostorsko in časovno, vendar srž kreativnega ustvarjanja nove
podobe ni v reflektiranju, temveč v vmesnih prostorih, ki ga z diskurzom ne moremo razjasniti.
Večji del študija na prvi stopnji sem slikala po opazovanju živih slik in modelov, kar je bila
odlična priprava za ponotranjanje tako razmerij kot načinov posredovanja koncepta. Še vedno
se rada neposredno obračam na vidno. Trompe l'oeil26, priljubljen med ljudmi, mi je dobra vaja
in uporabno sredstvo v sliki. Obenem se obračam k fotografiji, z medmrežja vzetim podobam
in ostalim sličicam materialnega sveta. Vse podobe so mi enakovredne ne glede na to, od kje
so vzete; zanimive so mi predvsem tiste, ki jih lahko uporabim za specifičen likovni izraz.
Ko slikam sposojeno sliko, ki se nato pretvori v lasten slikarski artikulus, tehnično zaupam
samo ročnim spretnostim. Gre za zelo konzervativen način, saj ne uporabljam grafoskopov,
pomožnih mrež ali natisnjenih reprodukcij. Rezultati naslikanega so tako bolj osebni, prisoten
pa je tudi lasten občutek za ravnovesje, kar privede do pomembnosti predpriprav, preprostih
pripomočkov in dobre, močne kompozicije.
Atelje, risalnico ali studio – prostor, v katerem ustvarjam – naselim. V njem se moram počutiti
navzočo. Menjave ateljejev se odražajo v delih, kar je razumljivo. Večina slik nastaja v
prostorih, ki niso zares moji in si jih pogostokrat delim z drugimi. Tekom ustvarjanja
diplomskih del sem zamenjala tri ateljeje. S tem bi rada poudarila nastajanje velike slike
Resnice v/in laži (Kako biti dobeseden). Slika, tudi slikarski objekt, je obenem zapis časa in
prostora (družbe) ter posebnega obdobja v mojem osebnem in slikarskem življenju. V njej
slačim podobe, ki jih danes zelo hitro in površno pregledamo in z njo vnovič izpostavljam
sličice iz filma, risanke, fotografije, izrezkov … Sam naslov slike je ironičen in obenem resen.
V angleškem prevodu slike Truth in/and Lies (How to Be Literal) dovolim nekaj posmeha do
ameriških "how-to". Grundirana je bila na akademiji, kjer sem prvič napela večje razsežno
sliko. Tudi prve poteze so nastale v ateljeju na Erjavčevi, kjer sem med poletjem po končanem
tretjem letniku začela snovati novo zamisel zanjo. Nadaljevala sem jo na samem, kjer sem
dobila bolj zaseben prostor v svojem študentskem domu. Tam so nastala "prečrkovanja",

26

V dobesednem prevodu– preslepiti oko– slikarsko sredstvo, s katerim se doseže učinek treh dimenzij in
ustvari iluzijo, da so pred nami pravi predmeti.
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precizne majhne in osebne, navidezno strojno, a prostoročno ustvarjene črke, v bistvu princip,
ki gledalca postavlja pred dejstvo resničnosti in navideznosti.
Postopek je bil dolgotrajen, saj sem delala črke majhnega obsega, in sicer le s pomočjo vrvice,
ki je ohranjala linijo. Črke sem postopno predimenzionirala in odprla prostor slikarskemu
dogajanju, med katerim so posamezne prevelike besede izpadle iz formata. Razpad besed in
pomenov ustvari mesto drugačni formi, kjer se zgodi zlepljenje označevalca in označenca.
"Prečrkovanja" vsebujejo besede in jezik, brez katerega ne zmoremo komunikacije. V resnici
gre za temne lise na podlagi. Postopek predstavlja ironičen odnos do administracije, ki nas
spremlja vse življenje, in obenem razumevanje, da podoba ni enoznačna. Sliko lahko razumemo
kot list papirja, ki ima dve strani. "Prečrkovanja", ki jih bom v prihodnosti lahko nadgradila,
imajo komponento časa intimnih potopitev, kjer sem hkrati filigranistka, menih, stroj in
slikarka.

Slika 8 "prečrkovanja", detajl slike Resnice v/in …

Naslednja dva meseca sem ustvarjala v drugem prostoru, ki mi je omogočal več zasebnosti in
dobro osvetljenost. Svetloba se je odbijala od doma, v katerem sem nazadnje slikala to sliko, in
sevala v prostor ustvarjanja. Nastala je horizontalna projekcija (senca), sliko pa sem zaključila,
kjer sem jo tudi začela ustvarjati – na akademiji.
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Slika 9 Sara Štorgel, Resnice v/in laži (Kako biti dobeseden), (Truth in/and Lies (How to Be
Literal)), 2019, akril na platnu, 120 x 80 cm
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Slika 10 maškare, detajl slike Resnice v/in …

Slika 11 detajl v spodnjem delu slike Resnice v/in …
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ZAKLJUČEK
Sodobna družba je preplavljena s podobami, kar se še posebej odraža skozi medijsko
vseprisotnost. Podoba ima moč, ta pa je vidna v različnih odzivih gledalcev, čeprav je vsak med
nami tudi njen ustvarjalec. Kolektivna identiteta tvori podobe na osnovi novih vrednot in želja,
v katerih so med drugim prisotna estetska, potrošniška in informativna soočenja.27
Aktualen in neizčrpen slikarski motiv ostaja portret, ki danes ne potrebuje nujno obraza in oči.
Razumevanje zapletenosti povezav med portretistom in upodobljencem je še posebej uporabno
kadar umetnik portretira neposredno ali kadar uporablja reprodukcijo. Znašla sem se v
slikarstvu portretov in, kakor me je označil profesor Žiga Kariž, sem tudi "figuralka". Slikam
obraze in izraze, s katerimi presežem reprezentančno podobo človeka. Primarno so osebni
portreti tako namenjeni širši javnosti, kjer ni nujno, da gledalec portretiranca pozna, medtem
ko pri tradicionalnih in hkrati nekonvencionalnih materialih vidim prostor za eksperimentiranje
in nadaljnje raziskovanje. Pridobljena znanja iz vidne zaznave pa mi omogočajo spretnejše
manipuliranje podob in slik.
Objave na družbenih omrežjih, fotografije ali račune – vizualije – črpam povsod, pri čemer mi
je najpomembnejši namen, ki ga dosežem z njihovo pomočjo. Okolje vpliva na zamisli o (naši)
podobi, kakor tudi mi v zunanji svet na način povratne zanke vnašamo naša prepričanja.
Križanje različnih perspektiv pa na prav teh stičiščih soočenja tvori maske. Nosimo jih vsi,
nekatere se snamejo, druge ostanejo.
Oscar Wilde je dejal, da kdor slika portret z občutkom, slika samega sebe. Ustvarjanje "skozi
sebe" osvetljuje skrivnostne obrate našega statičnega sveta, ki se za voljo stabilnosti spreminja
in giblje brez prestanka. Prenosi in odtisi, vtisi in transformacije so moje zasebne inscenacije,
kjer vznika tisto dogajanje, za katerega slikar živi. Skupaj s podobami pa se transformira tudi
človek, zato je pomembno, kaj ustvarjamo in kam pogledamo.

27

Bojan GORENEC, Kako slike prihajajo (slikarstvo 1979–2014), Ljubljana 2015, str. 14, 15.
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SLIKOVNO GRADIVO
Slika 1 David Hockney, Portret mame III, 1985, 51,2 x 43,5 cm (pridobljeno s
<https://www.tate.org.uk/art/artworks/hockney-portrait-of-mother-iii-p20119> [5. 6. 2019]).
Slika 2 Marlene Dumas, Stop in the name (of love), 2016, 90 x 70 cm (pridobljeno s
<https://arthive.com/artists/11963~Marlene_Dumas/works/551986~Stop_in_the_Name_of_L
ove> [2. 7. 2019]).
Slika 3 Sara Štorgel, Nina, 2018, 32 x 24 cm.
Slika 4 Marko Mäetam, Portretni kolaž, predstavljen v sklopu razstave Ego, 1998, 60 x 60 cm
(pridobljeno s <http://www.mallnukke.ee/en/2000-eesti-egod-linnagalerii-tallinneesti/#gallery-12> [18. 7. 2019]).
Slika 5 Gabrijel Stupica, Deklica s šopkom III, 1959, 128 x 117 cm (pridobljeno s
<https://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/deklica-s-sopkom-spet-v-sloveniji>
[22. 6. 2019]).
Slika 6 Sigmar Polke, Avtoportret, 1971, 21 x 32 cm (pridobljeno s
<https://www.moma.org/collection/works/9044> [23. 6. 2019]).
Slika 7 Sigmar Polke, Brez naslova, 1995, 132,1 x 152,4 cm (pridobljeno s
<https://www.sfmoma.org/artwork/99.509/> [23. 6. 2019]).
Slika 8 "prečrkovanja", detajl slike Resnice v/in …
Slika 9 Sara Štorgel, Resnice v/in laži (Kako biti dobeseden), (Truth in/and Lies (How to Be
Literal)), 2019, akril na platnu, 120 x 80 cm.
Slika 10 maškare, detajl slike Resnice v/in …
Slika 11 detajl v spodnjem delu slike Resnice v/in …
Slika 12 Helena, Mami (Mom), akril in vrtnice na platnu, 30 x 20 cm.
Slika 13 Gregor, Razbitje (Break up), mešana tehnika (pastel in akril na papirju in platnu),
32 x 23 cm.
Slika 14 Lucija, Počutim se odlično, (Feeling gay), mešana tehnika (papir, metalizirana folija,
koščki preproge in akril na platnu), 23 x 18 cm.
Slika 15 Tina, Portret na traku (Ribbon portrait), svinčnik in akril na papirju in lesu)
30 x 25 cm.
Slika 16 Simon, Profil (Profile), akril na preoblikovani rolki, 32 x 21 cm.
Slike 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16: Sara Štorgel, lasten arhiv, Ljubljana, 2019.
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Slika 12 Helena, Mami (Mom), 2019, akril in vrtnice na platnu, 30 x 20 cm
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Slika 13 Gregor, Razbitje (Break up), 2019, mešana tehnika (pastel in akril na papirju in platnu),
32 x 23 cm
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Slika 14 Lucija, Počutim se odlično, (Feeling gay), 2019, mešana tehnika (papir, metalizirana
folija, koščki preproge in akril na platnu), 23 x 18 cm

32

Slika 15 Tina, Portret na trakovih (Ribbon portrait), 2019, mešana tehnika (svinčnik in akril
na papirju in lesu), 30 x 25 cm

33

Slika 16 Simon, Profil (Profile), 2019, mešana tehnika (akril na preoblikovani rolki),
32 x 21 cm

ZAHVALA
Hvala mentorju, da me je usmeril na pot, ki je bila v meni že prej, a vendar kdaj zmanjka tisto
malo poguma za prvi korak.
Zahvaljujem se tudi družini in prijateljem, za navdih, številne spodbude in razumevanje, ko
me ni bilo.

