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Povzetek
Magistrsko delo z naslovom »Preveč, premalo, nikdar ravno prav« in druge pripovedi o ženskem telesuje skupek
osebnih zgodb, prepletenih s teorijo in prakso. Govori o (ne)sprejemanju ženskega telesa ter nenazadnje ženske
same. Predstaviti skuša moj, osebni pogled na družbeno dojemanje določenih bioloških procesov, ki se odvijajo
(tudi) v ženskem telesu. Večji del magistrskega dela je posvečen nadzorovanju, normiranju ženskega telesa ter
preoblikovanju le tega v t. i. popolno žensko telo. Raziskala sem različne teme, podrobneje pa obravnavala
predvsem dva tabuja – poraščenost ter menstrualno kri. Nikakor nisem mogla zaobiti niti modne ter kozmetične
industrije, ki nad ženskami ustvarjata še dodaten pritisk. Moda je obravnavana v zadnjem poglavju, celotno
magistrsko delo pa zaokroži projekt deflowered by Lea
, v katerem skušam modo misliti na drugačen način –
oblačila kot nosljivi umetniški kosi, ki živijo izven galerijskih sten.1

Celoten tekst je prežet s citati različnih avtoric, ki me navdihujejo, kljub temu da so nekateri teksi stari že več desetletij, pa so (zame) še
vedno relevantni – njihovo ponovno branje ne pomaga samo pri obravnavi zgodovine, temveč so tudi ključni za novo, bolj sveže
razumevanje sedanjosti.
1
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Summary
The master's thesis entitled »Too Much, Too Little, Never Exactly Right« and Other Tales About the Female Body is
a collection of personal stories intertwined with theory and practice. It is talking about (not) accepting the female
body, and last but not least the woman herself. It seeks to present my personal view of the social perception of
certain biological processes that take place (also) in the female body. The greater part talks about controlling,
normalizing the female body and transforming it into a “perfect” female body. I devoted myself to exploring a variety
of topics, and I choose to discuss two themes closely, first one is body hair and second one is menstrual blood. By
no means could I bypass the fashion and cosmetics industries, which put extra pressure on women. Fashion is
discussed in the last chapter. The entire master's thesis is rounded off by a project deflowered by Lea, in which I try
to think of fashion in a different way - clothes as wearable pieces of art that live outside the gallery walls.2

The whole text is riddled with quotes from various authors who are a huge inspiration to me, despite the fact that some texts are
decades old, they (to me) are still relevant. Re-reading them not only helps to deal with and understand history, they are a crucial part of
the new, fresher understanding of the present.
2
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V pričujočem delu uporabljam ženski slovnični spol kot nevtralen, nanaša se torej na katerikoli spol.
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Kolikor daleč nazaj pogledamo v zgodovino, vedno je to že zgodovina zatiranja žensk, katerega pogoj je »razlika med zatiralci
in zatiranimi«. Tudi zato je že sama izhodiščna nujnost ugotovitve

Ženska sem!predpogoj vseh drugih. 3

Uvod
Pričujoče delo je skupek misli, idej, skic, zapiskov, seminarjev in končanih ter še razvijajočih se projektov
preteklih treh let. Na prihajajočih straneh se prepletata teorija in praksa, združeni v celoto, ki ni nujno najbolj
koherentna – tem sklopom pravim pripovedi, v katerih si dovolim prirejati teoretske tekste za lastne potrebe in iz njih
razvijam svoje projekte.
Skozi besedilo boš zasledila veliko ponavljanj, mojih lastnih zapletanj v podobne si teme in poskusov prediranja
mehurčka, v katerem se občasno znajdem. Besedilo je tako bolj podobno dnevniku raztresenih misli, ki sem jih skuš
ala združiti v smiselne sklope (pripovedi). Vsak sklop je razdeljen na več delov, pripovedi/teoretskih tekstov, združ
enih z osebnimi mislimi in prakso – projekti, ki se navezujejo na pripoved.
V prvem sklopu bom poskusila predstaviti položaj ženske, natančneje mesto njenega telesa v družbi, kako je
dojeto in kdo si ga v resnici lasti – gre za osebno mnenje ter povzete misli drugih avtoric. Naslednji sklopi so
3

Eva D. BAHOVEC, Freud, ženska in popotnikova senca
, Ljubljana 2007, str. 152.
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tematski – ločeni, a povezani. Gre za teme, ki sem jih podrobneje raziskovala skozi različne projekte. Ti se razvijajo
eden iz drugega, zato so teme raziskovanja podobne. V končnem sklopu bom predstavila pogled na modno
industrijo, ki se veže tako na prvi sklop (popolnega) ženskega telesa kot tudi nekatere tematske sklope in se zaokro
ži z zadnjim projektom, poimenovanim deflowered by Lea.
V nadaljevanju magistrskega dela boš lahko prebrala kar nekaj citatov, saj je moje mnenje, da misli, ki so jih
zapisali drugi in s katerimi se strinjam, ni treba preobračati – preprosto jih vstavim med svoje. Če so misli sploh
nekaj, kar si lahko lastimo.

Ženska – oseba ali človek?
Za razliko od moškega ni človek, temveč oseba ženskega spola.

žénska -e ž (ẹ́)
oseba ženskega spola, navadno dorasla:prišla je neka ženska; majhna, mlada, modrooka, temnolasa, vitka ženska; mirna, prijazna,
prijetna ženska; noseča, poročena ženska; ženska srednjih let; čustvovanje ženske matere; razlike med moškim in žensko / frizer za
ženske
// oseba ženskega spola kot nosilka značilnih telesnih lastnosti:kar v nekaj mesecih se je iz dekleta razvila v žensko; ekspr. njuna hči
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je že cela, prava ženska
// ekspr. oseba ženskega spola kot nosilka značilnih duševnih lastnosti:ga bo že preprosila, saj je ženska; v njej je premalo ženske,
da bi to razumela / ženska je ženska / v njej se je začela prebujati ženska

ženskost

● nar. ne vem, če je moja ženska že doma žena; pog. ali bo prišla s teboj tudi tvoja ženska tvoje dekle; tvoja žena; publ. iščemo žensko za
pomoč v gospodinjstvu v oglasih gospodinjsko pomočnico; ekspr. fatalna ženska ki zaradi svoje lepote in nenavadnosti odločujoče, navadno
negativno vpliva na moškega; knjiž. javna ženska prostitutka; ženska je kakor aprilsko vreme njeno razpoloženje je zelo spremenljivo; ekspr. kjer

vrag ne zmore, ženska pripomore ženska zlasti s svojo zvitostjo dosti doseže4

Slovarsko geslo 'ženska' ima devetnajst sinonimov, od tega jih je deset slabšalnih in eno zastarelo. Za
primerjavo – pri moškem v slovarju ne najdemo niti ene slabšalne ali zastarele oblike.
Oseba je definirana kot človeški posameznik, in sicer ne glede na spol, v primerih rabe pa naletimo na spolno
zaznamovano rabo, moška je nevtralna, ženska pa (ne)prikrito slabšalna: on je vplivna oseba; njegov oče je bil zelo

znana oseba v mestu ... ; ženske osebe so slabo karakterizirane ... prepričana je o pomembnosti svoje osebe ...
5.
poročil se je z osebo, ki ni bila plemkinja

Iskano geslo: ženska, Slovar slovenskega knjižnega jezika
, dostopno na: <https://fran.si/iskanje?View=1&Query=%C5%BEenska> (10. 5.
2019).
4

5

Iskano geslo: oseba, Slovar slovenskega knjižnega jezika,dostopno na: <https://fran.si/iskanje?View=1&Query=oseba> (10. 5. 2019).
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Človek ni definiran kot moški moškega spola, temveč je bitje, ki je sposobno misliti in govoriti. Zakaj torej
ženska ni človek ženskega spola? Kljub nevtralnosti definicije v opisu (kot pri definicije osebe) zasledimo sinonime,
ki nakazujejo spol, npr. slabšalni sinonim za ženski spol:

Tej ženski ni da bi človek verjel6 ter nevtralni sinonim za

moški spol: bližal se je neki bradat, visok človek
.
Kadarkoli naletimo na nevtralno besedo, ki se jo lahko ospoli, v tem primeru človek in oseba, se v primerih rabe
moško predstavi nevtralno, žensko pa slabšalno. Opis gesel ženska in moški je stereotipen; ženska je mlada,
se z neki moški se je ozrl za njo
.
noseča, poročena, vitka, prijetna, raba moškega pa začne
Naj povzamem, če je oseba ne glede na spol človeški posameznik, in če je človek bitje, ki je sposobno misliti in
govoriti, zakaj sta gesli moški in ženska različni? Smiselno bi bilo torej napisati: Ženska je človek, navadno
ženskega spola – ker ne moremo posploševati, da so vse ženske rojene biološko ženskega spola, se za tem v
opisu lahko doda raba oblike oseba – tako pri ženski kot pri moškem.
Dejstvo je, da se besedo človek dojema višje kot besedo oseba, in če enakopravnost začnemo z razlago besed,
moški in ženska nista enakopravna. Lahko mi očitaš, da gre za posploševanje, a vendar se boš na koncu strinjala z
mano, da so razlage besed ženska, moški, človekin osebastereotipno zaznamovane in da je takšno tudi splošno
mnenje.

Iskano geslo: človek, Slovar slovenskega knjižnega jezika,dostopno na: <https://fran.si/iskanje?View=1&Query=%C4%8Dlovek&hs=1>
(10. 5. 2019).
6
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Ženska uteleša večji paradoks eksistence človeka v svetu kot moški.7

Žensko telo ni rojeno, žensko telo je družbeni produkt
»Ženska je telo in žensko telo je telopar excellence
. Ženska je bolj spolno določeno in zaznamovano bitje kot
moški, zato je v večji meri kot moški »deloma druga sama od sebe«. »Zaman je govoriti o enakost in razliki med
moškimi in ženskami; ženska je bit-za-moške, njuni situaciji sta v temelju drugačni.«8

teló -ésa s (ọ̑ ẹ̑)
1. snovni del človeškega ali živalskega bitja:mokro oblačilo se oprijemlje telesa; utrditi, zdrgniti si telo; imeti rane po celem
telesu; golo, mišičasto telo; moško telo; telesa kopalcev; s perjem pokrito telo ptice; glava in drugi deli telesa; hrbtna stran
telesa; pretakanje krvi po telesu; ekspr. boj med telesom in duhom / s celim telesom se vreči na tla; ekspr.: z lastnim telesom zaščititi
koga; gniti, zgoreti pri živem telesu; biti operiran pri živem telesu brez narkoze/ človeško, živalsko telo / ekspr. onemogla telesa so se
pomikala dalje človeška, živalska bitja
// ekspr. ta del človeškega bitja kot predmet, sredstvo spolnega dejanja, užitka:polastil se je njenega telesa; prostitutke prodajajo
svoje telo
2. evfem. truplo:telo v zemlji razpade, strohni; položiti telo v grob; telesa ubitih / mrtvo telo
7

BAHOVEC 2007, op. 3, str. 150.

8

Prav tam, str. 150–151.
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3. trup:hermelin nosi telo tik ob tleh; vzravnati telo; glava in telo / telo in vrat čutare; telo ladje
4. od okolja ločena snovna celota:elastično, prozorno telo; delovanje telesa na telo; meje, velikost telesa / plinasta, trdna
telesa / sonce, planeti in druga nebesna telesa / odstraniti tuje telo iz očesa

tujek

5. navadno s prilastkom določena naprava, priprava kot funkcijska celota:hladilno telo / svetlobna telesa svetila/ knjiž. astralno telo v
okultizmu duhovni dvojnik fizičnega telesa

6. knjiž., navadno s prilastkom skupina, skupnost na določen način povezanih ljudi kot kaka celota:po prvi svetovni vojni je bilo
slovensko narodno telo razdeljeno na tri države / delovna, politična, predstavniška, skupščinska telesa; posvetovalno, volilno
telo; komisije, odbori in druga telesa
7. rel., v zvezi sveto rešnje telo

posvečena hostija, ki se deli navadno med mašo:prejeti sveto rešnje telo // tretji od sedmih

zakramentov Katoliške cerkve:pridiga o svetem rešnjem telesu
8. geom. s ploskvami omejen del prostora:prostornina telesa; kocka, valj in druga telesa / rotacijska telesa / geometrijsko telo
● evfem. po prvem otroku se ji je telo zaprlo ni mogla več zanositi, roditi; star. njegova duša se je ločila od telesa umrl je; ekspr. za to sem z
dušo in telesom popolnoma, brez pridržka; vznes. ljubila je sad svojega telesa svojega otroka; zdrav duh v zdravem telesu
♦ anat. maternično telo zgornji del maternice; fiz. črno telo trdno telo z določeno temperaturo, ki vpija vse sevanje in od vseh teles najmočneje
; togo telo; pravn. zakonodajno
seva; točkasto telo katerega razsežnosti so zanemarljive v primerjavi z opazovanim premikom
telo; zemljiškoknjižno telo eno ali več enako obremenjenih zemljišč istega lastnika v isti katastrski občini
; rel. (sveto) rešnje telo praznik na drugi
četrtek po binkoštih9

Iskano geslo: telo, Slovar slovenskega knjižnega jezika,dostopno na
<https://fran.si/iskanje?FilteredDictionaryIds=133&View=1&Query=telo>(10. 5. 2019).
9
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Prvi primer, kjer se omeni žensko telo, je primer polastitve le-tega s strani moškega zaradi spolnega užitka – v
primeru ni jasno navedeno, ali gre za privolitev ali posilstvo. Zame glagol prilastiti si pomeni dobiti želeno, ne glede
na mnenje drugih. V tem primeru se s SSKJ-jem strinjava, prilastiti si pomeni

narediti kaj za svoje, zlasti

neupravičeno10 - pod razlago ne navajajo zgornje razlage, temveč ironičnosvojega moža bi si rada popolnoma
prilastila11 .
Da žensko telo pripada vsem in ne njej sami, je nekaj, kar se mi je s slovarsko razlago še dodatno potrdilo. Se
morda sprašuješ, kaj mislim s tem, da žensko telo ni njeno telo? Na prvi pogled se namreč zdi, da gre za nemogoče
mišljenje. Simone de Beauvoir je izjavila, da se ženska ne rodi, »ženska se ne rodi: ženska to postane. Lika, ki si ga
znotraj družbe nadeva človeško bitje ženskega spola, ne definira nikakršna biološka, psihična, ekonomska usoda; k
izgradnji tega vmesnega produkta med moškim in kastratom, ki je označen kot ženski, prispeva celotna
civilizacija.«12 Iz tega izpeljem, da mora tudi njeno telo šele nastati

- se pretvoriti, s tem ne mislim na biološke

spremembe (prsa, menstruacija, poraščenost itd.), temveč mislim na rituale, ki jih mora ženska redno opravljati, da
je njeno telo družbeno sprejemljivo, da njeno telo postane ženskotelo. Kljub temu da je njegova nosilka, telo torej ni

Iskano geslo: prilastiti, Slovar slovenskega knjižnega jezika,dostopno na
<https://fran.si/iskanje?FilteredDictionaryIds=133&View=1&Query=prilastiti> (10. 5. 2019).
10

11

Prav tam.

12

Simone de BEAUVOIR, Drugi spol: druga knjiga: doživeta izkušnja,Ljubljana 2013, str. 15.
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njeno, družba ji zapoveduje, kakšno mora izgledati, kako se mora premikati, kakšno naj bo na dotik. Takšno telo je
gledano, opazovano, nadzorovano – ne pripada samo njej, temveč vsem okoli nje.13

Videti se – biti videna, biti nadzorovana – nadzorovati se
Preden se podrobneje spustim v tematiko popolnega ženskega telesa in njegove reprezentacije v družbi, se
mi zdi smiselno predstaviti temo, pomembno za razumevanje, od kod podrejanje izhaja in zakaj mislimo, da ta
obsesija z videzom izhaja iz nas samih preko stavka: »To počnem zaradi sebe in ne zaradi drugih. Sama sem se
odločila za to.«

»... skušam ne videti sebe, kako se gledam« 14: Mehanizem pogleda
»Tisti, ki disciplinira, je povsod, vendar pa ni nobena določena oseba.«15
» I love to walk down the street when I feel well dressed and catch sight of my moving image in a store window,
.«16
trying not to see myself seeing myself
13

Prav tam.

14

Iris Marion YOUNG, On female body experience:“ Throwing like a girl” and other essays
, London 2005, str. 64.

Eva D. BAHOVEC, With your brain and my looks: telo v kulturnih študijah, v:
Peter STANKOVIČ), Ljubljana 2002, str. 182.
15

Cooltura: uvod v kulturne študije(ur. Aleš DEBELJAK in
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Ženska oziroma bolj precizno, njeno telo, je vselej nadzorovano. Zgornji citat je nadgradnja klasičnega
Foucoultovega mehanizma pogleda, imenovanega panoptizem.
Michael Foucault v knjigi Nadzorovanje in kaznovanje: nastanek zaporas pomočjo Benthamovega koncepta
Panopticona predstavi princip nadzorovanja ali – bolje rečeno – njegovega psihološkega učinka na
»opazovano_ega«.
»Njegovo načelo poznamo: na obodu je poslopje v obliki prstana, v središču pa stolp; na njem so velika okna,
ki gledajo na notranjo stran prstana; obodno poslopje je razdeljeno na celice, sleherna izmed njih sega skozi vso
širino stavbe; sleherna ima dve okni, eno proti notranjosti, ki se ujema z okni na stolpu, drugo pa proti zunanjosti, ki
omogoča, da svetloba presvetljuje celico od enega konca do drugega. Torej je dovolj, če postavimo nadzornika v
središčni stolp, v sleherno celico pa zapremo norca, bolnika, obsojenca, delavca ali šolarja. Zaradi nasprotne
svetlobe lahko s stolpa vidimo drobne silhuete, ki se natančno začrtujejo na svetlobi, ujete v celice na obodu.
Kolikor je kletk, toliko je majhnih gledišč, v katerih je sleherni igralec sam, popolnoma individualiziran in nenehno
viden.«17

YOUNG 2005, op. 14, str. 64, prevod: »Rada se sprehajam po ulici, kadar se počutim lepo oblečena in zasledim svojo premikajočo
podobo v izložbenem oknu, medtem ko se trudim ne videti sebe.«.
16

17

Michel FOUCAULT, Nadzorovanje in kaznovanje: nastanek zapora
, Ljubljana 2004, str. 219-220.

21

Ta, lahko bi rekli, popoln sistem nadzorovanja lahko prenesemo na katerokoli institucijo, ustanovo. »Vendar
pa tudi ni omejen zgolj na institucije, temveč se, kot eksplicitno zapiše Foucalut, razširi po celotnem družbenem
telesu.«18 Razširi se vse do nadzorovanja ženske.
»Oblast za Foucaulta nima središča, temveč jo moramo misliti okalno, regionalno, disperzno, kot polje sil,
dispozitiv itn.; ne moremo je zapopasti na ravni zavesti ali sprevrnjene zavesti, temveč na ravni investicije v telo (pri
čemer gre lahko za molarno telo populacije ali mikrotelesa individuov).«

19

Dovolj je, da ima ženska občutek, da je

opazovana in začela bo nadzorovati svoje telo, svoje gibe, svoj videz, svoje obnašanje. Prav vsak človek postane
njen nadzornik, »ženska je nenehno izpostavljena njegovemu pogledu in sodbi, ženska »živi svoje telo, kot ga vidijo
drugi«20 Ta drugi ni nadzornik, temveč mimoidoči, popotnik; anonimni drugi, nek drugi nasploh, neko polje drugosti,
21 In tako
iz katerega emanira pogled, ki me objektivira in podreja oziroma subjektivira v pomenu »podrejanja.«

pridemo do točke, ko ženska: »Individuum kot objekt pogleda zaradi občutka izpostavljenosti pogledu sam nenehno
nadzoruje samega sebe.«22

18

BAHOVEC 2007, op. 3, str. 125.

19

BAHOVEC 2002, op. 15, str. 182.

20

Sandra Lee BARTKY, Foucault, ženskost in modernizacija patriarhalne oblasti,

21

BAHOVEC 2007, op. 3, str. 126.

22

Prav tam.

Delta,12/1-2 ,1997, str. 72.

22

Če pa se ženska ne podredi in ne nadzoruje svojega telesa, postane nevidna, kajti v patriarhalni družbi so
opažene samo ženske, ki so se podredile, to pomeni, da ohranjajo družbeno sprejete telesne norme: uspešno
sledijo modnim smernicam. Modna in kozmetična industrija sta tisti, ki iz sezone v sezono narekujeta, kaj je modno
in kaj ni. Ne definirata izključno modnih smernic oblačil, temveč tudi izgled: telesno konstrukcijo, ali tako imenovano
popolno (žensko) telo.
»Povezane s spolno privlačnostjo kot osrednjo komponento norme in kriterija o tem, kakšno mora biti lepo telo,
nenehno izpostavljeno pogledu in namenjeno spektakelski funkciji. Normativne figure telesa in zunanjega videza se
lahko sicer spreminjajo, vendar pa je zanje značilno, da jim je en spol bolj podvržen kot drugi.«23

Od nadzorovanega telesa do maškarade: teatralnost kot pomembna sestavina
življenja vseh žensk 24
»Zdaj torej vemo, kako oblast deluje, še vedno pa ne vemo, kaj bi s spolno razliko. /…/ Če namesto besede
“telo” oziroma “telo nasploh” vstavimo “žensko telo”, v analizi še nismo kaj prida napredovali.«25
Vprašajmo se torej, »zakaj so ženska telesa bolj podvržena tako ali drugače kulturno proizvedenim normam in
idealom kot moška, zakaj so kulturno reprezentirana kot “bitja, ki so gledana”«

23

BAHOVEC 2002, op. 15, str. 182.

24

Prav tam, str. 185.

25

BAHOVEC 2007, op. 3, str.126–127.

26?

Eva D. Bahovec v tekstu With

23

your brain and my looks ponudi drugo konceptualno orodje, ki ponuja drugo nepojasnjeno razsežnost, imenuje jo
spektakelska funkcija.27
»Univerzalno, normativno in lepo telo, ki se porodi z novoveško anatomijo, je tudi telo, ki nima spola.«

28

Do

nekje 18. stoletja se je telo moškega in ženske dojemalo enako - razlikovali smo se le po reproduktivnih organih,
»medtem ko so bili vsi drugi organi opredeljeni kot načeloma enaki in vse druge razlike le razlike v njihovi
organizaciji in razporeditvi«29. Z razsvetljenstvom se je model enega spola razširil na model dveh spolov - telo
ženske se je začelo razlikovati od telesa moškega. Razlike so se širile na vsa območja - tudi na okostje. Telo
idealnega moškega telesa so začeli popravljati in deformirati. »Anatomske slike ženskega okostja niso predstavljale
posamezne, realno obstoječe ženske, ampak "najlepšo normo”, ki sploh lahko obstaja v življenju, z vsemi natančno
zaznanimi malenkostmi in posebnostmi celotne zgradbe ženskega okostja, ki so navdihovale znanstveni imaginarij
tistega in poznejšega časa. Na ta način so “naravo” vse bolj prilagajali kulturnim idealom moškosti in ženskosti in
razširjenim praksam vsakdanjega življenja.«30

26

BAHOVEC 2002, op. 15, str. 184.

27

Prav tam.

28

Prav tam.

29

Prav tam.

30

Prav tam, str. 184–185.
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Temu novemu pogledu so se postopoma pridružile nove norme, kriteriji in modeli popolnega ženskega telesa
ter tudi obnašanja. Na ta način se je »anatomskemu gledališču na specifičen način pridružilo gledališče
psihiatra.«31 Histerično telo je predstavljalo nov spektakel, nov gledališki pogled, ki se je iz štirih sten razširilo na
ulice - v kabareje in gledališča, ki so v igro vključili tipične »histerične« telesne gibe ter smeh. Z nastankom filma je
ženska histerija postala spektakel, postala je »nekaj kinematičnega«

32.

Kulturna konstrukcija spola je prav tako del

otroških risanih filmov – »Na eni strani imamo dekliško lepoto, ki je povezana s pasivnostjo, nemočjo in
aseksualnotjo, reprezentirana pa je z nenaravnimi gibi in plesom po vzoru klasičnega baleta, in na drugi strani zle
podobe strah vzbujajočih femme fataleiz filma noir, ki v animirani obliki oponašajo njihovo seksualno privlačnost:
poudarjene gibe bokov in rok, specifično držo glave, zasuke torza, posebnega pogleda«33. Kot je pisala že Beauvoir,
ženske kot bitja ostajajo na strani telesa, telesnosti, medtem ko je moški postavljen na stran duha in razuma.
Postmoderno vključi brisanje razlik med spoloma, presega heteroseksualno matrico. »Nedoločljivost spola deluje
kot nekaj privlačnega in hkrati odbijajočega, pridih nenavadnega, skrivnostnega, grozljivega, a hkrati domače-tujega,
ki se mu lahko približamo v široki paleti popularne kulture.«

34

Na tej točki sledi preobrat od jetnika v Foucaultovem

panoptikonu k figuri vladarja. »V nasprotju s panoptizmom sodobne vizualne kulture, v katerem je razsežnost
vizualnega ujeta v golo nadzorovanje (in torej normo v zgolj negativnem pomenu besede), je v filmski reprezentaciji
31

Prav tam.

32

Prav tam, str. 186.

33

Prav tam, str.

34

Prav tam, str. 188.
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vizualizacija telesa hkrati tudi postavljanje na ogled in razkazovanje, ki je bližje poziviteti ideala - poziciji oblasti kot
sijajni, bleščeči, bogato oblečeni in skrbno vizualizirani podobi vladarja.«

35

Telo tako ni več nadzorovano, ampak

nadzoruje, morda še bolje uroči tiste, ki naj bi ga nadzorovali. To spektakelsko telo vlada prav s tem, da se
namenoma izpostavi pogledu. Ženskost tako postane maškarada, ženskost je maska, dostopna vsakomur, in z njo
je mogoče zapeljati »moški« pogled. Gre torej za še eno obliko izkoriščanja ženske seksualnosti, kot si jo je
zamislila patriarhalna družba, s tem pa pridemo »do čistega videza, ki je že “stvar sama” in onkraj katerega ni
dobesedno nobenega pozitivnega atributa in (spolne) identitete«36.

Za boljše razumevanje v branje priporočam članek With your brain and my looks, telo v kulturnih študijah Eve D.
Bahovec.

35

Prav tam.

36

Prav tam, str. 190.
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Opažena ženska: Opaženo žensko telo
»I imagine myself in a movie, freely swinging down the street in happy clothes, on my way. The mirror gives me
pictures, and the pictures in magazines and catalogs give me reflections of identities in untold but signified
stories.«37
Toda kje tu nastopijo oblačila? Oziroma kakšno vlogo igrajo? Moda se vrti okrog videza. Videz odraža družbeni
konstrukt, zato se popoln videz ter tudi popolno žensko telo venomer spreminjata. Kaj pomeni biti ženska, ni bilo
odraženo samo skozi načine obnašanja, ampak tudi skozi oblačila – ta so bila skozi zgodovino krojena tako, da so
se skozi njih odražala pravila vedenja. »Moda in oblačenje, načini, na kakršne se ženska kaže, bodo še vedno
glavni način, na katerega se konstruira, signalizira in reproducira ženstvenost.« 38 Telo je v tesni povezavi z oblačili.
Med drugim s pomočjo njih ustvarjamo iluzije o njem. Tu nastopi problem modne industrije in njeno pozicioniranje
ženskega telesa. Kot sem omenila na začetku, sem modno industrijo venomer dojemala kot nekaj, kar je dvoumno,
hkrati je zavetnik in sovražnik ženskega, njene podobe, njene telesnosti. Kaj s tem mislim, bom poskusila razložiti
skozi pojem »popolnega« ženskega telesa.

YOUNG 2005, op. 14, str. 64, prevod: »Predstavljam si, da sem v filmu, prosto poplesavam po ulici v veselih oblačilih svojemu cilju
naproti. Ogledalo producira podobe in fotografije v revijah in katalogih mi dajejo odseve identitet in nepovedanih, toda pomembnih zgodb.«.
37

38

Malcolm BARNARD, Moda kot sporazumevanje, Ljubljana 2005, str.160.
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Preveč, premalo, nikdar ravno prav
Zaželena ženska telesna konstrukcija/stil postave se že stoletja spreminja. V vsakem zgodovinskem obdobju
lahko najdemo opis idealne postave. Lahko bi rekli, da že kar nekaj desetletij trdno vlada isti telesni ideal: »Modno
telo je napeto, z majhnimi prsmi, ozkimi boki in vitko, kar meji na osvoboditev; je silhueta, ki se zdi primernejša za
adolescentnega dečka ali zgodnje pubertetno dekle kot pa za odraslo žensko.«

39

Od vseh žensk se pričakuje, da

bodo izgledale kar se da enako, saj kot sem napisala že zgoraj, so le na takšen način pozitivno opažene in sprejete,
za razliko od drugih, ki so (ne)opažene in zasmehovane. Rosalind Coward je zapisala: »Ene stvari moda čisto
zagotovo ne izraža: individualnosti. Moda po svoji opredelitvi vsebuje način oblačenja, celotnega stila, ki je sprejet
za tistega, ki reprezentira sodobnost.«40
Torej z modo nekako nadgradimo, poudarimo »popolno« telo in ga naredimo bolj opaznega. »Seveda moda
ni nujno isto kot obleke, ki se jih velikokrat uporablja na individualne načine. Biti moderen je nekaj drugega. To
zmeraj pomeni sprejemanje prevadujočih idealov.« (prav tam) In ravno o tem bi rada spregovorila, pri modernosti
ne gre samo za oblačila, biti moderna pomeni upoštevati modne ideale, ki so telesni in tudi mentalni ideali – kako se
obnašamo, reprezentiramo v javnosti, kaj je sprejemljivo in kaj ni. Menim, da se večina ljudi ne zaveda, kako
globoko v nas so ti ideali zasidrani in skoraj nihče več ne prevpraša dejanske namembnosti, opredeljenosti.

39

BARTKY 1997, op. 20, str. 62.

40

Rosalind COWARD, Ženska želja, Ljubljana 1989, str. 17.
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Rosalind Coward to lepo predstavi v treh stavkih: »Ženska telesa in sporočila, ki jim jih lahko dodajo obleke, so
odlagališča družbenih opredelitev spolnosti. Moški so nevtralni. Ženske so vedno opredeljeni spol in vrtenje okrog
njihovih oblačil je del stalnih pritiskov k razkazovanju teh opredelitev.«41
Prav modna industrija je tista, ki nam zapoveduje popolne telesne ideale. V revijah za ženske najdemo tisoč
in eno dieto, česar se ne da popraviti z dietami in telovadbo, se lahko popravi z optično iluzijo, ki jo sama imenujem
telesni podaljški. Mednje štejem vsa oblačila in obutev za popravljanje nepravilno raščene telesne konstrukcije –
steznik, modrc, perilo za oblikovanje postave, ramenski podložki, pete in nenazadnje tudi vsa dekorativna
kozmetika. Česar »žal« ne moramo popraviti z različni produkti, lahko vedno opravimo z lepotnimi operacijami, ki so
v 21. stoletju postale popolnoma samoumevne in nič nenavadne. Posledica ekstremnih idealov so različne bolezni,
ki so po mnenju nekaterih zamenjale histerijo, naprimer anoreksija in bulimija. V zadnjih nekaj letih pa »popolno«
telo ni več samo suho, temve č mora biti tudi izjemno zdravo. Telesna aktivnost in prehransko dopolnila so nekaj,
kar se tiče obeh spolov in je do obeh enako neprizanesljivo. Toda ali je temu res tako? Sama se s tem dejstvom ne
strinjam, kajti pod drobnogled moramo vzeti »popolno«/moderno telo v celoti. Ko to storimo, ugotovimo, da so
moški kljub bolj razviti modi še vedno nevtralni, saj je naša oblast še vedno patriarhalna oziroma morda še slabše
neopatriarhalna. Žensko telo še vedno ni osvobojeno moškega pogleda, še vedno je objektivizirano in
seksualizirano in se kot tako prezentira družbi.

41

Prav tam, str. 18
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Projekt: 60 cm
Šiviljski metri, zakovice, kovinske zaponke
2016

Ko sem razmišljala o modnih idealih, mi je hitro postalo jasno, da ženska kot osebnost ni več pomembna.
Ženska je zvedena na telo oziroma še huje – postane predmet/objekt in kot je nekoč izjavila slavna Twiggy –
postane obešalnik.

Ta obešalnik pa mora imeti popolne mere. 90-60-9042 se je skozi leta skričila na:
Višina: +175 cm
Obseg prsi: 80 cm
Obseg pasu: 60 cm
Obseg bokov: 80 cm

Lahko mi očitaš, da sem pozabila, kako zaželeni so npr. na Instagram profilih postali široki boki in ogromna zadnjica, kljub temu pa
obstajajo spletne strani, ki ne retuširajo celulita, ter profili, na katerih so objavljene fotografije poraščenih nog itd. Toda to še ne pomeni, da
so te lastnosti zares zaželene, sprejete. Modne revije velikih modnih hiš npr. še vedno izgledajo enako. Oblačila nosijo visoke, suhe,
depilirane ženske.
42
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Šiviljski meter, merjenje obsega pasu – strah »vsake«ženske – sem spremenila v nosljiv predmet – pas. Vsak
šiviljski meter ima samo eno luknjo, skozi katero se zapne zaponka – število 60 izgine, na njegovo mesto je
postavljena kovica, ki poda samo eno možnost – »popolno možnost«. Popolna možnost oziroma popolno žensko
telo je problematično.43
Na tem mestu dodajam odlomek, ki se nahaja v mojem diplomskem delu Ženska in fragmenti modne

industrije,v katerem sem se prvič začela ukvajati s problematiko ženskega telesa.

Odlomek: POPOLNO ŽENSKO TELO
Vsako telo na neki točki odstopa od ideala »popolnega« telesa. Le določeni deli telesa so »pravilno«
raščeni. S problemom »popolnega« telesa se soočajo vsi ljudje, ženske pa so temu bolj podvržene. Kakor pravi
Pierre Bourdieu, so »neugodje, plahost ali sram / ... / toliko večji, kolikor večje je nesorazmerje med telesom, kot ga
zahteva družba, in praktičnim odnosom do telesa, kot ga vsiljujejo pogledi in odzivi drugih.«

44

Pritisk v šoli izvajajo

Projekt deflowered by Leavpelje in spremeni projekt 60 cm v dejanski nosljiv predmet. Namesto ene, »popolne« možnosti ponuja
individualno, neskončno število možnosti. Luknje naredim tam, kjer jih ženska potrebuje. Measure Me Up!pas predstavlja upor. Z njim ž
elim vsem ženskam dvigniti samozavest, izboljšati samopodobo. Želim premikati meje, rušiti tabuje in doseči, da nas ne bo več sram
celemu svetu pokazati, koliko merimo. Naša telese ne bi smela biti merjena skozi centimetre, temveč skozi dejanja. Na tem mestu bi rada
omenila Jameelo Jamil, ki jo je prav tako zmotila podobna tema – članki na spletu, ki so znane ženske merili skozi kilograme, nikjer pa niso
omenili njihovih dosežkov. Objavila je svojo fotografijo in koliko tehta, a ne koliko kiligramov, temveč koliko je vredno njeno življenje. Odziv
je bil velik in ustvarila je profil @i_weigh, kjer objavlja zgodbe ostalih žensk.
43

44Pierre

BOURDIEU, Moška dominacija, Ljubljana 2010, str. 75–76.
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vrstniki, pravo zavetje pa ni niti domače zavetje. Najbolj osnovno ločevanje je suh/debel. Biti suh je vrlina 21.
stoletja, h kateri stremijo prav vsi. Vse druge, kot je visok/majhen itd., pridejo za tem. Kot to opiše Swastika Jajoo v
članku 11 lies we tell girls about being woman45 : »4. Kazalci tehtnice bodo kompas tvojega življenja. Paziti moraš,
koliko čokolade poješ. Vsak zavojček, ki ga držiš v rokah, ti škodi. Občuti krivdo, ko poješ preveč, ko si preveč.
Fantje ne marajo debelih deklet. Nihče ne mara debelih deklet.«46
»Popolna« ženska telesa se nam vsak dan rišejo na velikih plakatih ob cesti ter na televiziji, pojavljajo se tudi v
vseh revijah. Prav vsaka ženska ve, kakšen je opis trenutnega »popolnega« telesa. Konstrukcija »popolnega«
telesa se hitro spreminja. Modni industriji ni težko najeti novih modelov, ki imajo drugačno telesno konstitucijo,
posamezna ženska pa le-te ne more dnevno spreminjati.

45

Prevod: 11 laži, ki jih povemo dekletom.

46

Swastika JAJOO, 11 lies we tell girls about being woman , Art parasites,dostopno na <www.art-parasites.com>, (12. 5. 2016).
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Žensko telo v medijih

»Podobe, ki so nas bombardirale v teh letih, puščajo le malo dvoma o tem, da gre za zelo določen ideal, ideal
popolnega telesa. To je temeljna točka soglasja med modo, reklamo in modno fotografijo; pravila so stroga in obrisi
dogovorjeni. Obstaja določena ženska postava, ki velja za kulturni ideal. To “popolno” žensko telo je visoko od 162 do 170 cm,
dolgonogo, zagorelo in živahno, predvsem pa brez grama odvečne maščobe.«

47

Prav nič nenavadno ni, da so v medijih prikazane ženske (in moški), ki ustrezajo merilom popolnega videza.
Poleg že naštetih meril popolnega telesa pa se v medijih zgodi še nekaj drugega; to telo je družbi prezentirano
skozi oči moškega opazovalca, voajerja. Ženska postane seksualni objekt za zadovoljevanje moškega pogleda – ta
pogled pa se nenazadnje lahko prenese na kogarkoli drugega, kot to lepo povzame Bourdieu:
»Moška dominacija, ki iz žensk dela simbolne objekte, katerih bit esse
( ) je biti opažena (percipi), učinkuje tako, da
ženske drži v stanju nenehne telesne negotovosti ali bolje - v stanju simbolne odvisnosti. Ženske obstajajo skozi in za pogled
drugih, torej kot ljubeznivi, privlačni in razpoložljivi objekti. Od njih se pričakuje, da so “ženstvene”, se pravi smehljajoče,
prijazne, pozorne, pokorne, obzirne, zadržane, celo neopazne. In to, kar se imenuje “ženstvenost”, pogostokrat ni nič drugega

47

COWARD 1989, op. 40, str. 27.
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kot oblika prizanesljivosti do resničnih ali domnevnih moških pričakovanj, zlasti tistih, ki zadevajo poveličevanje ega. Posledica
tega je, da odvisnost od drugih (ne le od moških) postaja temeljnega pomena za njihovo bit.«

48

To tako imenovano »ženstvenost« je ženska 21. stoletja primorana združiti s seksualnostjo, kajti danes ni
dovolj, da je žensko telo suho, njen obraz pa nasmejan, znati mora ohraniti ravno prav mističnosti nekakšnega
seksapila, ki se v medijih večkrat prikaže skozi erotično priprte oči.

Projekt: (Brez)
Barvni video
2´48”
2017

Raziskave podobe ženskega telesa v medijih sem se lotila zelo preprosto – odločila sem se, da si za začetek
ogledam reklame na televiziji, revijah, ulici in spletu. Ker je materia ogromna, sem se odločila, da se osredotočim
predvsem na reklame, ki prodajajo izdelke ženskam. Zanimalo me je, na kakšen način so ženske v reklamah
predstavljene, kako se obnašajo, kako izgledajo. Želela sem dokazati, da se reklame, namenjene ženskam, ne
razlikujejo zares od reklam, ki prodajajo izdelke moškim.

48

BOURDIEU 2010, op. 44, str. 76–77.
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Praktično v vseh reklamah nastopajo ženske s »popolnim« telesom, to telo je večkrat pomanjkljivo oblečeno
in zapeljivo. »V takšnih reklamah je ženska portretirana kot pasiven objekt, brez prave identitete in nastopa kot
nekakšna dekoracija za vzbujanje gledačeve pozornosti. /.../ Nenehno enodimenzionalno prikazovanje ljudi, še
49 Prav tako je
posebej žensk, v vlogi blaga vodi k reduciranju celotne osebnosti na objekt seksualne porabe.«

korektno – naravno naličena. Vsi moški, ki nastopajo v reklamah, nakazujejo spolno privlačnost do ženskih igralk.
Večkrat v reklamah nastopata dve igralki – ena, ki izdelek že uporablja in svetuje drugi ali pa se ji posmehuje, ker
izdelka še ne pozna.

Dorotea VERŠA, Televizija - ogledalo družbe brez ženske ,v: Ko odgrneš sedem tančic: zbornik ženske v Sloveniji(ur. Marija CIGALE),
Ljubljana 1992, str. 162–164.
49

37

3
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Več ali manj vse reklame žensko predstavijo kot nekakšen seksualni objekt, prilepljen na pogled moškega.
Ugotovila sem, da je večina reklam posnetih skozi moški pogled. Lahko bi rekli, da so reklame postale blaga verzija
pornografije. »Ta novi, moderni videz je zelo podoben reprezentacijam ženskih seksualnih izrazov, ki so dolgo
obvladovali pornografijo, ta pa je namenjena moškim.« 50 Ženska v reklami se do kamere obnaša kot porno igralka,
nasmeh je zamenjal priprt poželjiv pogled »brez strahu uprt v voajeristično oko kamere«.
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Najbolj zanimivo pa se

mi zdi dejstvo, da je podoba ženskega telesa seksualizirana, ne glede na to, kaj reklama skuša prodati, »torej pri
izdelkih, ki nimajo nobene veze s telesnostjo«.
oglasom sem porezala in odstranila
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Iz tega razloga sem se odločila za manjši eksperiment, vsem TV-

prizore dejanskega izdelka, ohranila sem samo sekvence, ki prikazujejo ž

ensko – njeno telo, morda še bolj njeno telesnost. Vsi izrezki skupaj so dolgi slabi dve minuti. Ko sem sekvencam
odvzela zvok, je nastal kratek erotičen film – ogromno posnetkov sestavljajo gola ženska telesa v različnih položajih,
drugi najbolj pogost posnetek je close-up obraza, ki se nagajivo smehlja in si nanaša ličila. Tudi posnetki, kjer
nastopata dve ženski skupaj, so posneti skozi oči moških, ženske se smehljajo, si šepetajo, njihove oči pa so
vseskozi uprte naravnost v kamero.
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COWARD 1989, op. 40, str. 46.
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Prav tam.
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VERŠA 1992, op. 49, str. 162.
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Nememu kratkemu videu sem dodala zvočni zapis, v katerem berem delo Sandre Lee Bartky, ki me je za
stvaritev in raziskovanje te teme močno inspiriralo, gre za članek Foucault, ženskost in modernizacija patriarhalne
oblasti. V video sem vključila naslednji zapis:
»Ženska koža mora biti mehka, elastična, brez dlačic in gladka; idealno naj ne bi izdajala nobenih znakov iztrošenosti,
izkušenj, starosti ali globokega razmišljanja. Dlačic ni treba odstraniti le z obraza, temveč tudi z večjih površin telesa, z nog in
stegen, postopek, ki se opravi z britjem, z drgnjenjem s finim smirkovim papirjem ali s smrdljivimi depilatorji. Zaradi novih
visoko izrezanih kopalk in trikojev je treba odstraniti tudi precejšnjo količino sramnih dlak. Odstranjevanje dlak z obraza je
lahko tudi bolj precizirano. Obrvi se pri koreninah populijo s pinceto. Včasih se na brčice zlije vroč vosek, ko pa se ta shladi, se
potegne stran. Ženska, ki želi trajnejše rezultate, lahko poizkusi elektrolizo: ta vključuje uničevanje korenine dlake z uvajanjem
električnega toka po igli, poprej vstavljeni v kožo. Postopek je boleč in drag.
Razvoj, kar »strokovnjak za lepoto« imenuje »dobre navade negovanja kože«, ne zahteva le skrbi za zdravje,
izogibanja izražanja obrazne mimike in izvajanja vaj za obraz, temveč tudi redno uporabo preparatov za nego kože, od katerih
je mnoge treba nanesti večkrat na dan: čistilne losojone (navadno milo in voda »dražita kislost kože in bazično ravnotežje«),
čistila za odstranjevanje (blažja kot čistilni losjoni), sredstva za krčenje kože, tonerje, odstranjevalce ličil, nočne kreme,
hranilne kreme, kreme za okoli oči, vlažilce, uravnoteževalce kože, losjone za telo, kreme za roke, mazila za ustnice, losjone
za porjavelost, kreme za sončenje, maske za obraz. Priprava primerne maske za obraz je kompleksna: obstajajo žveplene
maske proti mozoljem; vroče in mastne maske za izsušena območja; če te ne uspejo, pa maske za napeto kožo,
regenerativne maske; maske za piling; čistilne maske iz zelišč, koruznega zdroba ali mandljev; blatni obkladki. Črne ženske
imajo možnost uporabljati »kreme za obledovanje«, za »izravnavanje nianse kože«. Preparati za nego kože se nikoli zgolj ne
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zlijejo na kožo, temveč se nanesejo po natančnih navodilih: krema za okoli oči se lahko potapka v gibih proti, nikoli stran od
nosu; čistilna krema se nanaša le v smeri navzven, čez čelo, zgornjo ustnico in brado naravnost, po nosu navzdol, nikoli
navzgor, in po licih navzgor in navzven.«

Ko
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s slušalkami stojimo pred ekranom in skušamo hkrati gledati video in poslušati besedilo Sandre Lee

Bartky, nastane manjši problem. Besedilo se namreč močno razlikuje od videa – ton glasu je umirjen, monoton,
besedilo je kar malo zastrašujoče in lepotnih trendov ne olepšuje; video pa se odvija na povsem drugem nivoju.
Večkrat, ko video pogledamo, bolj žalostno deluje, kar naenkrat za vsemi podobami »popolnih žensk« uvidiš, da so
54. Celotni podobi sem dodala še
postale samo objekti za izpoljnjevanje nalog, ki jih zahtevajo dane okoliščine

televizijski šum, ki nekako zaduši zvok in prekine sliko in nas za del sekunde postavi nazaj v realnost.
Skozi celoten proces dela nisem preizpraševala samo podobe ženskega telesa v medijih, njegovo
reprezentacijo blaga s seksualno vrednostjo, temveč sem se spraševala tudi o identiteti, njeni multiplikaciji in
identiteti kot nečem ekstremnem, kar je v trdni povezavi z jezikom, mislimi – kot nekaj, kar ne moremo brati.

53

BARTKY 1997, op. 20, str. 68-69.
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BOURDIEU 2010, op. 44, str. 78.
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(Ne)poraščeno žensko telo
Med pregledovanjem televizijskih reklam so me posebej zmotile reklame, ki propagirajo ženske brivske
pripomočke – pene in britvice za britje. Takoj sem namreč opazila, da so ženske, ki v reklamah nastopajo, že
pobrite – brijejo si torej pobrite noge, zato se bom v nadaljevanju od kompleksne teme popolnega ženskega telesa
spustila v podrobnejšo analizo ene izmed problematik ženskega telesa, in to je njegova poraščenost.
Žensko telo 21. stoletja je popolnoma gladko, edine dlake, ki so na ženskem telesu zaželene, so lasje in
obrvi – oboji morajo biti urejeni v skladu s trenutnim trendom. Trend neporaščenosti se že nekaj let ne spreminja, z
izjemo nekaterih bork, ki ne klonijo. Od časa do časa so nekatere modne hiše podprle »uporništvo« - v tem primeru
poraščenost npr. podpazduh in ga v svoje reklame vključile pod pretvezo »individualnosti«, »svobode« itd. Trend
nepobritih in pobarvanih podpazduh so leta 2016 začeli nekateri obrazi rdeče preproge, ta je hitro dobil podpornice
mladih in seveda so ga modne hiše hitro vključile v svojo propagando.
Šlo je za še en modni hit, ki je v parih mesecih izzvenel.
Preden se lotim podrobnejše obravnave gladkega ženskega telesa 21. stoletja, se mi zdi smiselno, da
odgovorim na zastavljeno vprašanje, kdaj, zakaj ter kje se je odstranjevanje dlak pojavilo.
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Zgodovina odstranjevanja dlak
Odstranjevanje dlak sega daleč v zgodovino, arheologi pravijo, da se je začelo že v kameni dobi. Dlake naj bi
si odstranjevali zaradi praktičnih razlogov – niso želeli, da bi jih napadalci v boju zgrabili za dolge lase ali brado.
Prav tako naj bi jih brada ovirala pri lovu. Na različnih nahajališčih so namreč odkrili ostro kamenje, podobno
britvicam, in nekakšne pripomočke iz školjk, ki naj bi delovale kot pincete.
Egipčani, znani po različnih lepotnih ritualih, so izumili kar nekaj pripomočkov za odstranjevanje dlak.
Premožnejši moški in ženske so si namreč odstranjevali dlake iz celega telesa, odstranili so tudi lase. Edine dlake,
ki so bile zaželene, so bile obrvi. Za odstranjevanje dlak so uporabljali morske školjke – kot pincete, koralne kamne
in različne voske, podobne današnjim depilirnim trakovom, v enem izmed arheoloških najdišč pa so našli celo
bakreno britvico, ki naj bi nastala 3000 let pr. n. št.. Egipčani so namreč verjeli, da je golo, neporaščeno telo znak
premožnosti in čistosti – lahko bi rekli, da ima neporaščeno telo danes enak status, ponazarja urejenost ter čistost.
Kleopatra je bila ena prvih, ki je neporaščeno telo označila za lepotni ideal. Zgodovinarji so prepričani, da je bilo
britje povezano tudi z zdravjem, saj je nepobrito telo preprečevalo okužbo z različnimi boleznimi, kot so naprimer
uši.
Rimljani, kot vemo, so se zgledovali po Grkih. Ti so prav tako kot Egipčani in Mezopotamci zapovedovali
pobrito, »urejeno« telo, toda tu »prvič« govorimo o izključno ženskem telesu – to je obdobje, ki je opredelilo razliko
med moško in žensko podobo telesa. Moški so si morali pristriči brade in pobriti lase – tako kot v kameni dobi zaradi
varnosti v bitkah, medtem ko so si ženske morale odstranjevati praktično vse dlake, razen las in obrvi. Odsotnost
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dlak je zanje predstavljala višji sloj, nekakšen luksuz – če si bil nepobrit, si predstavljal nekoga, ki je reven, umazan,
neciviliziran. Tako kot Egipčani so Grki in Rimljani smatrali ženske sramne dlake za necivilizirane, če smo dovolj
pozorni lahko na vseh upodobljenih ženskih kipih in freskah iz tistega obdobja opazimo zelo lepo oblikovane
»trikotnike« in odsotnost dlak na nogah in podpazduhah. Za odstranjevanje so poleg že prej naštetih pripomočkov
uporabljali še britvice iz kremena, različne depilatorne kreme in strašljivo pinceto, imenovano »

volsella«. Ta naj bi

bila predstavljena vsakemu dekletu, ki mu je zrasla »prva sramna dlaka«.
V srednjem veku pa se je zgodil popoln preobrat. Kraljica Elizabeta je imela le en lepotni ideal, kar se tiče
dlak – vse dlake iz obraza se morajo populiti, vključno z obrvmi in prvimi centimetri las. Tako je čelo izgledalo veliko
večje, kar je bilo v tistem obdobju povezano z znanjem in pametjo, to pa je področje višjega sloja, kar zopet pomeni
izražanje hierarhične pripadnosti. Dlake so si populile ali pobrile, zelo popularna je bila uporaba različnih krem in
orehovega olja, ki je zatiral rast dlak in las na obrazu. Tega so matere deklicam začele v kožo vtirati že ob rojstu. S
preostalimi dlakami se ženskam (na srečo) v tem obdobju ni bilo treba obremenjevati, saj se zaradi dolgih krinolin in
dolgih rokavov niso videle, kar je na nek način pomenilo, da ne obstajajo.
Šele okrog leta 1760 je bila moškim predstavljan prva »L« oblikovana britvica. Izumil jo je francoski brivec
Jean Jacques Perret. Po podatkih rekoč so jo uporabljale zelo redke ženske. 1844 je dr. Gouaraud javnosti
predstavil svoj izum, prvo depilacijsko kremo za ženske, imenovano Poudre Subtile. Slabih štirideset let kasneje je
na trg pršla prva britvica, ki jo uporabljamo še danes, njen izumitelj je bil King Camo Gillette. Britvica je bila
ustvarjena za moške, in sicer za britje obraza.
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Ni trajalo dolgo, ko je Gillette ženskam leta 1915 predstavil luksuzno prvo žensko britvico na trgu, imenovano
Gillette Milady. Hkrati s to luksuzno pozlačeno in lično zapakirano britvico se je pojavila tudi fotografija v reviji za
ženske, na kateri je bila ženska z dvignjenimi rokavi in pobritimi podpazduhami. To fotografijo bi lahko označili za
enega izmed vodilnih dogodkov, ki je vodil do gladkega ženskega telesa 21. stoletja. »Kadar oglasi želijo prodati
svoje (nove) ideje, se pogosto zanašajo na emocije svojih strank, vedo, kako pritisniti različne gumbe, da bi v
stranki vzbudili strah, ljubezen in nečimrnost, na takšen način ustvarjajo probleme, ki jih stranka prej ni zaznavala
kot problematične. Toda ko je seme posajeno, se boste težko uprli, da ga ne boste želeli popraviti.« (Komar, 2016)
In to je definitivno uspelo »brivski« kampanji za ženske. Najprej so se britju podpazduh kljub novemu dizajnu oblek
brez rokavov upirale, a so na njih pritisnili z grobimi, žaljivimi oglasi. Ti oglasi nepobrito žensko predstavljajo kot
zanemarjeno, kot žensko brez potenciala za partnersko zvezo, predstavijo jo kot boječo žensko, ki si ne upa biti
napredna itd. Prav tej »boječi« ženski je bila predstavljena krema, ki odstrani dlačice brez britja – kar pomeni, da
ženska ni imela več izgovora, da se ne brije, češ da se boji rezil.
Večja težava je bila prepričati ženske, da si je dlake treba odstranjevati tudi iz nog. Z oglaševanjm britja nog
so začeli že okrog leta 1920. Ženske so večinoma že sprejele britje podpazduh zaradi oblek brez rokavov, nog pa si
velika večina kljub popularnim kratkim oblekam ni brila, saj so bile hlačne nogavice »in«, kar je pomenilo, da se dlak
ni videlo. Do sprememb je prišlo šele med drugo svetovno vojno, ko je začelo zmanjkovati najlona za izdelavo
nogavic. Ženske so bile »prisiljene« oditi iz hiše brez hlačnih nogavic, kar jih je nenazadnje prepričalo, da si morajo
noge pobriti. V medijih se je pojavil pin-up stil – fotografija je prikazovala pomanjkljivo oblečeno žensko s prosojnimi
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hlačnimi nogavicami, pod katerimi so se svetile noge brez dlačic. Okrog leta 1940 se je na trgu pojavil tudi prvi
električni brivnik za ženske, ki je navdušil potrošnice, saj je prihranil polovico časa, ki so ga do sedaj porabile z
britjem. Do leta 1970 ni prišlo do večjih prelomov in iznajdb. Ženske so se še vedno posluževale britja, depilatorne
kreme so bile namreč premočne za občutljivo kožo. Zelo popularna je bila uporaba depilatornih trakov iz voska, saj
je bila uporaba preprosta in učinkovita. Leta 1970 pa je (končno) prišlo do revolucije tako imenovanih otrok sonca,
hippijev, ki so zagovarjali naraven – nepobrit videz.To je bil za industrijo velik korak nazaj. Kljub revoluciji so
nadaljevali s krajšanjem dolžine oblačil in prav tako kopalk, to je bilo namreč leto, ko je modna industrija javnosti
predstavila bikini kopalke. Sramne dlake je bilo prvič po razpadu rimskega imperija treba urediti. 1974 se je v
javnosti prvič pojavila fotografija popolno pobritega ženskega mednožja, ta je bila objavljena v erotični reviji Hustler.
Kmalu zatem je vsa porno industrija uporabila to fotografijo za nov model. Ni minilo dolgo obdobje, ko se je ta
model prenesel iz erotičnih filmov na ulice. Ženske t.i. brazilske depilacije sprva niso »razumele« oz. jo sprejele za
nekaj normalnega, vendar je bil pritisk erotične in modne industrije tako velik, da so na koncu podlegle. Leta 1990
gladek videz ni več pomenil nekaj luksuznega, pač pa »golo« nujnost.
V nadaljnjih letih se je gladkost samo še stopnjevala do te mere, da ženske niso imele zares izbire, glavna in
najboolj zaželena oblika odstranjevanja dlačic je postal laser, ki zagotavlja večno gladkost. V zadnjih letih se v
medijih zopet izpostavlja možnost izbire kot legitimna odločitev – toda kot sem omenila prej, večinoma gre za
modne hite, kako pridobiti čim več podpore s strani mladih upornic/kov.
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Gladko žensko telo 21. stoletja
Ob podrobnejši raziskavi zgodovine odstranjevanja dlak se mi je potrdilo kar nekaj domnev – odstranjevanje
dlak je bilo sprva nekaj, kar sta zaradi varnosti počela oba spola. Kasnje se je pojavil ideal gladkega telesa kot
lepega in popolnega, toda še vedno se je nanašal na oba spola. Šele kasneje se je pojavilo razlikovanje med
reprezentacijo ženskega in moškega telesa, po letu 1900 pa je prišlo do zanimivega preobrata - bolj kot je bilo
ženski dovoljeno razkazovati telo, večjo količino dlak je morala odstraniti. Kot da bi bila kaznovana, ker ne sedi več
za štedilnikom.
Kljub številnim uporom gladkemu ženskemu telesu, je ta zakoreninjen na mestu. Članki na spletu trdijo, da je
skozi celotno zgodovino šlo za načrtno podrejanje in na nak način kaznovanje žensk v relaciji do odstranjevanja
dlak, toda vsi po vrsti trdijo tudi, da je represije nad ženskim telesom končno konec. Avtorice/rji člankov so mnenja,
da se ženske lahko postavijo na eno ali drugo stran brez posledic. Sama trdim, da temu ni tako in da ženske nismo
osvobojene, kar se poraščenosti tiče. Poraščeno žensko telo v družbi ni sprejeto, prej je zasmehovano, ženska pa
je označena za neurejeno, na nek način celo umazano. Ti pojmi niso daleč od reklam iz leta 1930, ki sem jih
omenjala zgoraj.
Neporaščenost ženskega telesa kot nečesa »naravnega« me je zelo pritegnila in nastal je projekt
.
The Goddess In You

Reveal
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Projekt:

Reveal The Goddess In You 55

Barvni video
42”
2017

Naj nadaljujem zgornjo tezo: neporaščenost ženskega telesa kot nekaj naravnega – v to družba nekako slepo
verjame in kljub temu da vsi poznamo resnico in ta je, da se dekletu tako kot fantu v puberteti začne spreminjati telo
in med vsemi drugimi spremembami je tudi poraščenost. Medtem ko se fanta spodbuja, da »vzgaja« svoje dlake in
se z njimi hvala pred drugimi fanti, se deklico, ki kaže svoje prve dlake pod podpazduho, hitro poduči, da dlake niso
»lepe«, zaželene in da jih bo od sedaj naprej primorana odstranjevati malo da ne do konca živlljenja. Kaj ni
absurdno, da se otroke ob istem življenjskem, na nek način prelomnem dogodku obravnava povsem drugače?
Če nadaljujem iz pubertetnega v odraslo obdobje; norme so bile podane in so hočeš nočeš sprejete s strani
družbe. Toda kot sem napisala na začetku podpoglavja, neporaščenost je sprejeta kot naravna, kar pomeni, da je
nekako splošno, utopično prepričanje družbe, da je ženska neporaščena od rojstva dalje. Ta ideja se mi je prvič
porodila ob gledanju televizijskih reklam, ki so mi bile največji navdih za celotno raziskavo, in sicer, ko si podrobneje
ogledamo televizijsko reklamo, ki propagira izdelke za ženske za odstranjevanje »nezaželenih« dlak, lahko poleg
55

Prevod: Razkrij boginjo v sebi.
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pretiraneeksualnosti, veselja, seksapila itd. opazimo, da so ženske, ki si v reklamah odstranjujejo dlake, že pobrite,
če posplošim – odstranjujejo si nevidne dlake. Iz tega lahko potegnem sklep, da so dlake na ženskem telesu
postale tako nemisljive, da se jih preprosto ne da več videti.
To pa ni edini problem teh reklam. Pravzaprav se ne razlikujejo dosti od ostalih reklam, ki sem jih opisovala
pri projektu ( Brez naslova)
. Ženske, ki nastopajo v reklamah proizvodov za odstranjevanje dlak, so enostavno
neresnične ali kot izjavi ena od intervjuvank v dokumentarcu Kaj pa MojcaUrše Menart, ženske v slovenskih filmih
so nekakšne femme fatale, ki v resnici ne obstajajo, in prav tako je tudi v televizijskih reklamah.
Nastal je kratek video, ki se giblje med dvema resničnostima. Prva je tista, ki nam jo pokažejo na televiziji,
druga pa je tista, ki se zgodi ženski doma. Projekt, ki sem si ga zastavila, je bil dokaj preprost. Odločila sem se, da
bom najprej dokumentirala odstranjevanje dlak na nogah na najbolj klasičen način – z britjem. Nastalo je nekaj
kratkih posnetkov »realnega« britja nog. Te posnetke sem rahlo obdelala, tako da na ekranu dlake izstopijo in
ostanejo opazne v vseh kadrih. Prikazati sem želela določene absurde, ki se pojavljajo na televiziji. Glavna dva sta
bila sama neporaščenost, ki se kaže
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kot poraščenost, ter sam nagovor žensk – kako, zakaj in na kakšen način. Samo podajanje informacij v televizijskih
reklamah meji na patetičnost in na nek na čin na poniževanje žensk, njihovega telesa ter mi šljenja. Odločila sem se,
da bom enakovredno izpostavila oba. Iz reklam sem izrezala ženska telesa, ki so erotizirana in napačno
prezentirana javnosti, in jih nalepila čez svojo podobo. Nastal je nekakšen vizualni kola
ž, ki rahlo spominja na
videokolaže iz osemdesetih let. Nato sem se lotila prepisa skripta. Ta je zares poni žujoč. Stavki, kot so: » Reveal the
«, » Life is more fun when you make your own sun!
«56 ipd.
Goddess inyou!«, » Every day is a chance to stay sunny!
so imeli v pisni obliki name še ve čji vpliv kot v govorjeni obliki. Tako sem videu dodala poni

žujoče, posmehljive,

patetično optimistične izjave, citirane iz reklam. Delujejo kot nekak šni podnapisi, ki celotno podobo stopnjujejo do
točke, ko ti ni ve č jasno, kam kaj spada, kjub temu da natan čno ve š, kaj gleda š in bere š. Gledalcu na nek na čin
postane neprijetno ob zavedanju, da tiho podpira te in druge vrste televizijskih reklam.

Projekt: »1.99g preveč«
Plastična posoda, lesena polica, človeške dlake
2017

Zadnji projekt, ki je nastal v sklopu del s tematiko poraščenega ženskega telesa je manjši objekt z naslovom
»1.99g preveč«. Raziskovanja te specifične, nikoli dovolj predelane teme nisem želela zaključiti z resnim, težkim in
56

Prevod: » Razkrij boginjo v sebi!, Vsak dan imaš možnost ostati “sočna” (“srečna”)!, Življenje je bolj zabavno kadar si sama svoje sonce!
«.
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na nek način obsojajočim delom. Odločila sem se za nekoliko posmehljiv projekt, ki na prvi pogled celotno tematiko
obravnava na komičen način.
Objekt je sestavljen iz majhne prozorne škatle z belim dnom, ki je napolnjena z dlakami. Že s samim
naslovom želim gledalca opomniti, za kako malo količino dlak gre in kakšen vpliv imajo na družbo in posledično na
žensko. Kmalu za tem pride do zanimivega preobrata, gledalec se namre
katerim sem dokazala, o kako majhni količini

dlak

č zave, da je za uresni čitev projekta, s

govorimo,
preteklo ogromno časa.

Seveda pri tem projektu ne gre samo za količino gramov, ki jih je namerila tehtnica, gre za simbolno delo, ki
je – tako kot je preprosto – na nek način zelo kompleksno.
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Projekt: My Life is a Hairytale

My Life is a Pink Hairytale, Januar 2018
My Life is a Blue Hairytale, December 2017
My Life is a Dark Hairytale, November 2017
Najlonke, umetni lasje, kovinske, plastiče, steklene perle

Moja otroška želja je bila, da bi dlake na telesu rasle tako kot lasje – v neskončnost.
Moje vprašanje (ideja), povezano s projektom, je bilo, ali bi bila poraščenost ženskih teles družbeno sprejemljiva,
če bi bile dlake »urejene« kot pričeska. Natančneje: da ne bi rasle vsepovprek, ampak bi jih s pomočjo preparatov
»ukrotili« in jih tako na podoben način kot pričesko uredili v smiselno celoto.
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Sklepna misel
Raziskovanje zgodovine odstranjevanja dlačic in njenih posledic je odgovorilo na moje začetno vprašanje,
zakaj so ženske sprejele standart odstranjevanja dlak. Gre za preprosto vzročno posledičnost zgodovinskih
dogodkov, kljub temu pa sem vseeno razočarana, saj sem mnenja, da bi morali takšne in drugačne splošno
sprejete ideale/tradicijo/navade zavestno spreminjati; in kje jih je lažje spreminjati kot pri otrocih? Tem stereotipi
lepega in grdega niso samoumevni, jim pa takšni zelo hitro postanejo zaradi okolja, v katerem živijo – risani filmi,
otroške pravljice itd., v vseh vsebinah nastopajo stereotipni in tradicionalni junaki in junakinje.

»Mlade osebnosti, ki se oblikujejo pod vplivom takšnih predstav o spolih, ne bodo naklonjene preseganju družbenih “kalupov”
za ženske in moške. Risanke tako uporabljajo pravljične in fantastične zgodbe iz otroške domišljije, v katerih se zrcalijo
stereotipi in seksizmi iz resničnega sveta odraslih.«

57

Moje mnenje je, da je tradicija kriva za neuspehe osvoboditve, ne samo ženske in njenega telesa, temveč

tudi nekaterih drugih problematik. Tradicija, kot jo v prvi točki navaja Slovar slovenskega knjižnega jezika, je nekaj
»kar se je ustalilo v življenju kake skupnosti s prenašanjem iz roda v rod [...]« in prav tu nastane problem. Velikokrat
se sploh ne vprašamo, zakaj nekaj počnemo, slavimo ipd., ker je odgovor vsem skeptikom »spoštovanje tradicije«,
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VERŠA 1992, op. 49, str. 161–162.

60

pa naj bo ta družinska, narodna ali katerakoli druga. Šele, ko bomo prekinili s tradicijo, se bodo v družbi lahko
začele uveljavljati spremembe, in sicer tudi tiste, za katere trdimo, da smo jih že dosegli.

Menstruacija
Menstruacija. Biološki proces, ki se odvija vsak mesec. Doživlja jo (skoraj) vsaka ženska. Kljub temu da jo
doživljamo tako pogosto in je prisotna, odkar pomnimo, se jo dojema in posledično doživlja kot tabu - nečisto,
umazano, manjvredno. Takšno postane naše, žensko telo. Besedo menstruacija so v pogovornem jeziku zamenjale
druge »sopomenke«, kot so:

čišča, menarha, mesečna čišča, mesečno perilo, mesečna kri, perioda, svoje

rečiin svoje

Pleteršnikov

stvari,

slovar

s

konca

19.

pa čišča, čiščenje, diže, madež, mesečina, navadna, perilo, pranica, pranje, skrvnicain skrvnina.

stoletja
V

Kastelec-

Vorenčevem slovarju s preloma 17. in 18. stoletja poznamo dižedišče, ženske mesečne bolezniin očiščenje. V 16.
stoletju je Dalmatin v prevodu Svetega pisma uporabljal zvezo da ima ženska svojo bolezen
.58

Iskano geslo: menstruacija, Razvezani jezik: prosti slovar žive slovenščine
, dostopno na
<http://razvezanijezik.org/?page=Klju%C4%8DneBesede&tag=vulvas://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/780/izvor-besede-menstruacija/1>
(12. 5. 2019).
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Zgoraj naštete zastarele izraze so danes zamenjali novi slengovski izrazi, ki so po mojem mnenju migrirali iz
59
skrivnostnih v vulgarne in žaljive: monstruacija, podpizdnik, vpizdnik, fešta, tisti dnevi, pičkin golaž, ta rdeča.

Menstruacija tako še naprej ostaja nekaj, česar se je treba sramovati.
Fasciniralo me je dejstvo, da so nekateri zgoraj našteti izrazi preživeli več desetletij, zato sem želela zbrati
zapiske in mnenja o tej »uganki« s pomočjo dveh avtoric, Sabine Ž. Žnidaršič in Renate Šribar, saj sem prepri čana,
da menstruacija kljub določenim poskusom v 21. stoletju še vedno ostaja misteriozna.

Zgodovina moškega čudenja60
»Vsak čas, vsaka kultura, ki se ji je posrečilo zapisati v zgodovino, je takrat, ko je govorila o ženskah, imela kaj
dodati tudi o menstruaciji.«61
Za analizo zgodovine menstruacije sem izbrala tekst iz leta 1995. Gre za predavanje Sabine Ž. Žnidaršič z
naslovom Zgodovina menstruacije ali zgodovina moškega čudenja?
V njem strnjeno predstavi razumevanje in
59Iskano

geslo: vulva, Razvezani jezik: prosti slovar žive slovenščine
, dostopno na
<http://razvezanijezik.org/?page=Klju%C4%8DneBesede&tag=vulva> (12. 5. 2019).
Sabina Ž. ŽNIDARŠIČ, Zgodovina menstruacije ali zgodovina moškega čudenja?, v:
Ljubljana 1996, str. 7.
60

61

Prav tam.

Spol Ž.(ur. Lenca BOGOVIČ in Zoja SKUŠEK),

62

razlaganje menstruacije od antike do 20. stoletja. Ta pot nam pomaga razumeti stanje danes – ponovno potrdi
splošno uveljavljeno dejstvo, da je žensko telo v primerjavi z moškim telesom drugačno.62
Podobno kot pri »popolnem« telesu naletimo na pravilno in nepravilno – napačno oz. bolno obliko menstruacije,
torej ponovno delitev na naravno in patološko, o čemer piše tudi Renata Šribar v knjigiO menstruaciji: telo v
.
diskurzu, diskurz v telesu
Pripoved bom nadaljevala z obliko zapiskov, suhoparnih navedkov, in s tem kratko in jedrnato skušala prikazati
posamezna zgodovinska obdobja in njihovo dojemanje menstrualnega cikla.

Povzetek:
Antika
- Menstruacija je dojeta kot prevelika vlažnost ter pregretosti telesa.
- Menstruacija je »ženski delež« pri nastanku otroka – je analogna moškemu semenu: toda moško seme je aktivno
(nematerialno, dinamično, duhovno), medtem ko je menstruacija »mrzla«, je samo materija, iz katere je otrok grajen.
- Menstruacija kot bolezen – ženska je v primerjavi z moškim šibkejša in polna tekočin.
- Hipokratovo poimenovanje menstruacije, ki je preživelo vse do danes, je seveda »mesečna čišča«. Gre torej za
odtok odvečnih tekočin.

62

Prav tam.
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- Aristotel: Ženski delež pri produkciji je vrednostno nižji kot moški – »v idealnem modelu je otrok po Aristotelu
vedno posnetek svojega očeta. Če se to ne zgodi in ponavadi se ne, če torej deček ni povsem podoben svojemu
očetu ali če se rodi celo deklica, je to napaka, ki po Aristotelu nastane zaradi kvarnega delovanja ženske “mrzle”
materije, torej menstrualne krvi, na “toplo” moško seme. Ženska ni po Aristotelovi teoriji torej nič več kot napaka
narave, je odmik od popolnosti, ki se lahko materializira le v obliki moškega. Je ponesrečen moški.«
- Plinij: če nosečnosti ni, je kri izločena in je nečista. Novo in za nadaljnjo zgodovino žensk in menstruacije odločilno
dognanje je Plinijevo prepoznanje menstrualne krvi kot nečiste.
- Galen: ženska naj v času menstruacije ne zapušča hiše, naj ne gre na sonce, naj ne opravlja težkih del itd.
Srednji vek
- Srednjeveški misleci črpajo iz Antike ter nedognano dopolnijo s Staro zavezo = sholastika.
- Greh in bolezen: bolečine so manifestacija greha, menstruacija je tako kazen za storjen greh.
- Posledično je ženska nečista, v tretji Mojzesovi knjigi beremo o nečistosti ženske med menstruacijo in posledično
o nečistosti vsakega, ki se dotakne nje, njenih oblačil, predmetov ali postelje.
- Hildegarda iz Bingena: Menstruacija je znamenje podedovane ženske grešnosti.
16. stoletje
– »Na svetu ni strupa, ki bi bil tako strupen kakor menstrualna kri.«

64

- Menstruacija je označena za nesnago.
17. stoletje
- Ideja o menstruaciji kot fermenti.
- Duncan: menstruacija naj bi bila ferment Evinega jabolka.
18. stoletje
- Menstrualni ciklus in lunine mene: pomisleki okrog povezave.
- Vrhunec ideje menstruacije kot strupa ta doživi v času renesanse – ljubezenski napoji – nujna sestavina je bila
menstrualna kri.
Razsvetljenstvo
- Menstruacija kot preobilje hrane in pomanjkanje gibanja.
- Menstruacija kot zatrta ženska seksualnost.
- Menstruacija kot dalj časa izostala zanositev.
- Prve ženske niso imele menstruacije: pravi ideal je ženska brez menstruacije.
- Čedalje več se govori o »pravilni« menstruaciji.

65

- Menstruacija kot abortus.
- Pozno 18 st. in obsedenost s statistiko še bolj poudarja »pravilno«, »zdravo« in »značilno« obliko menstruacije.
19. stoletje je prelomno stoletje
- »Ženske niso več ogroževalke kot na primer pri antičnih in srednjeveških mislecih in praktikih, ampak postanejo
telesno šibke, na trenutke zmedene, neodgovorne in zato varstva potrebne osebe.«
- 1827 Ernst: odkritje jajčne celice – za zaploditev ni več odločilen samo moški.
- Ideja menstruacije kot abortusa živi naprej: Menstruacija je nosečnost v manjšem merilu; menstruacija kot
propadla, razočarana nosečnost.
- Kontracepcija in abortus: menstruacija kot bolezen = grešnost ne samo do boga (nature), temveč do celotne
družbe. »Natura je namreč brezpogojno določila žensko za razplod, družba ali država ali narod pa od nje
pričakuje/jo in potrebuje/jo izpolnitev te brezpogojnosti.«
- Zopet: »prava, zdrava, normalna« menstruacija: kdaj, koliko in kako dolgo – vplivata rasa, vreme itd. Ključni je
torej geografski položaj.
- Strokovno mnenje je bilo, da »preveč sedenja, še zlasti sedenja za knjigami in izobraževanje nasploh, za ženski
organizem ni zdravo.«

66

- Uveljavilo se je dejstvo, da so ženske zaradi izgube tolikšne količine krvi resnično psihično in fizično šibkejše od
moških.
- Menstruacija kot nenormalna: na sodišču se jih mileje obravnava, če se sklicujejo na menstrualni cikel.
- Puberteta = nenavadni nagoni: povezava menstrucije ter piromanije, detomora, umora, samomora, tatvino itd.
63 Povezava

srednjega in novejšega veka: »zagovor poskusov izključevanja žensk iz sveta javnega ali vsaj

omejevanje njihove aktivnosti v njem.«64

Niti v antiki, niti v srednjem veku se niso ukvarjali s počutjem ženske v času menstruacije in posledično z
reševanjem, lajšanjem bolečin, namesto tega so se ukvarjali predvsem z ogroženostjo ostalih ljudi ter kako jih
zaščititi.
»Ženskam tudi v 19. stoletju ni pomoči; je že res, da jih nič več ne zaklepajo za pol meseca v hišo in jim ne
predpisujejo poniževalnih očiščevalih obredov, jih pa zato razglasijo za potencialno neprištevne, neodgovorne,
bolne, vsekakor pa za osebe, ki jim ne gre zaupati odgovornih del in odločitev.
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Prav tam, str. 7–24.
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Prav tam, str. 8.
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Prav tam, str. 23.
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20. stoletje je nadaljevalo tradicijo

67

mitov ter skrivnosti. “Zgodovina menstruacije in vsakokratni higienski predpisi ter prepovedi so torej tudi zgodovina
ideologij in vedenj o ženskem telesu, o “ženskem bistvu”, o “ženskem značaju”.«66

Sedanjost prikrivanja
21. stoletje se ne razlikuje kaj dosti od prejšnjega stoletja, menstruacija ostaja tabu, večino časa se delamo,
kot da ne obstaja. Družba od nas pričakuje, da se bomo obnašale in počele enake stvari enako kot v času, ko
menstruacije nimamo. Čudovit primer takšnega pričakovanja so reklamni oglasi. Večina reklam si je podobnih. Ena
protagonistka, ki ima menstruacijo, in njene prijatelji, ki ji svetujejo nov izdelek, ki ji bo olajšal življenje. Ko ga
uporabi, je videti srečna, zadovoljna, obleče bele kavbojke in visoke pete ter odpleše v svet. Mislim, da se vse
zavedamo, da menstrualni cikel spremljajo tudi določeni drugi dejavniki, kot je glavobol in/ali menstrualni kr či, ki so
pri nekaterih izjemno močni. Več kot očitno gre za prikrivanje. Od žensk se pričakuje, da bomo v času menstruacije
prikrile njene simptome in se obnašale, kot da gre še za en običajen dan. S tem ne mislim, da je imeti menstruacijo
kaj neobičajnega, neobičajno je to, da se od nas pričakuje, da na nas ne bo vplivala, da bomo skrivale tampone in
vložke, da ne bomo zaradi tega pogosteje odhajale na stranišče, da bomo v šoli, na fakulteti, v službi enako
produktivne. »Podobe menstruiranja opazno odstopajo od praks menstruiranja, še posebej stereotipno konstruirani
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Prav tam, str. 24.
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so vitalnost akterk, njihova dekliškost in prevladovanje nežnih barv in beline v artističnem prikazu.« 67 To, da ženske
v reklamah ustrezajo opisu »popolne« ženske popolnega telesa, sovpada z ostalimi reklamami, ki sem jih
obravnavala v prejšnjih poglavjih, ali kot pravi Renata Šribar: »Podobe žensk v oglasih so odgovor na raznovrstne
aktualne družbene potrebe po kategorizaciji žensk.« Ženska kljub neatraktivnosti fiziološkega pojava menstruacije
ostaja seksualni objekt, toda na način prikrivanja. V reklamah je s strani moških opažena šele, ko ji »tiste dneve«
uspe skriti.
»Izvorna analizirana snov, oglaševalsko ponovno uprizarjanje menstruacije nas je pripeljalo do feministično
prgramskega sklepa, da množična prisotnost podob menstruiranja v medijih lahko pomeni tudi “normaliziranje”,
običajnost pojavnosti menstruacije, in s tem premik v družbenem statusu žensk, njihovo “depatologizacijo”.«68

Projekt: Roza davek
tamponi, vložki, akril, akrilna nit
Intervencija
2017

V Sloveniji je davek na ženske higienske izdelke, tampone in ščitnike perila 22-odstoten, s

čimer so higienski

pripomočki tretirani kot luksuzni. Več kot očitno je, da tamponi in ščitniki perila ne morajo biti luksuzni izdelki, kot je
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Renata ŠRIBAR, O menstruaciji: telo v diskurzu, diskurz v telesu
, Ljubljana 2004, str. 34.
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Prav tam, str. 59.

69

naprimer čokolada, saj jih ženske nujno potrebujejo vsaj enkrat mesečno za nekaj dni. Predlog o znižanju davka na
higienske izdelke za ženske je bil pred kratkim ponovno predlagan, a na žalost zavrnjen. S projektom Roza davek
želim izpostaviti problematiko predragih higienskih izdelkov. Ves denar, ki sem ga prejela za uresničitev projekta,
sem vložila v nakup tamponov in ščitnikov perila. V vseh ženskih straniščih v pritličju FDV-ja sem namestila najmanj
en zavoj tamponov in najmanj en zavoj ščitnikov perila – ti so seveda na voljo za uporabo. Koliko časa bodo tam, ne
vem, gre za intervencijo, ki se iz dneva v dan spreminja. Edino, kar ostaja enako, sta roza obarva in okrašen
tampon, obešen na vhodna vrata stranišča. Ta tampon spominja/je dekor – dekor, ki je luksuz.
Kot zaključek misliti menstruacijo skozi politiko naj omenim The Tampon Book, ki je letos (2019) izšla v Nemčiji.
Gre za knjigo, v kateri je pakiran paket tamponov. Knjige so v Nemčiji namreč obdavčene manj kot tamponi.

»Our organic tampons have nothing to hide, so why conceal them in a book? We do this to protest against the
unfair and sexist taxation on tampons, sanitary pads and other feminine hygiene products. In Germany, these are
still considered “luxury goods” and therefore taxed with the top value added tax rate of 19 percent. Meanwhile,
actual luxury products such as flowers, truffles or oil paintings are considered daily necessities and earn the
reduced rate of only 7 percent. Is this crazy? Yes indeed! Luckily, we’ve found a loophole. Books are also taxed
69
with 7 percent.That’s why our tampons now come as a book, or rather inside a book.«

The Female Company, About, dostopno na <https://www.thefemalecompany.com/tampon-book-en/> (28. 7. 2019), prevod: “Naši
organski tamponi ničesar ne prikrivajo, zakaj jih torej skrivamo v knjigi? To počenmo, ker protestiramo proti nepošteni in seksistični obdavč
itvi tamponov, vložkov in drugih ženskih higienskih izdelkov. V Nemčiji ti zdelki še vedno veljajo za “luksuzno blago” in je zato obdavčeno z
najvišjo stopnjo davka na dodano vrednost, 19 odstotkov. Medtem ko dejanske luksuzne izdelke, kot so rože, tartufi in oljne slike, uvrščajo
69
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Poleg 15 tamponov pa se v knjigi nahaja še zbirka zgodb o menstruaciji, napisanih na 46 straneh.

med “vsakodnevne potrebe” ter so obdavčeni s 7 odstotki davka na dodano vrednost. Ali je to noro? Definitivno! Našle smo “luknjo v
zakonu”. Tudi knjige so obdavčene s 7 odstotki. Zato so naši tamponi (pakirani) kot knjiga, ali bolje rečeno nahajajo se znotraj knjige.”
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Nadaljevanje: sedanjost čudenja
Sama sem skozi prakso menstruacijo skušala misliti kot vsakdanji proces. Pomagala mi je spremeniti način
dela. Kljub temu da sem prebirala teorijo, gledala reklame in brala zgodovinske zapiske sem na nek način želela
pozabiti nanje - svojemu telesu sem želela prepustiti proces dela. Priznati moram, da sem bila precej skeptična, ali
sem pripravljena javno pokazati lastno menstrualno kri. Ugotovila sem, da se te tako kot večina na nek način
sramujem. To me je še dodatno motiviralo in nastalo je delo Cikel naključnih podob.

Projekt: Cikel naključnih podob
Neznanka
27. marec 2017, 23:15
Tehnika: scan, risba na steklo
Virgin Mary
27. marec 2017, 22:33
Tehnika: scan, risba na steklo
Deček z vijolično auro
28. marec 2017, 12:00
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Tehnika: scan, risba na steklo
(Povezovalno delo brez naslova)
Tehnika: scan
2017

Serija naključnih podob menstrualne krvi je preprosto delo, pri katerem se ukvarjam z vprašanjem, kaj se zgodi,
ko nimaš popolnega nadzora nad potekom dela, saj nadzor prepustiš telesnim procesom – v tem primeru
menstrualnemu ciklu.
Risba pooseblja prvo asociacijo, ki se mi pojavi ob pogledu na scan madeža. Ta asociacija postane ime posamič
nega dela, preprostemu imenu je dodan datum in ura nastanka podobe.
Dodatno delo, poimenovano (povezovalno delo brez naslova) Odtis, mi predstavlja končno osvoboditev zadrž
kov, ki sem jih imela pri javnem prikazu lastne menstrualne krvi. Gre za združitev več tabu tem – menstrualne krvi,
poraščenosti ženskega telesa ter podobe vulve. Pri menstruaciji ne gre samo za tabu krvi, temveč tudi za tabu okoli
ženske same, ki se vleče skozi celotno zgodovino ter se še vedno dogaja.
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Projekt: Herbarij
Menstrualna kri, okvirji
2017/18

herbarij herbárij -a m (á)

s podatki opremljena zbirka stisnjenih in posušenih rastlin za študijske namene: vložiti

cvetlico v herbarij; šolska botanična zbirka ima bogat herbarij70

»Herbarij je zbirka posušenih rastlin ali delov rastlin, ki so prilepljene na list papirja. Vsaka rastlina v herbariju mora
71
biti označena z imenom rastline, zapisom, kdo jo je nabral ter kdaj in kje je bila nabrana.«

“The shedding of your uterine lining (your endometrium) will typically have a varying flow volume that gradually, or
suddenly, increases. Menstrual bleeding also varies in duration, color (from old or new blood), and texture. Period
blood texture varies as a result of shedding endometrial tissue that can come out as blood clots.

Iskano geslo: Herbarij, Fran/SSKJ, Slovarji Inštitua za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
, 2019, dostopno na http://bos.zrcsazu.si/cgi/neva.exe?name=ssbsj&tch=14&expression=zs%3D19371> (16. 1. 2018).
70

Jasna MILINKOVIĆ, Herbarij: Izdelajte si knjigo rastlin, Govori.se,7. 9. 2017, dostopno na <https://govori.se/zanimivosti/herbarijizdelajte-si-knjigo-rastlin/> (16. 1. 2018).
71
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Period blood clots are a common feature of menstrual blood

— they can appear like clumps, chunks,

and/or a jelly-like consistency and can vary in size and number.
An average period sheds about 2 to 3 tablespoons (35 to 40 milliliters) of blood and tissue. Noticing clots or
clumps, especially on the heaviest days, is normal.«

72

Delo ni dramatično, prej intimno, morda celo preveč nedolžno. Gledalca nagovarja in opominja na nerazumen
družbeni strah, celo odpor do podobe menstrualne krvi.

Claire MCWEENEY, Blood clots during your period: What are they?, Medium, datum dostopanja <https://medium.com/clued-in/bloodclots-during-your-period-what-are-they-8d96e49cac5b> (16. 1. 2018), prevod: “Luščenje maternične sluznice (tvojega endometrija) ima obi
čajno različen volumen toka, ki se postopoma ali nenadom poveča. Menstrualna krvavitev se razlikuje tudi po trajanju, barvi (od stare do
nove krvi) in teksturi. Tekstura krvi se spreminja kot posledica luščenja endometričnega tkiva, ta se lahko manifestira tudi kot “menstrualni
strdek”. Le ti so pogosti pojav menstrualne krvi -lahko se pojavijo kotgrudice, koščki in / ali po konsistenci podobni želeju. Lahko se
razlikujejo po velikosti in številu. V povprečju se v obdobju ene menstruacije izloči približno dve do tri žlice (35 do 40 mililitrov) krvi in tkiva.
Strdki in grude so še posebaj opazne v dneh močnejšega toka - gre za povsem normalen pojav.”.
72
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The »fashion-beauty complex«73 ter ženska kot sokriva
»Good clothes, new clothes, this year´s clothes will cover up my flaws, straighten me out, measure me up to
the approving eye.«74
Sandra Lee Bartky s pomočjo t. i. »

fashion-beauty« kompleksa razloži kompleksno razmerje med žensko in

modo (modno industrijo):

»The fashion-beauty complex seeks to glorify the female body and to provide opportunities for narcissistic
indulgence. More important than this is its covert aim, which is to depreciate woman´s body and deal a blow to her
narcissism.«75
Torej, ženska, ki je iz vseh strani bombardirana z reprezentacijo »popolnega« ženskega telesa in največkrat
stremi k temu, da bi ga dosegla, se znajde v brezizhodnem položaju – modna/kozmetična industrija je tista, ki
»producira« oziroma bolje, si izmišlja »popolno« žensko telo in nenazadnje je ona tista, ki ženski ponudi »rešitev« je torej njena »sovražnica« in »rešiteljica« hkrati.

73

Sandra Lee BARTKY, Femininity and Domination: Studies in the phenomenology of oppression
, London 1990, str. 136.

YOUNG 2005, op. 14, str. 66, prevod: “Lepa oblačila, nova oblačila, letošnja oblačila bodo zakrila moje telesne pomankljivosti, me
izravnale, približale me bodo odobravajočemu pogledu.”.
74

BARTKY, op. 73, str. 39–40, prevod: “Modno-lepotni kompleks si prizadeva poveličati žensko telo in ji ponuditi priložnosti za narcistično
prepuščanje. Pomembnejše od tega je njegov prikriti cilj, ki je razvrednotenje ženskega telesa in pokončaje njenega narcizma.”.
75

84

Popolno telo je, kot smo ugotovile v istoimenskem poglavju, družbeni konstrukt, za katerega je odgovorna
modna industrija, prav tako pa nanj vpliva tudi kozmetična industrija. Popolno telo v resnici ne obstaja, je venomer
popravljeno in nenazadnje se tisto, kar je »modno«, venomer spreminja:

»Thus, insofar as the fashion-beauty complex shapes one of the introjected subject for whom I exist as object, I
sense myself deficient. Nor am I able to control in any way those images which give rise to this sense of deficiency.
Breasts are bound in one decade, padded in another. One season eyebrows are thick and heavy, the next pencilthin. /…/ Perhaps the most pervasive image of all, the one which dominates the pages of Vogue, is not an image of
woman at all, but of a beautiful adolescent boy. All the projections of the fashion-beauty complex have this in
76
common: They are images of what I am not.«

Večina žensk se zaveda citiranega, zavedajo se, da je »popolno telo« konstrukt, manipulacija. Fotografije so
retuširane. Toda to nam ne zadošča, pripravljene smo narediti skoraj vse, da bi dosegale nov, moden videz,
praktično vsak mesec. » Love-hate relationship« bi lahko poimenovali razmerje med žensko in modo - tisti mesec,
ko so tvoje košate obrvi »modne«, modi pritrjuješ, tisti mesec, ko si jih moreš izpuliti tisoč, pa jo zanikaš.

BARTKY 1990, op. 73, str. 40, prevod: »Tako, lepotno-modni kompleks oblikuje enega od vpeljanih subjektov, za katerega obstajam kot
predmet, se zaznavam kot pomanjkljivo. Prav tako ne morem nadzirati podob, ki vzbujajo ta občutek pomanjkljivosti. Prsi so povezane v
enem desetletju, poudarjene v drugem. Eno sezono so obrvi močne, naslednjo so tanke. /... /Morda najbolj prodorna podoba, tista, ki
dominira strani revije Vogue, sploh ni podoba ženske, ampka podoba lepega mladostniškega fanta. Vse projekcij modno-lepotnega
kompleksa imajo eno skupno točko: So podobe tistega, kar jaz nisem.«.
76
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Pierre Bourdieu v knjigi z naslovom

Moška dominacijaSandri Lee Bartky očita, da se moti, ko trdi, da je za

slabo žensko samopodobo kriv samo » fashion-beauty complex«, saj da je le-ta res zelo zapleten in pomemben

77,

toda:
»ne gre za nič drugega kot za okrepitev temeljnega razmerja, ki ženske postavlja na položaj bitij za opazovanje,
obsojenih na to, da sebe zaznavajo skozi kategorije dominacije, se pravi skozi moške kategorije. In da bi razumeli
“mazohistično razsežnost” ženske želje – se pravi te vrste “erotizacijo družbenih razmerij dominacije”, ki povzroči,
kot še pravi Sandra Lee Bartky, da se zdijo “moški, ki zavzemajo dominanten položaj”, “mnogim ženskam bolj
vznemirljivi” -, je treba postaviti hipotezo, da ženske zahtevajo od moških (in tudi, vendar drugotno, od modnih in
lepotnih ustanov), da jim ponujajo izgovor za zmanjšanje njihovega “občutja telesne neustreznost”.«78
Seveda Bourdieujemu razmišljanju oz. predpostavki ni zares mogoče oporekati, najlažje je žensko postaviti na
mesto tiste, ki si je sama kriva. Ampak ali mu lahko zares oporekamo? Ali smo same krive za svoj položaj? Moje
mnenje je, da se je treba vprašati, zakaj si ženska želi takšnega razmerja z moškim ter posledično z modno,
lepotno industrijo? Na kratko in površno bi lahko odgovorila, zato ker je bila tako vzgojena. Ženska je bitje (in ne
človek – SSKJ: Ženska), ki je opazovano in opaženo zgolj, če je blizu »popolnega«, to je nekaj, kar nam je
vcepljeno kmalu po rojstvu – venomer moramo nekaj dodati in nekaj odvzeti.

77

BOURDIEU 2010, op. 44, str. 79.

78

Prav tam, str. 79.

86

Če se ženska zaveda vsega zgoraj napisanega, zakaj je še vedno aktivno udeležena v igri »preveč, premalo –
toda nikdar ravno prav«? Na to vprašanje morda lahko iščem razlago skozi besedilo Iris Marion Young.

»So I am a split. I see myself, and I see myself being seen.«

79

»Is it that I cannot see myself without seeing myself being seen? ... So I am a split. I see myself, and I see myself
being seen. Might such a split express a woman´s relation to clothes, to images of clothes, to images of herself in
clothes, whoever she imagines herself to be? Can we separate the panels? I wonder if there´s a way we can get
him out of the picture.«80
Ali je mogoče misliti svojo podobo, na tem mestu kot svojo mislim žensko podobo, ločeno od moškega pogleda,

pogleda drugega? Nenazadnje tudi pogleda druge ženske.
Ali je mogoče misliti oblačila kot varno cono? Ali jih je mogoče ločiti oziroma prevrednotiti, jim odvzeti
pričakovanja družbe in se v njih dejansko izražati?

79

YOUNG 2005, op. 14, str. 63, slo. prevod: »Sem torej razcepljena. Vidim sebe in vidim sebe, kako sem opazovana.«.

Prav tam, prevod: »Ali se ne morem videti, ne da bi videla sebe biti opazovano? Sem torej razcepljena. Vidim se in vidim, da me
opazujejo. Ali bi lahko takšna razcepitev izražala odnos ženske do oblačil, do podob oblačil, do podob sebe v oblačilih, kdorkoli si že
predstavlja, da je? Lahko ločimo te panele? Zanima me, ali obstaja način, da ga odstranimo iz slike.«.
80

87

V nadaljevanju bom raziskovala zgornja vprašanja in s pomočjo nekaterih avtorjev in besedila Iris Marion
Young oblačila skušala misliti na drugačen način.
Marion Young v eseju Women recovering our clothesoblačila skuša misliti na nov način. Poskuša jih misliti kot
skupen, varen, celo zaščitniški prostor za ženske, čeprav se morda na prvi pogled dozdeva, da so oblačila, ki so
ujeta v svet modne industrije, večkrat kot varen svet v resnici nekaj kar ženske utesnjuje.
Ženska moda je bila in je še vedno nadzorovana s pogledom moškega. V 21. stoletju še vedno prevladuje
patriarhalna družba, morda celo huje, eopatriarhat, v katerem smo ženske navidezno (zakonsko) enake moškim, v
resnici pa se od nas pričakuje, da bomo delovale v njihovem sistemu, po njihovih pravilih, ki z vstopom žensk, niso
bila spremenjena ali kako drugače prevrednotena.
In podobna situacija se godi v svetu mode. Če sem jo do sedaj dojemala kot sovražnika, ki ima
sadomazohistični odnos do žensk ter njihovih teles, je sedaj čas, da o njej začnem razmišljati na drugačen način, s
pomočjo eseja Women Recovering Our Clothesavtorice Iris Marion Young.

»By the early twentieth century it would seem that the experience of clothing, especially women´s
experience of clothing, is saturated with the experience of images

of women in clothing — in

81
advertising, drawings and photographs, catalogs, and film.«

Prav tam, str. 64, prevod: »Na začetku dvajsetega stoletja se zdi, da je izkušnja oblačil, zlasti ženska izkušnja oblačil, nasičena z izkuš
njami podob žensk v oblačilih - v oglaševanju, risbah in fotografijah, katalogih in filmu.«.
81
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S pomočjo Iris Marion Young bom, kot že omenjeno, skušala misliti oblačila zunaj modne industrije, natančneje
zunaj patriarhalne oblasti, kar skušam realizirati tudi v praksi s projektom deflowered by Lea.

Prevrednotenje pomena oblačil s pomočjo Iris Marion Young
»It´s all true, I guess; at least I cannot deny it: In clothes I seek to find the approval of the transcending male
82
gaze; in clothing I seek to transform myself into a bewitching object that will capture his desire and identity.«

V oblačilih ženske torej ne išče potešitve lastne želje, osredotoča se na zadovoljitev njegove želje, oziroma še
več, zajeti želi tudi njegovo identiteto. Ženska je tako objekt, ki dopolnjuje njegovo subjektivnost.83

»Women serves as the mirror for masculine subjectivity and desire. /…/ The institutions of patriarchy contribute
to enchancing male subjectivity by organizing women´s desire and action to be indentified with his, desiring to make
84
herself into a beautiful object of gaze, finding her pleasure in his satisfaction.«

Prav tam, str. 67, prevod: »Mislim, da je vse res; navsezadnje tega ne morem zanikati: V oblačilih si želim najti odobravanje
transcendentalni moški pogled; skozi oblačila se želim transformirati v čaroben predmt, ki bo ujel / zaobjel njegovo željo in identiteto.«.
82
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Prav tam, str. 68.

Prav tam, prevod: »Ženske služijo kot ogledalo moški subjektiviteti in želji. /... /Institucije patriarhata prispevajo k povečanju moške
subjektivnosti, tako da organizirajo žensko željo in njeno delovanje, da se poistoveti z njegovim delovanjem ter postane čudovit objekt
pogleda in najde svoje zadovoljstvo v njegovem zadovoljstvu.«.
84
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Logično naslednje vprašanje, ki ga zastavi tudi Iris Marion Young s pomočjo Irigaray je »subverzija patriarhata«,
ki: »requires that women speak our desire, not as it has been formed in the interests of men but from and for

ourselfs.«85
Da bi se torej rešile patriarhalne objektifikacije se moramo torej vprašati, kaj si želimo me, kaj je naša želja, ki
je ustvarjena skozi nas (ženske) in ne skozi interese moških. Govori o medsebojni komunikaciji, ki naj bi odkrila,
obnovila in ustvarila »žensko kulturo«. Opozori na zelo pomembno težavo, ki je posploševanje takšnih raziskav na,
v tem primeru, vse ženske.

»There is no question that there are race, class, and sexuality differences in women´s relations to one another,
and in this women´s culture women most often relate to women of the same race or class indentification as
themselves.«86
Toda k tej navedbi doda svojo rešitev:

»I have often found it easiest to bridge such difference between myself and another woman by talking about
87
elements of women's culture – often clothes.«

85

Prav tam, prevod: »zahteva, da ženske govorimo o naši želji, ne preko interesa moških, ampak iz in za sebe.«.

Prav tam, prevod: »Ni dvoma, da obstajajo rasne, razredne in spolne razlike v medsebojnih odnosih med ženskami in v tej žensi kulturi
se ženske najpogoteje poistovetijo / identificirajo z ženskami iste rase ali razreda.«.
86

87

Prav tam, prevod: »Takšno razliko sem pogosto premostila s pogovorom o elementih ženske kulture - z oblačili.«.

90

Na prvi pogled se takšno mišljenje zdi zelo problematično, kajti ali s tem ne spodbujamo nadaljevanja
»tradicije«, natančneje ukalupljenih zapovedi, stereotipov? Tega se Young seveda zaveda in obrazloži, da takšen
projekt ne zanika ženske podrejenosti/opresije in da takšne strukture podpirajo opresijo. Ne glede na to:

»But if we

88
have always been agents, we have also expressed our desire and energy in positive symbols and practises.«

Ponovno se sklicuje na Irigaray, če posplošim, moški naj bi bili vizualni, obsedeni z identificiranjem objektov,
medtem ko naj bi bila ženska želja pluralna, fluidna, zainteresirana na dotik in ne toliko na vid. Iz te teorije Young
izvede tri užitke, ki naj bi jih imela ženska do oblačil, ti so dotik ( touch), povezovanje ( bonding) in
fantazija/fantaziranje ( fantasy).
Pomembno se mi zdi, da pred obravnavo treh užitkov poudari, da ob besedi »me« ( we), misli ženske, da pa se
zaveda, da ni na mestu, da bi lahko govorila o vseh ženskah na svetu in da bo zato govorila o svojih izkušnjah, s
katerimi se bodo lahko povezale njej podobne ženske (torej belke, srednjega razreda, heteroseksualno usmerjene,
ki delujejo v profesionalnem svetu v poznokapitalistični družbi). Poudari, da lahko razlike in skupne točne med sabo
najdemo samo, če vse ženske povemo svoje izkušnje in jih primerjamo.

88

Prav tam, prevod: »Ampak, če smo vedno bile agentke, smo svojo željo in energijo izražale tudi skozi pozitivne simbole in prakse.«.

91

»I

offer,

then,

this

expression

of

women´s

pleasure

in

clothes.« 89

Dotik (Touch)
»Feminine desire, Irigaray suggests, moves through the medium of touch more than sight. Less concerned with
identifying things, comparing them, measuring them in their relations to one another, touch immerses the subject in
fluid continuity with the object, and for the touching subject the object touched reciprocates the touching, blurring
90
the border between self and other.«

V relacijo pa se poleg dotika, ki zbliža objekt in subjekt do točke, ko postaneta eno, vključijo tudi drugi čuti, kot
naprimer » mode of vision«, v tem primeru način gledanja, ki ni enak patriarhalnemu načinu gledanja, temveč gre za
»potapljanje« med igro svetlobe in barve.

89

Prav tam, str. 69, prevod: »Ponujam torej ta izraz ženskega užitka v oblačilih.«.

Prav tam, prevod: »Ženska želja, predlaga Irigaray, se skozi dotik premika bolj kot vid. Manj se ukvarja z identificirajem stvari ter njihovo
primerjavo, merjenjem medsebojnih odnosov, dotik zaobjame subjekt v kontinuiteto z objektom, zapredmet, ki se ga dotika pa vzajemno
dotakne in zamegli mejo med seboj in drugim.«.
90
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» Sensing as touching is within, experiencing what touches it as ambiguous, continuous, but nevrtheless

differentiated.«91
Dotik in oblačila so povezana z blagom. Izbira blaga je ključ do pritegnitve pozornosti med subjektom in
objektom, v tem primeru med žensko in obleko.

»Some of the pleasure of clothes is the pleasure of fabric and the way the fabric hangs and falls around the
body.«92
Blago je bilo od nekdaj tisto, skozi katerega se je prikazoval družbeni položaj. Čeprav je zaznamoval oba spola,
so bila ženska oblačila bolj restriktivna, skoznje je bila izražena družbena etiketa. Tesni stezniki in ozki rokavi ter
težke konstrukcije pod krinolinami so ženski fizično onemogočali nepravilno vedenje. 93 Skozi desetletja se je etiketa
spreminjala, toda izgleda, da več kože, kot je smela pokazati ženska, več fizičnih bolečin ji je zadala družba
(odstranjevanje dlak, diete, lepotne operacije itd.).

Prav tam, str. 69–70, prevod: »Zaznavanje kot dotikanje je znotraj, doživljanje tega, kar se ga dotika, kot dvoumno, neprekinjeno, vendar
kljub temu diferencirano.«.
91
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Prav tam, str. 70, prevod: »Del užitka v oblačilih je užitek tkanine in način kako tkaina visi in pada okoli telesa.«.

93

O »telesnih podaljških« – steznikih in modrcih sem pisala v diplomskem delu z naslovom

Ženska in fragmenti modne industrije.

93

»Women have been imprisioned by this history, have been used as mannequins to display the trappings of
wealth.«94
Toda Young trdi, da smo z določenimi oblačili povezane na drugačen način, da se lahko z njimi povežemo na
drugem nivoju. Z nekaterimi kosi oblačil namreč ustvarimo razmerja, v katerih se ne počutimo nadvladane. V
nekaterih oblačilih se počutimo »ljubljene«, nepremagljive.

»Many of our clothes never attain this privileged status of te beloved, perhaps because our motives for having
most of them are so extrinsic: to be in style or to give our face the most flattering color, to be cost-effective, or to
please others.«95
Morda se prav v tem stavku skriva odgovor, če bi ženske izbirale in nosile oblačila, v katerih se počutimo
iskreno me same, ne da bi zadovoljevale želje, pričakovanja, celo zahteve drugih, bi morda oblačila postala varno
območje ne samo za zaprtimi vrati, ampak tudi v javnih prostorih.

YOUNG 2005, op. 14, str. 70, prevod: »Ženske so bile jetnice te zgodovine, bile so uporabljene kot lutke za prikazovanje pasti
bogastva.«.
94

Prav tam, prevod: »Številna naša oblačila nikdar ne dosežejo priviligiranega statusa ljubljenega kosa, morda zato, ker naši motivi za
njihovo imetje prihajajo od zunanj: biti v stilu, ali izbrati barvo, ki se poda našemu obrazu, biti stroškovno učinkovite ali ugoditi drugim.«.
95
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Povezovanje (Bonding)
Iris Marion Young se ob drugem užitku do oblačil sprašuje o vzpostavljanju vezi med ženskami, ki nastanejo
med pogovorom o oblačilih. Ženske naj bi se o oblačilih lažje pogovarjale z drugimi ženskami kot z drugimi moškimi.
Užitek se nam je pogovarjati z njimi, saj bodo razumele naše frustracije, ki so z oblačili povezane.

»Women often have stories to tell about their clothes – and even more often about their jewelry – that connect
these items they wear to other women who once wore them, and we often bond with one another by sharing these
stories.«96
Pri »povezovanju« med ženskami pa ne gre samo za deljenje zgodb, ampak tudi za dejansko deljenje, to je
izposoja oblačil.

»Girls often establish relations of intimacy by exchanging clothes; sisters and roommates raid each other´s
97
closets, sometimes unpermitted; daughters´ feet clomp around in their mothers´ shoes.«

Občutki pri izmenjavi oblačil so zelo različni, odvisni od vsake situacije posebej. Kljub temu pa gre pri vsaki za
različna izkustva, za prevzem, izposojo ali celo krajo identitete. Tu ne govorim samo o odraslih ženskah, ampak tudi
o otrocih, mladostnicah itd.
Prav tam, str. 71, prevod: »Ženske pogosto pripovedujejo zgodbe o svojih oblačilih, - in še pogosteje o svojem nakitu - ki te predmete
povežejo z drugimi ženskami, ki so jih nekoč nosile. Na ta način se pogosto medsebojno povežemo, z deljenjem podobnih zgodb.«.
96

Prav tam, prevod: »Dekleta velikokrat vzpostavljajo intimne odnose prav z izmenjavo oblačil; sestre in sostanovalke si med seboj delijo
oblačila, včasih tudi brez dovoljenja; hčere obujajo prevelike mamine čevlje.«.
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»As the clothes flow among us, so do our identities; we do not keep hold of ourselves, but share.«

In ko si delimo ter prilaščamo nove identitete, spoznavamo same sebe, poleg pa spoznavamo osebo, ki nam je
oblačila posodila (zavedno ali ne). Ker gre za tako oseben proces, so nam ženske, s katerimi nakupujemo, blizu,
predstavljajo nam udoben, varen prostor.

»I do not posses my clothes; I live with them. And in relating to other women through our clothes we do not just
99
exchange; we let or not let each other into our lives.«

Nakupovanja oblačil ne moremo jemati dobesedno, nakupovanje oblačil je proces. Proces, ki se velikokrat
konča brez nakupa, gre torej za izkušnjo, ki povezuje. Celo več kot povezuje, v tem procesu se gradijo močnejše,
bolj samozavestne osebnosti. Kot bi rekla Young » a mundane shared fantasy
«100.
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Prav tam, prevod: »Prav tako kakor oblačila potujejo med nami, potuje tudi naše identitete; ne držimo se sae zase, temveč delimo.«.

Prav tam, prevod: »Svojih oblačil si ne lastim; živim z njimi. V odnosu z drugimi ženskami skozi oblačila, ne gre le za menjavo oblačil;
druga drugi pustilo ali ne pustimo vstopiti v naše življenje.«.
99

100

Prevod: »mondena skupna fantazija«.
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Fantazija (Fantasy)
Young v zadnjem delu eseja opisuje tretji užitek, fantazijo, natančneje fantaziranje, ki se med drugim nanaša
na podobe modne industrije. V tem delu se združujejo pojmi in procesi, ki sem jih na kratko opisala na začetku
eseja – nadzorovano žensko telo, popolno žensko telo, podobe modne in lepotne industrije.

»Women take pleasure in clothes, not just in wearing clothes, but also in looking at clothes and looking at
101
images of women in clothes, because they encourage fantasies of transport and transformation.«

Že, ženske fantazirajo o podobah, ki se jim vsakodnevno vsiljujejo, toda ali je takšno fantaziranje lahko
feministično? Ali je lahko takšnemu fantaziranju odvzet občutek krivde, občutek nepopolnosti? Kot smo lahko videli
s pomočjo Sandre Lee Bartky, je modna industrija lahko zavetnik in sovražnik žensk hkrati – fashion-beauty
»

complex«.
Pozicioniranje ženske med subjektom in objektom je konstantno, neprenehno menjanje identitet je lahko
zanimiva izkušnja, toda večkrat kot to je izjemno naporno. Saj se od nas, kot že omenjeno, ne pričakuje samo
menjava oblačil, ampak menjava clotnega videza – torej telesa.
Young tako trdi, da je lahko fantaziranje skozi oblačila anksiozno, saj moda ponuja nerealne identitete in
utopične prostore.

YOUNG 2005, op. 14 str. 71, prevod: »Ženske uživajo/mo v oblačilih, ne le kadar jih nosimo, ampak tudi kadar si jih ogledujemo in
kadar gledamo podobe žensk v oblačilih. Uživamo zato, ker te podobe spodbudijo fantazije transportiranja in preobrazbe.«.
101
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»In our clothing fantasies we are not the voyeuristic gaze before whom the narrative reel unfolds, because the
pictures come to us only with the feeling of a narrative, not with narrative itself. Clothing ads, catalogs, music videos,
102
etc., present images of situations, clips of possible narratives, but without any thread and temporality.«

Brez težav se lahko poistovetimo z užitkom fantaziranja, ki se zgodi ob pogledu na fotografije, videoposnetke
itd., toda ali lahko rečemo, da je ta užitek dolgotrajen? Ali ne gre pri fantaziranju ravno za to, da nas modna
industrija pritegne, nam nato pove, kaj potrebujemo, da nepravilnosti popravimo – nekaj odvzamemo ali nekaj
dodamo? Ali je torej fantaziranje skozi oblačila sploh užitek?

»There is a certain freedom involved in our relation to clothes, an active subjectivity not interested in the malegaze theory.«103
Kakšna je ta svoboda? Ali lahko z zagotovostjo trdimo, da se ženske zavedajo razlike med utopijo in realnostjo?
V večini primerov se jo seveda zavedajo. Zame se težava pojavi prav na tem mestu, ženska se zaveda, da gre za
fantazijo, utopičen prostor, nerealna telesa, in za trenutek se počuti zelo udobno. Toda to udobje kmalu izgine in
kljub temu da se zaveda zlaganosti podob, ki jo zasledujejo, se jim vseeno skuša čim bolj približati.

Prav tam, str. 73, prevod: »V svojih fantazijah o oblačilih nismo voajeristični pogled, pred katerim se odvija pripovedni kolut, ker slike
pridejo k nam z občutkom pripovedi, ne pa s pripovedjo samo. Oglasi za oblačila, katalogi, glasbeni videoposnetki itd. Predstavljajo slike
situacij, posnetke možnih pripovedi, vendar brez vsake niti in časovnosti.«.
102

Prav tam, prevod: »V našem odnosu do oblačil se nahaja določena svoboda, aktivna subjektivnost, ki je ne zanima teorija moškega
pogleda.«.
103
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Iris Marion Young kljub temu trdi, da obstaja določena mera svobode v relaciji do oblačil, pravi ji aktivna
subjektiviteta ( active subjectivity), ki naj ne bi bila reprezentirana v teoriji »moškega pogleda«. Young se tu opre na
Sartra: »An image is consciousness of an unreal object. In imagining, I am aware of an unreal object and aware that

the object is unreal.«104
»Part of the pleasure of clothes for many of us consists of allowing ourselves to fantasize with images of
women in clothes, and in desiring to become an image, unreal, to enter an intransitive, playful utopia. There are
ways of looking at oneself in the mirror that do not appraise oneself before the objectifying gaze, but rather initialize
onself, turn oneself into a picture, an image, an unreal identity. In such fantasy we do not seek to be somebody else.
105
Fantasizing is not wishing, hoping, or planning; it has no future.«

Privilegij ženskosti, kot ga opiše Young, se skriva v svobodi estetike, skriva se v igri oblačenja, igri barv, oblik,
ki jih oblačila dajo telesu. Toda kje se ta igra dogaja? Odvija se za zaprtimi vrati, v prostoru, kamor moški pogled ne
seže.

Prav tam, prevod: Podoba je zavest neresničnega predmeta. V domišljiji se zavedam neresničnega predmeta in zavedam e, daje ta
objekt neresničen.«.
104

Prav tam, prevod: »Del užitka oblačil za mnoge od nas je, da si dopuščamo fantaziranje s podobami žensk v oblačilih in v želji, da bi
postale podoba, neresnična, da bi vstopile v neobčutljivo, igrivo utopijo. Obstajajo načini gledanja sebe v ogledalu, kateri ne ocenjujejo
pred objektivizajočim pogledom, ampak inicializirajo, spremenijo te v sliko, podobo, neresnično identiteto. V takšni fantaziji si ne želimo bit
nekdo drug. Fantaziranje ni želja, upanje ali načrtovanje; fantaziranje nimaprihodnosti.«.
105
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»Such female imagination has liberating possibilities because it subverts, unsetles the order of respectable,
106
functional rationality in a world where that rationality supports domination.«

Da, strinjam se, da je lahko takšno fantaziranje za ženske izjemno osvobajajoče, sama pa bi nam rada
ponudila nekaj več kot le skrivni prostor, zaprt in družbeno nesprejemljiv. Seveda se tega sveta ne da dobesedno
preslikati v sodobno družbo. Toda ali ne bi bil naslednji korak prav v tem, da se tak neobsojajoč prostor prenese v
realnost? Ali ne bi bilo treba fantazijo realizirati? Morda Young misli prav to, ko govori o tem, da takšna imaginacija
ustvarja prostore negacije in posledično možnosti za alternativo.

Projekt: deflowered by Lea
Alternativa, ki jo ponujam, je prevrednotenje pomena oblačil. Ne samo oblačil za ženske, temveč tudi oblačil za
moške. Torej modno industrijo na splošno. Da pa bi se takšen preobrat sploh lahko zgodil, Iris Marion Young s
pomočjo Lucy Irigaray predlaga preobrat družbenega sistema (subverzija patriarhata). Živimo v (neo)patriarhalni
družbi, v kateri vladajo specifična pravila, ki so velikokrat restriktivna. Če se osredotočim samo na modo in žensko
telo, obstaja morje pravil, ki jih mora ženska spoštovati, upoštevati, da je »pravilno« videna, tiste, ki pravila
zavračajo, doživijo različne posledice.
Prav tam, str. 74, prevod: »Takšna ženska domišljijaima osvobajajoče možnosti, ker podira, vznemiri red spoštljive, funkcionalne
racionalnosti v svettu, kjer ta racionalnost podpira dominaijo.«.
106
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Pravila, o katerih govorim, so pravila oblačenja.

»Sweaters cut low in front or back, bathing suits and lingerie cut high on the hip, cutouts in midriff at the waist,
skirt slits or short skirts, cutoff pants / all pattern the clothing cut to focus on bare flesh, and frequently the cuts also
107
direct attention to the fetishized neck, breasts, stomach, genitals, thighs, calves, ankles.«

Žensko telo je fetišizirano, različna obdobja fetišizirajo drug del ženskega telesa – ta mora biti čim bolj viden in
izpostavljen pogledu moškega. Ali kot poenostavi Malcolm Barnard: »Tako se torej ženska oblačila ponašajo s
108 Zaradi takšnih
seksualno privlačnostjo žensk, moška oblačila pa se bahajo z družbenim statusom moškega.«

pravil se vzpostavljajo stereotipi, ki imajo za ženske hude posledice. Od ženske se torej zahteva, da je seksualno
privlačna, okusno seksualno privlačna – s tem mislim na krhko mejo med tako imenovanim okusnim in neokusnim
razkazovanjem.
Če ženska po mnenju moških svoje telo pretirano razkazuje, si takšno telo lahko prilastijo, po njihovem mnenju
brez posledic. Zagovarjajo se prav s pomočjo stereotipov – češ da, če ženska pokaže preveč »mesa«, neverbalno
dovoli, si celo želi, da si njeno telo prisvoji nekdo drug. Govorim o otipavanju in v skrajni meri tudi posilstvu, ki je
opravičeno zaradi »neprimernih oblačil«. To so torej posledice, če prenesemo fantazijski prostor Iris Marion Young

Prav tam, str. 67, prevod: »Puloverji z globokim izrezom ali odprtim hrbtom, kopalke in spodnje perilo rezano visoko na boku, odprti deli
v višini posu, razporki na krilih, kratka krila, odrezane hlače / vsi kroji oblačil razani tako, da so fokusirani okoli gole kože, pogosto ti izrezi
preusmerjajo pozornost na fetišiziran vrat, prsi, trebuh, genitalije, stegna, meča, gležnje.«.
107

108

BARNARD 2005, op. 38, str. 75.
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v (neo)patrirahalno družbo. In ko sem omenjala ženske kot pajdašice – velika večina, se s takšnimi stereotipi strinja
in zagovarja moške – češ da se niso sposobni upreti itd. Torej jih ne smemo izzivati, saj bomo za posledice krive
same.
Kaj torej lahko storimo, da se bomo počutile varne, ko se bomo ponoči sprehajale same, s »prekratkim krilom«
in »preglobokim izrezo« po parku in bo v noči odmeval zvok udarjanja petk ob beton?
Kako torej hočete, da izgledam? Hočete, da je moje krilo ravno prav dolgo, hočete, da je moj dekolte ravno
prav globok, hočete, da so moja oblačila ravno prav oprijeta, hočete, da so moje pete visoke toliko in toliko? Kaj pa
si želim jaz?
Čakanje ne bo preobrnilo sistema, ne bo spremenilo družbenega konstrukta dojemanja žensk in stereotipov
ženskega telesa.
Poskusimo si torej zamisliti, kakšna oblačila si želijo ženske – brez omejitev. Menim, da imamo ženske pravico
do kratkih kril, oprijetih oblačil, petk itd. Težava nastane, ko moški menijo, da imajo pravico si zamišljati žensko
skozi stereotipe in si zaradi zaradi njih dovolijo posegati v naše telo tako fizično kot tudi psihično.
Moj namen je spreminjati stereotipe tudi na način vključevanja moških. Če jih samo izključimo, nismo naredile
ničesar novega. Izza zaprtih vrat bomo s fantazijo vstopile v »realen« svet in zopet bomo stereotipizirane.
Projekt deflowered by Leaje moj poskus spopadanja z dojemanjem ženskega telesa, v katerega (kot omenjeno)
vključujem tudi moško telo. Oblačila skušam misliti brez modnega, modernega, brez spola, kolikor je to le mogoče.
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Skozi oblačila skušam misliti tabuje ter »napake« ženskega telesa, kot je menstruacija, poraščenost oziroma
odsotnost le-te, strije, celulit, prsne bradavice itd. V mojih delih je ponavadi možno zaznati določeno mero cinizma
in estetiko »ljubkosti« (cuteness), otroške nedolžnosti, za katero se skrivajo dnevne nadloge in druge »ženske«
težave.
Moj namen je ženskam ter tudi moškim pokazati, da se ne potrebujejo sramovati svoje telesnosti. Tako
imenovanih telesnih hib ne zakrivam, temveč jih zavestno poudarjam, telesna mesenost je preslikana na tkanino
samo, namesto zakrita je podvojena.
Poleg tega se tako kot Young zavedam problematike izkoriščanja žensk, otrok ter moških, ki delajo v tovarnah
tekstila, zato skušam za svoje izdelke uporabiti čimveč tekstila iz druge roke, zavrženega blaga, dodatkov itd. Če se
ljudje počasi že zavedajo izkoriščanja, ki se vrti okrog modne industrije, torej končnih izdelkov, ki so na voljo v
trgovinah, velikokrat pozabijo, da tudi za polizdelki, kot je metrsko blago, stojijo množice zatiranih.
Zavedam se, da ima projekt določene pomanjkljivosti, toda kot pravi Iris Marion Young: »It may not be possible

to extricate the liberating and valuable in women´s experience of clothes from the exploitative and oppressive, but
there is a reason to try.«109

In poskusila bom zagotovo.
109

YOUNG 2005, op. 14, str. 74.
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Zaključek
»Vsi smo vrženi v svet, toda ženske so bolj vržene v svet, bolj ujete v imanenco, objektnost in telesnost. Njihova
možnost transcedence je bolj omejena kot pri moškem, njihova usoda, ki jim jo vsiljujejo vzgojitelji in družba, pa bolj
zapečatena. Vsi smo ljudje, avtonomni, svobodni in eksistencialno projicirani v svet. Takšna je v skrajni
konsekvenci psihoanalitična predelava osnovne ideje Drugega spola: da je ženska hkrati nekaj manj in nekaj več.
Manj in bolj je odtujena od moškega. Manj je človek v mediju univerzalnega, bolj je ženska, določena kot spol in
usoda.«110

Dokler bomo ženske krvavele modro kri,
dokler je poraščenost povezana z besedami, kot je zanemarjena,
dokler bo menstruacija označena za nečisto,
dokler strije in celulit ne bodo postale struktura kože,
dokler se bomo počutile dolžne skrivati tampone in vložke,
dokler nam bo neprijetno izjaviti, da menstruiramo,
110

BAHOVEC 2007, op. 3, str. 144.
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dokler bodo trdili, da za naravni videz potrebujemo ličila,
dokler bodo visoke pete in kratka krila izgovor za nekaznovanje posiljevalca,
dokler bo abortus stigma,
...
Do takrat bom vztrajala in se trudila, trudila se bom prevpraševati samoumevna dejstva ter skušala spreminjati
zakoreninjeno tradicijo poniževanja, zatiranja, izključevanja, objektificiranja žensk.
Vseh žensk.
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