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POVZETEK

Namen diplomskega dela je s pomočjo filozofske in psihološke teorije o nezavednem
pojasniti umetnost psytrance scenografskih elementov. Psytrance sceno združuje ideja o miru,
ljubezni, enosti in občutku pripadnosti ter čutni izkušnji. Glavno izkušnjo na psytrance
dogodku predstavljajo glasba in vizualni učinki, s katerimi se skuša doseči transcedentalno
stanje. V tem stanju doživljamo simbole na ravni kolektivnega nezavednega kot arhetipe po
Jungu, ki izhajajo iz nezavednih vsebin psihe vsakega posameznika posebej. Ti simboli se
pojavljajo kot posamezne in osebno pogojene variacije osnovnih arhetipskih podob. V svojem
diplomskem delu sem zato izpostavila simbole, kot jih razume Jung, na scenografskih
elementih psytrance dogodka, ustvarjenih s slikarskimi tehnikami. Scenografske elemente
sem ustvarila iz svoje ekspresije, pri kateri pa je prisotno eksperimentiranje ne glede na
izbrani ali določen motiv.
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ABSTRACT

The purpose of this text (my diploma) is to shed light on scenographic elements of the
psytrance subculture, with the help of philosophical and psychological theories of the
unconscious. The psytrance subculture is based on ideas of peace, love, oneness, the feeling
of belonging and the sensual experience. On a psytrance concert, the main idea of the
subculture is related to the listener through music and visual effects, both of which attempt to
achieve a transcendental state of consciousness. In this specific state we can experience these
symbols presenting themselves as individual and personality-based variations of common
archetypal images. Therefore, I focused on symbols, as interpreted by Jung, which were
created with specific painting techniques on the scenographic elements of a psytrance event. I
created the scenographic elements form my personal expressiveness, which contains
experimentation, independent of either a chosen or an established motif.
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UVOD
Hitri razvoj tehnologije v zadnjih desetletjih 20. stoletja je pripeljal človeka do alienacije in
avtomatizacije. Razočaranje nad velikimi ideologijami v preteklosti, npr. fašizmom,
nacizmom, komunizmom, stalinizmom je povzročilo izgubo vere v preteklost, tradicijo in
povzročilo strah pred prihodnostjo, saj ljudje niso verjeli, da se lahko njihova življenja na
kakršen koli način znatno poboljšajo. Takšno stanje jih je pripravilo do tega, da so se posvetili
sebi in idealiziranju osebne svobode. Tako se je v 20. stoletju razvila tako imenovana
counterculture oz. protikultura, katere rojstvo sega v 60. leta 20. stoletja. Zaznamovala je celo
polovico prejšnjega stoletja, tako v smislu aktivizma, družbenih gibanj in seveda tudi
umetnosti. To gibanje se je uprlo dominantnemu sistemu in družbenim normam ter
nasprotovalo načelom mainstream kulture v ZDA in Zahodni ter Severni Evropi in
pripomoglo k temu, da so se zgodile spremembe glede takratnih (in seveda tudi danes
popularnih) kočljivih vprašanj glede pravic žensk, vojn, elite ipd. Spremembe so se začele
pojavljati tudi v umetnosti, saj nam je že znano, da je umetnost refleksija družbe in trenutnih
situacij. Tako privede do soočenja prevladujočih centrov in mej modernizma v polju
konfrontacije elitne in popularne umetnosti in kulture. Spremeni se status umetnika in
umetniškega dela, kar ima posledice v tem, da postane umetnik svojevrsten aktivist, katerega
dela imajo politične posledice v kulturi in družbi.
V sklopu diplomskega dela sem se osredotočila na vizualno umetnost psytrance dogodka,
katere korenine segajo v psihedelično umetnost, ki se je začela v 60. letih prejšnjega stoletja s
pojavom hipijevstva. Psytrance sceno združuje ideja o miru, ljubezni, enosti in občutku
pripadnosti in čutni izkušnji. Glavno izkušnjo na psytrance dogodku predstavljajo glasba in
vizualni učinki, s katerimi se skuša ustvariti kozmično vzdušje. Ljudje so v tem prostoru
videti kot pleme, ki ima svoje rituale. Ponavljajoči ritmi in svetlobni učinki, ples, pri nekaterih
tudi uporaba psihedeličnih drog posameznika popeljejo v transcendentalno stanje, stanje med
budnim in sanjskim svetom. Festivali, ki so glavni dogodki v sklopu psytrance kulture,
omogočajo direktno udeležbo ljudi v sceni, glasbi, povezovanju med ljudmi ter umetnost.
Predstavi nam neko celoto, kjer se izgubita elitizem in akademizem in se ustvari cel sklop
umetnosti, dosegljiv vsem. To bi lahko skorajda vzeli kot napad na elitizem in akademizem,
saj se prestavi umetnost v vsakdanje življenje in ne v galerijo oz. muzej.
V diplomskem delu bom izpostavila simbole (kot jih razume Jung) na scenografskih
elementih psytrance dogodka, ustvarjene s slikarskimi tehnikami. Scenografske elemente bom
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ustvarila iz svoje ekspresije, le-te bom črpala iz svojih sanj. Pri mojem ustvarjanju je zmeraj
prisotno eksperimentiranje, ne glede na izbrani ali določeni motiv. Že od malih nog me je pri
likovnem ustvarjanju zmeraj spremljala glasba, iz katere vedno črpam ideje in jih
interpretiram skozi svoja dela. V svoja dela rada vključim nekaj, kar človeka prisili k
razmišljanju, to je vidno in hkrati več kot vidno. Psihedelična umetnost poudarja psihedelične
vizualne in mentalne izkušnje. Subjektivnost psihedelične umetnosti se mi zdi še tako bolj
fascinantna, zato se bom v diplomskem delu osredotočila prav na te osebne izkušnje.
Motivika sama ni ključnega pomena, saj gre lahko za kakršen koli motiv, bodisi fantastične,
metafizične ali nadrealistične vsebine. Pri psihedelični izkušnji gre prav zato, da skozi
transcedentalno stanje prehajajo simboli, ki izhajajo iz nezavednih vsebin psihe, zaradi česar
se pojavljajo kot ogromno število variacij osnovnih arhetipskih podob.
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1. ZGODOVINSKI PREGLED
Na vizualno podobo psytrance dogodkov je najbolj vplivala psihedelična umetnost 60. let 20.
stoletja. Korenine psihedelične umetnosti izhajajo iz besede psychedelos, kar pomeni
odprtje/razkritje duha oz. duše, torej je ekspresija, ki se manifestira znotraj duše. Najbolj
pomembno pri psihedelični umetnosti je, da umetnik izhaja iz svojega nezavednega, svojega
ekspresivnega duha. Izvora psihedelične umetnosti ni mogoče natančno določiti, saj izvor
sega tako v različne smeri umetnosti kot v različna obdobja.
Če prevrtimo par desetletij, bi lahko izpostavili par ključnih del, ki so znatno spremenila
pogled na umetnost. Za te spremembe je odgovorna tudi counterculture torej protikultura, ki
je zaznamovala celo polovico prejšnjega stoletja. Leta 1917 je Marchel Duchamp predstavil
svojo razvpito Fontano (Fountain), delo, katerega namen je bil napad na klasične,
tradicionalne paradigme glede umetnosti in dojemanja le-te. To delo je postalo ikona prav
zato, ker je dokončno spremenilo pogled na umetnost in gledalcem ponudilo alternativen
zorni kot, iz katerega so lahko opazovali napredovanje konceptov in konceptualizma nasploh.
Podobni premiki v umetnosti in novosti so se dogajali v zlati eri avantgarde, in sicer v
umetniških smereh, kot so fauvizem, kubizem ter surrealizem.
Najmlajša smer avantgarde takrat pa je bila pop art, ki je baziral na tedanji kulturi in jo
simultano prav tako izzival, obračal, ponavljal. S tem je izzival tako tradicionalistična kot
avantgardistična načela. Pomembno je, da izpostavimo, da je pojav takšnih protikultur v
umetnosti vedno spremljala neka mera kontroverznosti, saj so radikalne spremembe norm v
estetiki ali konceptih umetniških del vedno izzvale upor tistih, ki so verjeli v prejšnja,
tradicionalna načela. Takšne vrste nasprotovanj so nam znana še danes, čeprav so meje med
kulturo in njeno nasprotnico oz. posledicami le-te danes močno zabrisane.1

1.1 Psihedelična umetnost
S pojavom protikulture in hipijevstva ter eksperimentiranja z različnimi psihoaktivnimi
substancami se je pojavilo tudi psihedelično umetniško gibanje. S koreninami v San Franciscu
se je psihedelična umetnost razvijala sprva vzporedno z glasbo, in sicer v obliki umetniških
posterjev za različne koncerte, največ za koncerte skupin psihedeličnega rocka. Najbolj znani

Counterculture in society and art, Widewalls, dostopno na <https://www.widewalls.ch/counterculture/> (10. 10.
2019).
1
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predstavniki tega umetniškega gibanja so bili Alton Kelley, Wes Wilson, Rick Griffin, Victor
Moscoso ipd. Ideje in inspiracije za plakate so črpali iz gibanj, kot so art nouveau, dadaizem,
in pop art.
Psihedelična umetnost je podpirala uporabo drog z namenom in mnenjem, da so spremenjena
stanja zavesti pomembno gorivo za umetniško inspiracijo. Primerjamo jo lahko s
surrealizmom, saj zahteva mehanizem za željo po kreativnosti. Kar so za surrealiste bile sanje,
je bila za umetnike psihedelije uporaba substanc, ki so sprožile razne halucinacije. Freudove
raziskave, ki so se začele leta 1901, ko je začel analizirati svoje sanje, ter Jungovo
raziskovanje nezavednega (Psychology of the unconscious, 1912) so predstavljale začetek
psihoanalize. Tako so se umetniki začeli ukvarjati s svojimi sanjami, miti, simboli,
nezavednim ter psihoanalizo2, kar je tudi temelj za samo psihedelično umetnost in
surrealizem.

1.2 Nadrealizem, Body art, performans
Nadrealizem, katerega manifest je leta 1924 napisal Andre Breton, je umetnostna smer, ki se
zavzema za popolno svobodo človekovega duha. To svobodo lahko izraža z razumsko
nenadzorovanim zapisovanjem toka zavesti, asociacij, sanj in halucinacij. Tako se ustvari
umetnost, ki izraža podobo človekovega duha in jo nadrealisti priznavajo za edino pravo
resničnost. V stilnem pogledu nadrealizem ne upošteva nobenih jezikovnih pravil in celo
združuje besede po logiki pomenske oddaljenosti in ne bližine. Zato je nadrealistični pesniški
izraz le deloma razumljiv in velikokrat spominja na simbolizem, kjer za podanimi izrazi za
pojmovnost in predmetnost iščemo umetnikovo sporočilo. Nadrealisti pa niso ostali le pri
slogovnem eksperimentiranju, temveč so se tudi povezali z revolucionarnimi gibanji po
Evropi in po svetu, da bi s svojo mislijo o svobodi duha zagotovili tudi dejansko svobodo
človeka. Temelj nadrealizma je prikazovanje nadnaravnega, nedoumljivega in izražanje višje
stvarnosti v obliki asociacij pod vplivom nezavednih duševnih mehanizmov. Surrealiste so
zanimale sanjske podobe in nezavedno, kar je bilo razvidno v njihovih skulpturah, dejanjih
itd. Gorivo za nove ideje pa so črpali iz takratnih sodobnih antropoloških raziskav in z
nadaljnjim razvojem psihoanalize, kar je sprožilo željo po raziskovanju različnih kultur.
Predstavniki so Salvador Dali, Pierre Tanguy Joan Miró, Ernst, Henriett Seth-F., Magritte …

Maurice TUCHMAN, The spiritual in art: abstract painting 1890–1985, Los Angeles: Abeville Press, 1986,
str. 8.
2
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Zaradi razvoja antropologije med prvo in drugo svetovno vojno se je odnos do telesa
dokončno spremenil, umetniki so začeli raziskovati in opazovati telo in ga začeli jemati kot
objekt za doseganje višjega. Elementi likovne artikulacije, ki so se jih posluževali surrealisti,
so velikokrat simbolne, mistične upodobitve bitij, kontrastne barve, mistične pokrajine,
popačeni vsakdanji predmeti, nejasne meje figuralike. Umetniki so ciljali na to, da jih
nezavedno vodi skozi proces slikanja. 3
Po drugi svetovni vojni so se pričakovano razvile umetniške smeri, povezane s telesom, to so
performance in happening, ki spadajo pod umetnost Body arta, s katero se je začelo drugačno
dojemanje telesa – zavedanje njegove minljivosti, nestabilnosti, začasnosti. Umetniki so
začeli uporabljati svoje telo kot material za svoje delo. Njihov cilj je bilo spreminjanje statusa
quo idealov in norm Zahodnega sveta glede rase, spola in družbenega razreda.4

1.3 Primeri instalacij in psihedeličnega slikarstva
Izbrala sem si tri umetniška dela, ki povezujejo celovitost psihedelične umetnosti in združitev
tako vizualne kot avdio umetnosti. Tony Oursler in Mike Kelley sta združila tako glasbo kot
slike in videe ter skulpture v instalacijo, povezano s subkulturo punka, ki je prav tako velik
del mojega življenja. Poetics Kinetics je skupina umetnikov, ki ustvarja umetniška dela za
festivale ter se ukvarja z interaktivno, psihedelično umetnostjo. Prav tako pa se mi zdi
pomemben umetnik Alex Grey, saj je vodilni umetnik vizionarske umetnosti, ki je neizbežno
povezana s psihedelično umetnostjo in spiritualnim ter eksperimentiranjem s psihoaktivnimi
substancami in meditacijo.

3

TUCHMAN 1986, op. 2., str. 19.

4

Tracey WARR in Amelia JONES, The artist's body, London: Phaidon Press limited, 2000, str. 6.
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1.

SLIKA 1 TONY OURSLER , MIKE KELLEY - THE POETICS PROJECT

Mike Kelley in Tony Oursler sta v 70. letih 20. stoletja ustanovila punk rock skupino
imenovano The Poetics. Ta izkušnja, ki je trajala od leta 1977 do 1983, je zaslužna za bazo
estetike teh dveh umetnikov, ki sta jo popeljala stran od popularne konceptualne ideologije in
minimalizma tistega časa. Inštalacija je združevala miks žanrov, od plesa, performansa pa do
komedije, kritike kulturnih standardov, nasilja nad ekspresijo in kolaboracije med ostalimi,
kot so John Cale, Alen Vega, Kim Gordon itd.. Leta 1996 sta ustvarila tri CD-je ki so
združevali glasbo skupine The Poetics. Po tem sta se odločila spremeniti vse to v vizualno
umetniško inštalacijo. Zbrala sta material iz arhivov z idejo, da bi ga zopet oživela. Ustvarila
sta skupek videov, ki so dopolnjevali inštalacijo. Prav tako sta dodala ambientalni zvok in
video projekcije performansov, metaforične skice, intervjuje z rock zvezdami in avdio
umetniki, kot so David Bowie in Laurie Anderson. Vse to sta popestrila z murali in
skulpturami v duhu ''slabega slikarstva''. Tako sta ustvarila kolekcijo, ki jo je težko
kategorizirati. Porajalo se je vprašanje, ali je to dokumentacija, instalacija ali kaj drugega. The
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Poetics Project je bil manifest proti predalčkanju žanrov in subkultur. Bil je prav tako
soobčutenje vseh zvrsti umetnosti, tako vizualne umetnosti, glasbe, dekorja in slike. 5

2.

SLIKA 2 POETIC KINETICS , OVERVIEW EFFECT : ASTRONAUT

Skupina Poetic Kinetics je kolaboracija umetnikov iz vseh področij umetnosti in dizajna iz
Los Angelesa. Specializira se za večje instalacije in eksperimentalen, konceptualen,
psihedeličen dizajn. Skupina prav tako velikokrat ustvarja umetniška dela za razne festivale,
kot sta Coachella ali Burning man – ene izmed vodilnih elektronskih festivalov na svetu. Tak
primer instalacije je Astronaut. Več metrov visok in dolg astronavt predstavlja opise pravih
astronavtov, ki so doživeli tako imenovan Overview effect, to je kognitivni premik zavesti, ki
so ga astronavti občutili skozi popotovanje skozi vesolje ob pogledu na Zemljo. Ta efekt je
sprožil željo po združenju živih bitij, ras, mej in kontinentov ter zaščititi naš poseben planet,
ki ga kličemo dom.

Paul ARDENNE, The Poetics Project, Newmedia art, dostopno na
bin/show-oeu.asp?ID=150000000035721&lg=GBR> (14.08.2019).
5

<http://www.newmedia-art.org/cgi-
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Instalacija potuje po festivalu in komunicira z obiskovalci. Astronavtova obleka je videti
ponošena in poškodovana, kar indicira na težka vesoljska popotovanja astronavta. Na zapestju
ima več zapestnic iz raznih vesoljskih festivalov – na nek način predstavlja obiskovalce
festivalov, ki so izkusili vesoljska, psihedelična popotovanja. Na nogah ima vesoljska bitja in
material iz večih vesoljskih plesišč. Ta gigantska kinetic sculpture vključuje unikaten razpon
interaktivnih elementov, npr. kontrolirano animatroniko v rokah in dlaneh skulpture, s
katerimi lahko izvaja geste, kot so simbol peace ali ok ali thumbs up. V čeladi lahko vidimo
različne videe, ki odsevajo astronavtovo popotovanje po galaksiji. Prav tako čelada snema
obraze ljudi, ki jo gledajo in jih preslika na ekran, njihovo ime pa identificira in izpiše na
astronavtovo obleko.6

3.

SLIKA 3 ALEX GREY, GAIA

Slika vizionarskega slikarja Alexa Greya prikazuje njegovo vizijo Gaie, duše sveta. Gaio
prikaže kot drevo, ki sega v vse predele Zemlje ter naprej v vesolje in hrani vso naravo in
6

Overview effect, Poetic Kinetics, dostopno na <http://www.poetickinetics.com/overview-effect/> (12.4.2019).
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njene prebivalce. Slika prikazuje naravni cikel rojstva in smrti, vpetega v tapiserijo
narave. Gaino telo je uničil človek, kar reflektira trenutno krizo v okolju. Veliki, demonski
falus se je pojavil iz Zemlje in postavil strukture, ki pijejo Gaino mleko povsod po svetu
in jo tako izčrpavajo. Na spodnji srednji strani slike vidimo veliko, vidočo roko, ki je
pomagala ljudem spregledati, kako uničujejo svoj dom in s pomočjo katere so začeli
spreminjati stanje na bolje. 7

Alex GREY, Carlo MCCORMICK in Ken WILBER, Sacred mirrors: the visionary art of Alex Grey,
Rochester, Vermont: Inner Traditions International, 1990, str. 23.
7
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2. SPIRITUALNO V UMETNOSTI
Raziskovanje abstraktne umetnosti in njene povezave z okultnim in mističnimi sistemi
prepričanja se je začelo oblikovati v sredini 60. let 19. stoletja.8 Umetniki so se začeli
ukvarjati z globljimi in raznolikimi smisli oz. interesi, katerih najbolj prodorna raven je bilo
vprašanje spiritualnega. Razvoj abstraktne umetnosti je bil neločljivo povezan s spiritualnimi
idejami, ki so veljale oz. o katerih se je govorilo v poznih letih 19. in začetku 20. stoletja.
Presenetljivo veliko umetnikov se je v zadnjih stotih letih ukvarjalo z idejami in željami po
upodobitvi spiritualnih, utopičnih, metafizičnih idealov, ki jih ni mogoče predstaviti s
tradicionalnimi pristopi k umetnosti. Na primer umetnostni kritik Arthur Jerome Eddy se je
leta 1914 ukvarjal s ''čisto'', absolutno umetnostjo, katere namen je, da se loči od praktičnosti
in postane abstraktna.9 Že Platon je govoril o absolutni umetnosti, katere lepote ne bi presojali
glede na kaj drugega, temveč po njej sami. Ta umetnost naj bi se ločila od vsakršne
specifičnosti in iluzornih elementov v umetnini ter se dojemala kot celota ter samo na tak
način izrazila spiritualno vsebino in z njo postala na nek način živeča, nesmrtna. Prelomnica
se je zgodila, ko se je umetnikov cilj spremenil iz slikanja umetnosti v samo slikanje, proces,
v katerem je platno postalo kot neka arena, v kateri umetnik igra in ne le poskuša
reproducirati, redizajnirati, analizirati, ipd. Slikanje je tako postalo dogodek – happening.
Sheldon Cheney je leta 1924 potegoval vzporednice med vizualno umetnostjo in glasbo ter
prišel do zaključka, da je večina ''lepega'' proizvedenega z ''notranjo tendenco, ki izhaja iz
duše'' ter se spraševal, ali se ta tendenca pojavlja takrat, ko se začnemo ukvarjati s
spiritualnim oz. z našim notranjim svetom. Tako kot lahko vidimo in občutimo še danes, je
beseda spiritualen v 30. in 40. letih 18. stoletja dobila negativno, že skoraj krivoversko
konotacijo, katere raba bi lahko škodila karieri umetnika, ki jo uporablja. 10 Moramo se
zavedati, da je treba uporabo besed, kot sta okultizem in misticizem previdno opredeliti, saj je
specifika in kontekst, na katero se nanašajo umetnostni zgodovinarji in umetniki, drugačna od
tiste, ki jo uporabljajo teologi in sociologi. V našem kontekstu se misticizem nanaša na
iskanje stanja enosti s končno/ultimativno realnostjo, okultizem pa na skrivnostne in težko
dosegljive oz. razumljive pojave, ki jih lahko le malo ljudi doživi in spozna in ki so izven
znanstvenega razmišljanja.
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3. PSYTRANCE
3.1 Zgodovina psytrance kulture
Psytrance je svoje korenine pognal na indijskih plažah Goe pred petdesetimi leti, ko so se
Američani prostovoljno preseljevali v Indijo. Iz psihedeličnega rocka, ki so ga takratni hipiji
prinesli v Goo, se je počasi razvila elektronska glasba, ki je bila bolj sprejemljiva za ljudi,
navajene na prejšnji način življenja v Goi. DJ-i so veljali kot techno šamani, ki so z
ustvarjanjem glasbene atmosfere z raziskovanjem zvočne krajine ozaveščali o razvoju
človeške psihe in raziskovanju nezavednega. Zahodnjaki so se za daljša obdobja preseljevali v
Indijo, kjer so ustvarili življenjski slog, ob katerem so lahko uživali v naravi, rekreacijski
uporabi drog in najpomembneje, se oddaljili od družbe ameriških sanj.
Psytrance glasba združuje različne tipe globalne kulture in je žanr elektronske plesne glasbe,
katera lahko včasih spominja na house, techno in druge izpeljanke iz disko glasbe. Od drugih
žanrov se razlikuje po psihedelični estetiki, ki teži k temu, da ponazori in poustvari stanja na
psihedeličnih drogah. Psytrance izhaja iz besede psy (psihedeličen), katere pomen je povezan
s holotropnimi stanji na psihedeličnih drogah, ki povzročajo ekspanzijo psihe in prevajajo
določene elemente nezavednega stanja v zavedno.11
Psihedelično zato pomeni nekaj, kar razkriva nam skrite, v nezavedno potisnjene, aspekte
obstoja. Lahko bi rekli, da je to polzavedno stanje, okarakterizirano z odtujitvijo od zunanjih
vplivov.
Glasba psytrance vsebuje motoriko »four on the floor« ritemskega vzorca, ki je največkrat
uporabljen v disko in elektronski plesni glasbi. To je ponavljajoči se ritem v štiričetrtinskem
taktu, kjer bas udarja na vsak bit takta in s tem lahko privede do transcendentalnega stanja.
Psytrance glasbo danes srečamo v vseh državah sveta. Najbolj razvit pa je v Izraelu,
Južnoafriški republiki, Avstraliji, Japonski in Veliki Britaniji. Psytrance se ne navezuje na en
element, temveč združuje vso umetnost, od dekoracije, ki okolje znatno spremeni, do ljudi in
plesa, ki jih združuje ter povezuje. Psytrance je glasba, ki je namenjena temu, da človeku
podari doživetje.12
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Anton-Jari DESAI-PAULDEN, The rave new world of psytrance: experience, meaning and spirituality in

Bristol and London, Cardiff: Cardiff University, 2014, e-knjiga, str. 40, dostopno na
<https://www.academia.edu/21439848/The_Rave_New_World_of_Psytrance_Experience_Meaning_and_Spiritu
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Nekateri obiskovalci jemljejo psy-kulturo kot le zabavo, z razliko od drugih, ki ob tej glasbi
doživljajo transformacije ob intenzivnih izkušnjah, katere izzovejo kreativnost, inspiracijo,
stabilnost ter cilj oziroma nek namen. 13
Psykultura je narejena iz mešanice različnih kulturnih fragmentov, ki so prikazani v različnih
prilagajočih se in dialektičnih kombinacijah.

3.2 Opis psytrance dogodka
Prva izkušnja festivala, na katerem sem bila, je skoraj nepopisljiva. Festival Ozora, ki je
letošnje leto praznoval 20 let in se dogaja na Madžarskem blizu Blatnega jezera v sami vasi
Ozora, je eden izmed večjih svetovnih psytrance festivalov. Vasica se nahaja eno uro od
Blatnega jezera v dokaj zapuščenem okolju oz. sredi njiv in kmetij. Na vhodu na festival nas
pričaka napis ''WELCOME TO PARADISE'', torej Dobrodošli v raju. Pot se nadaljuje do
lesene zgradbe, ki je videti kot vesoljska ladja, katera je kot labirint sestavljen iz fraktalov. Že
na vhodu, ko v vrsti čakam na zapestnico, ki je tudi vstopnica za festival, srečam ljudi iz vseh
koncev sveta. Vije se vrsta nasmejanih, pisanih ljudi vseh nacionalnosti, zaznamovanih s
simboličnimi tetovažami, fraktali, vesoljskimi maskami, mavričastimi oblačili, spetimi
dreadlocki, raznimi pirsingi ... Prenašajo različne stvari in jih delijo med ljudmi, kot so npr.
razne dekoracije, poslikave, pijača, začimbe, kristali, pivo ter druge substance, risbe, letaki,
posterji ipd. Tujec pred mano mi ponudi vodo in se usede zraven mene, saj je vroče in še
zmeraj čakamo v vrsti. Ko dobim zapestnico, se odpravim proti kampu, da si postavim svoj
šotor ter grem raziskovat prostor. Zasliši se ponavljajoč se ritem basov, kot nek srčni utrip, ki
odmeva od odrov in ki se sliši kot 3D-zvok. Ko se namestim, grem najprej do Artibarna, kjer
lahko obiskovalci izdelujejo različne amulete, oblačila, kipe, slike, se učijo delati videe,
animacije, kovaštva, sitotiska in vseh drugih umetniških veščin, ki jih vodijo umetniki in
imajo svoje delavnice. Zraven Artibarna je The Dome, kjer slikarji ustvarjajo slike, ter
galerija slik, katerih umetniki so bili povabljeni na festival. Pot se nadaljuje po travniku do
cirkusa, kjer se vsako noč dogajajo predstave različnih akrobatov, plesalcev z ognjem ter vseh
vrst performerjev. Naprej po travniku je Haven, kjer lahko vsak dobi različne pripomočke, ki
pomagajo pri izčrpanosti in utrujenosti (magnezijeva voda, slane palčke, sladkor ipd.). Desno
od Havena se nahaja čajna hiška, v kateri prostovoljci celoten festival pripravljajo zastonj čaje
za obiskovalce, ter vrt poln zelišč in sadje, katerega lahko koristimo. Prav tako je zraven vrta
prostor za kuhanje s pečmi, narejenimi iz naravnih materialov, kjer so kuharske delavnice,
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laboratorij, v katerem se lahko opazuje različne kristale in strukture pod mikroskopi ter kjer
poznavalci vodijo znanstvena predavanja o različnih panogah. Poskrbljeno je tudi za
skupinske vadbe, kot so borilne veščine, joga, masaže itd. Za otroke je organizirano varstvo
ter mnogo igral, kjer se lahko igrajo.
Festival ima 6 odrov, vsak je namenjen svoji zvrsti glasbe, katerih skupni imenovalec je
psihedelična glasba. V Dragon's nestu oz. zmajevem gnezdu nastopajo glasbene skupine,
Pumpui je elektronski oder, kjer se glasba ne ustavi 10 dni ter daje možnost tudi DJ-em, ki
niso uveljavljeni v sceni, Chill-out Dome je prostor za počitek z večinoma mirno in
ambientalno glasbo. Glavni del Dogodka je Main stage torej glavni oder, kjer je glasba vsak
dan prisotna 20 ur na dan. Vsak oder se razlikuje po vizualizacijah in dekoracijah. Najbolj
dovršen je glavni oder, kjer DJ-i z odra, ki je videti kot nekakšen umetniški portal, ''vrtijo''
hipnotično elektronsko plesno glasbo s pomočjo globokih basov in ritmičnih ponavljanj. Ko
pade noč, se pojavijo psihotropne projekcije, katere dopolnjujejo geometrični laserji in UVluči, ki spremenijo oblačila sodelujočih v svetleče vzorce v temi. Povsod okoli odra so
različne inštalacije, narejene iz recikliranih in naravnih materialov. Mitična bitja, narobe
obrnjena drevesa, premikajoče se strukture, železne strukture, vrtiljaki itd. Med njimi vidimo
plesalce z lučmi, osvetljene žonglerje, plesalke s trakovi, na katerih so LED-luči ipd. Proti
jutru postane glasba hitrejša in se spremeni v tako imenovan darkpsy, ko vzide sonce, pa se
le-ta spet umiri in postane melodična. Občutek časa se nekako izgubi, oz. udeleženci
občutimo čas drugače. Optično postane ritmično in zvok s pomočjo umetniških projekcij
skoraj viden. Vsak pleše v svojem stilu, a se vseeno zdi, da vsak uporablja značilne gibe za
psytrance. 10 dni se počutim, kot da sem končno prišla domov, zares se pojavi občutek
globalnega plemena.

SLIKA 4, CHILL OUT DOME , OZORA , 2019
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3.3

Vizualna umetnost kot del psytrancea

Vizualna umetnost na psytrance dogodkih je drugačna od klasične psihedelične umetnosti po
osvetljavi in celotnem ambientu. Dekoracije oz. slike osvetljujejo UV-luči, laserji ter različne
utripajoče lučke. Velikokrat se umetniki oz. organizatorji poslužujejo uporabe laserjev, ki
dajejo psihedeličen oz. ‘futurističen’ ambient v primerjavi s standardnimi svetlobnimi efekti
(npr. premikajočimi se svetlobnimi glavami oz. topi in skenerji). Uporaba UV-luči daje
prostoru surrealistični in nadnaravni pridih ter ustvarja konfuzno globino prostora. Poleg
svetlobnih efektov imajo izjemen pomen pri ustvarjanju psihedelične atmosfere slike, ki jih
umetniki po navadi ustvarjajo prav za takšne dogodke. Psytrancerji se po navadi oblačijo v
pisana oblačila ter imajo včasih celo razne umetniške performanse (z ognjem, LED-lučmi
itd.), kar privede do nekakšne aktivne meditacije sodelujočih. Med njimi se vzpostavi neka
plemenska dinamika, kjer je pleme opredeljeno kot nekaj, kar sodelujoči ponotranjijo in se za
obdobje dogodka zares počutijo kot del tega. Tukaj se poraja vprašanje o performansu kot
umetniški smeri, kjer udeleženci nastopajo z različnimi karnevalskimi pripomočki, kot so ples
z ognjem, žongliranje, predstave z lučmi itd.
Vse kombinacije svetlobnih efektov, ljudi, glasbe, umetnosti ter stimulativnega vizualnega
prostora rezultirajo v občutku popačenega prostora in časa.

SLIKA 5, FESTIVAL OZORA, MAIN STAGE , 2018
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4. PSIHOLOGIJA C. G. JUNGA
V današnjem času smo začeli deliti dušo in telo, pozabili smo gledati stvari celostno in širše.
Po eni strani smo se osredotočili nase v toliki meri, da je naša družba postala narcistična in
nesposobna empatije do drugih ljudi, po drugi strani pa smo pozabili, zakaj sta pomembna
individualnost ter proces individuacije. Človek se v vesolju počuti osamljenega,
zdolgočasenega, ker ni več povezan z naravo, s svojimi nagoni, čustvi. Družba ga uči
prikrivati svoja prvotna čustva in zmodelirati nova, nadomestna čustva, ki si jih dovoli
pokazati drugim in konec koncev, seveda lažno tudi sebi. Zato se mi zdi smiselno, da
psihologijo Junga predstavim v mojem diplomskem delu, saj mi je pomagal pri razumevanju
tako umetnosti kot tudi človeške psihologije. Smiselna mi je prav tako povezava med
psytrancom in Jungom, saj ima večina ljudi, ki hodijo na psytrance festivale, željo po
drugačnem svetu ter družbi. Želja po enosti in globalnem plemenu se tako za trenutek zdi
možna.
Jung pravi: »Ljudje živijo, kot da bi čakali na nekaj, kar se ne bo nikoli zgodilo. Boleče se
zavedamo, da nam niti velike religije niti različne filozofije ne ponujajo močnih oživljajočih
idej, ki bi nam lahko zagotovile potrebno varnost v sodobnem svetu.«14 Dodaja pa tudi:
»Človeška zgodovina je v obdobju, ko je vsa razpoložljiva energija usmerjena v raziskovanje
narave, zelo malo pozornosti pa posvečamo bistvu človeka.«15
To oddaljevanje od svojega nezavednega pa pripelje do osamljenosti, brezupa, depresije in
nenehnih vprašanj. Psiha je postala odlagališče moralnih odpadkov. Pozabljamo, da je naš
podzavestni svet enako resničen kot naše zavedno, torej razmišljujoč svet ega, kjer se skriva
celo več odgovorov na to, kdo smo in kaj potrebujemo. Pustolovščino, ki nam je ostala, pa
lahko najdemo v internem kraljestvu naše nezavedne psihe.
Človek proces individuacije in soočenje s svojim nezavednim večino časa ne občuti kot
razodetje oz. blagoslov, temveč kot breme, ki nas zmede in nam oteži delo in vsakdanje
življenje.
Jung je skozi zgodbo kitajskega modreca Chuang-Tzuja o tesarju pokazal, da se »mora človek
zavestno pokoriti moči nezavednega, če hoče uresničiti individuacijski proces. Namesto, da
razmišlja, kaj bi moral narediti, kaj je v očeh drugih sprejemljivo, kako se običajno ravna, bi
se moral enostavno poslušati. Izvedel bi, kaj od njega želi njegova notranja totaliteta – sebstvo
14
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– tukaj in zdaj v danih okoliščinah. Tako kot drevo, bi se morali tudi mi prepustiti temu komaj
zaznavnemu, a vendar izredno močnemu vzgibu, ki izhaja iz težnje po edinstvenosti,
ustvarjalni samouresničitvi.«16
Ne smemo pozabiti, da zunanja resničnost za nas obstaja le do mere, ki jo zavestno zaznamo.
Ne moremo dokazati, da obstaja ''sama po sebi in sama zase'' (Peter Birkhaeser).
Vsaka izkušnja, ki jo doživimo, je napolnjena s poljubnim številom neznanih dejavnikov,
dogodki, ki jih zavestno sploh opazili nismo in ki so na nek način šli mimo naše zavesti. Te
dogodke podoživljamo le s prebliski intuicije ter skozi naše sredstvo komunikacije – sanje.
Dokaz za to je že naša razdvojenost oz. razcepljenost osebnosti, ki je podprta s strahom pred
novim in nezavednim. Ljudje se težko ločimo od naših navad in prepričanj, zato naš ponos
zmaga nad našimi spomini. Zato je zelo težko v sebi spojiti notranje razprtije, ne da bi zapadli
v eno ali drugo skrajnost.
Nezavedno pa ni le naša preteklost, ampak vključuje tudi polno napotkov in nastavkov za
našo prihodnost, iz njega črpamo tudi koncepte, zamisli in ideje, ki bodo vplivale na naš
razvoj. Sanje, kot sem že prej omenila, so sredstvo komunikacije med našim zavednim in
nezavednim in se izražajo kot nove misli, ki niso še nikoli presegle praga zavesti, zato se nam
velikokrat zdijo strašne in neprijetne, ker so njihovi koncepti nezavedni, ob enem pa zelo
čustveno nabiti.
V vsakdanjem življenju moramo svoje abstraktne misli posredovati z jezikom, ki je tretja
realnost, ki nam pomaga posredovati med realnostjo okrog in našimi abstraktnimi mislimi v
glavi. Če hočemo, da nas ljudje razumejo, moramo stvari čim bolj natančno pojasniti, zato
smo se tako v jeziku kot v mislih naučili domišljijsko okrasje preprosto oklestiti ter tako zatrli
samobitno kvaliteto našega duha. Ne prepoznamo več naše psihične identitete oz. ''mistične
udeležbe'', saj je bil naš svet oropan le-te. V nasprotju z arhaičnim človekom, ki še ni bil
okužen in je imel vpogled v sebstvo ter so ga vodili nagoni bolj kot njegovo racionalno, smo v
civilizacijskem procesu svojo zavest oddvojili od brezdanjih nagonskih plasti duševnosti.
Sebstvo bi lahko razložili kot nek notranji usmerjevalni dejavnik, simbol celovitosti. Z
razvojem sebstva lahko človek postane popolnejše človeško bitje. Dober primer za to je
umetnost. Če je človek umetniško nadarjen, a se njegov ego tega ne zaveda, se umetniška
nadarjenost ne bo razvijala in se posledično ne bo izpopolnjevala in človek nikoli ne bo postal
umetnik.
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4.1 Kolektivno nezavedno
Jung je razdelil nezavedno na dva dela: na kolektivno in osebno. Zgoraj opisano nezavedno se
nanaša na osebno in ga vsak človek doživlja drugače, individualno. Kolektivno nezavedno pa
v glavnem obvladujejo nagonska nagnjena, ki jih predstavljajo ustrezne miselne oblike. oz.
arhetipi, ki iz svoje notranjosti uravnavajo strukturo človekove psihe. Ohranja se iz roda v rod
in se tako prenaša s skupno psihično dediščino človeštva.
Arhetipi so izvorne, prirojene, podedovane oblike človeškega duha, kot neka shema oz.
matrica, po katerih se odvija življenje in na podlagi katerih gradimo svoje osebne izkušnje –
rojstvo, odraščanje, iskanje partnerja in dvorjenje, razmnoževanje, skrb za svoje mlade, zrela
leta, starost in smrt.
Reprezentacije teh se sicer izredno razlikujejo, a ohranijo vedno skupen osnovni vzorec. Ti
arhetipi so psihološki vzgibi, zaznani s čuti, obenem pa izraženi tudi v fantazijah. Mnogokrat
so razkriti le prek simbolnih podob in so brez znanega izvora. Torej jih mi prepoznamo kot
manifestacije, npr. energetsko nabit telesni instinkt, ki ohranja in skrbi za nadaljevanje naše
vrste ali kot arhetipska podoba (v sanjah, transcendentalnih stanjih ipd.), katere izrazljivost
najdemo v simbolih. Na primer zavedanje lastnih prednosti in slabosti se lahko kaže v
arhetipu heroja oz. njegove smrti, instinkt po materinstvu v arhetipski podobi matere z
otrokom v naročju, živaljo kot simboli transcendence ipd.
Arhetipe seveda vsak dojema drugače, pri vsakem posamezniku so te simbolne podobe
filtrirane skozi religije, katere poznamo oz. so prisotne v naši kulturi (npr. arhetip matere kot
podoba Marije in Jezusa), etnične skupine, družino, narod. Torej jim moramo dati osebno
podobo in jih s tem osmisliti in jih dati v določen nivo zavedanja. Preko osmišljanja in
izkušenj lahko določenemu arhetipu pripišemo pozitivne ali negativne lastnosti, temne ali
svetle strani odnosa, pomanjkljivosti itd.
4.1.2 Najpomembnejši arhetipi po Jungu
Najpomembnejši arhetip po Jungu je Sebstvo, to je človekovo najglobje jedro psihe. V
ženskih sanjah to središče po navadi pooseblja vzvišen ženski lik, npr. čarodejka, boginja,
svečenica itd. V primeru moškega pa je kot pobudnik oz. varuh, stari modrec, itd.17 Znane
upodobitve sebstva se kažejo v različnih pravljicah in legendah, kot so čarovnik Merlin ali
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grški bog Hermes. Prav tako se arhetip Sebstva mnogokrat kaže kot lik kozmičnega človeka –
gigantskega, vseobsegajočega lika, ki obsega celotno vesolje ali živali, ki človeku pomagajo.
Senca je rušilen arhetip, ki predstavlja kulturne simbole, ki smo jih potlačili ali poskušali
izkoreniniti in smo zato nenehno v nevarnosti naših negativnih nagnjenj. V sanjah se
pogostokrat manifestira kot nekakšna tema. Ampak ta tema ni vedno negativna, temveč ima
tudi pozitivne lastnosti, kot so zdravi nagoni in ustvarjalni vzgibi. Moramo spoznati, da
imamo vsi svojo senco ter jo sprejeti in iz nje črpati moč. Nekateri temni elementi
reprezentirajo naše reakcije na boleče dogodke v našem življenju, najpogostejše so travme iz
otroštva. Takšna upodobitev sence so npr. Slika Doriana Graya, ki jo je napisal Oscar Wilde
ali R. L. Stevensov Dr. Jekyll in Mr. Hyde.18
Anima in Animus – Jung pravi, da je »Anima je v moški psihi poosebitev ženskih psihičnih
nagnjenj; če naštejemo le nekatera od njih: neopredeljena občutja in razpoloženja, preroške
slutnje, dovzetnost za iracionalno, zmožnost osebne ljubezni, občutek za naravo in povezanost
z nezavednim. Značaj moške anime, kakršen se pokaže pri posamezniku, praviloma oblikuje
njegova mati.«19 Če je na moškega mati vplivala negativno, se njegova anima pogostokrat
kaže v potrtem razpoloženju. Lahko mu daje negotovost, občutljivost. Celo privede do
samomora v najhujših primerih. Dobri primeri takšne upodobitve so karakterji iz raznih
filmov ali slik, kot so npr. Cocteaujev film Orphee, ali lik Kraljice noči v Mozartovi Čarobni
piščali, prav tako kot Lorelei v tevtonski mitologiji.20
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SLIKA 6, KURT RUEPING , LORELEI SIREN FEMME FATALE, 1964, ZNAČILEN PRIMER ANIME

Če je mama bila pozitiven lik v njegovem življenju, ima to prav tako poseben, drugačen vpliv
na animo. Lahko je poženščen, sentimentalen, razdražljiv, občutljiv. Anima velikokrat
prevzame obliko erotičnih fantazij. Anima ima tako kot negativne plati tudi pozitivne, npr.
moškemu pomaga s pomočjo notranjih vrednot sprejemati prave odločitve. Je kot neka
povezava z notranjim svetom in vodi k sebstvu.
Tako kot ima moški nezavedno poosebitev ženske, ima ženska nezavedno poosebitev
moškega – Animusa. Ta arhetip se ne pojavlja v obliki erotičnih fantazij ali razpoloženj; več
verjetnosti je, da se izrazi kot skrito, sveto prepričanje. Animus se kaže kot trdoživa in
nepopustljiva sila celo v navzven zelo ženstvenih ženskah. Na lepem smo soočeni z nečim,
kar je v ženski trdovratno, hladno in popolnoma nedostopno.21
Eden od pomembnejših arhetipov je tudi arhetip Persone. To je tisti del, ki ga kažemo
navzven. Maska, ki jo nosimo za druge okoli nas. Ta arhetip je pomemben za socializacijo in
prilagoditev drugim. Negativna plat Persone pa je, da se izogiba nujnim stvarem, ki bi lahko
slabo vplivale na odnose med ljudmi, pretiran optimizem itd. 22

21

Prav tam, str. 191.

22

Prav tam, str. 16.
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SLIKA 7, B RATA GRIMM , CINDERELLA , ZNAČILEN PRIMER ARHETIPA PERSONE

1. MOJE DELO

Kot obiskovalka psytrance dogodkov sem navdušena nad celovitostjo vseh ravni umetnosti in
združitvijo z vsakdanjim življenjem na festivalih. Tako sem se odločila opremiti izbran
prostor, v mojem primeru Podzemlje Pece, s svojimi slikami, ki so v bistvu scenografski
elementi in skupaj tvorijo slikarsko instalacijo. Z airbrushem ustvarjam velike slike na napeto
lycro, elastično blago, na katero poleg tankih nanosov barve z airbrushem vedno dodam
slikarske dodatke s čopičem.
Organizirala sem dogodek v Podzemlju Pece, v rovih rudnika, kjer sem opremila halo, katera
se nahaja v osrčju gore Peca. Doživetje se je začelo z rudniškim vlakom, ki nas je popeljal 3,5
km v rove starega rudnika svinca in cinka. V hali sem napela svoje slike ter jih osvetlila s UV
lučmi. Na stenah rova se je projecirala projekcija oz. animacija narejena iz mojih del.
Moje delo se razlikuje od klasičnih psihedeličnih dekoracij v tehniki in stilu ter namenu letega. Motive za svoje delo črpam iz svojih sanj, vsakdana, psihedeličnih izkušenj itd. Ne
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ukvarjam se z geometrijskimi vzorci, kot jih lahko po navadi vidimo na festivalih (ki so tudi
inspiracija iz LSD-''tripov'', halucinacij), temveč se prepustim kreativnemu impulzu. Veliko
ljudi me sprašuje, zakaj je moja osrednja tematika ženski obraz oz. oči in iz kje črpam navdih,
ampak na to žal še nimam odgovora. Mogoče so ''krive'' slike Mersada Berberja, katerih
ljubitelj in zbiratelj je moj oče in katere so me celo življenje obdajale ali pa morda zato, ker se
mi ženska in žensko telo še zmeraj zdita nekaj najlepšega, kar sploh obstaja. Morda pa je to le
še en simbol, ki sili iz mojega nezavednega na platno/površino in ki ga še moram razvozljati.
Tukaj bi omenila povezavo z arhetipom Anime oz. Animusa, ki se pogostokrat pojavlja v
naših sanjah kot abstraktni simbol ženske oz. moškega, ki skupaj formulirata velik del
arhetipa Sebstva. Tako so umetniki upodabljali mitične ženske figure, ki izhajale iz zgodb ali
sanj. Dober primer za takšen motiv je sirena Loralay, fatalna ženska, ki vodi mornarje v smrt.

SLIKA 8 URŠA HALILOVIČ,AIRBRUSH NA LYCRO , DEL SLIKARSKE INSTALACIJE, 2019
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SLIKA 9 URŠA HALILOVIČ, ARHETIP SENCE , DEL SLIKARSKE INSTALACIJE POD UV LUČMI , 2019

Moja dela so nenadna in ekspresivna, hitra. Kot da neka ideja čaka, da jo dam iz sebe in se
razgalim prek nje. Počutim se dobro, ker sem našla svojo pot, kako izraziti svoje mnenje prek
abstraktnih simbolov umetnosti. Tu mi je zlasti fascinantna ideja arhetipov (po Jungu), saj se
mi zdi ta teorija še najbližja mojemu delu in kreativnemu impulzu.
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SLIKA 10 URŠA HALILOVIČ, AIRBRUSH NA PLATNO , 150 X 100 CM , DEL SLIKARSKE INSTALACIJE, 2019

SLIKA 11 URŠA HALILOVIČ, VIDEOPROJEKCIJA ISTE SLIKE NA SDKALE RU DNIKA, PODZEMLJE PECE , 2019
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SLIKA 12 SLIKARSKA INSTALACIJA POD UV LUČMI V

RUDNIKU , PODZEMLJE PECE , MEŽICA ,

SLIKA 13 VIDEOPROJEKCIJA DEL NA SKALO V RUDNIKU , PODZEMLJE PECE , MEŽICA, 2019

2019
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ZAKLJUČEK

Namen moje slikarsko prostorske predstavitve oz. instalacije, ki jo delam za svoje diplomsko
delo, je približati in predstaviti kozmično oz. mistično vzdušje, katerega se da doživeti na
psytrance dogodkih. Junga obravnavam zato, ker črpam veliko vsebin iz svojih sanj ter jih s
slikanjem poskušam analizirati in razvozlati simbole, ki so v mojem nezavednem. Psytrance
dogodki so mi te vsebine pomagali dodatno odkriti.
Trenutna kulturna situacija kliče po tem, da posamezniki spet združijo razdrobljeno vizijo
postmodernizma in prebudijo transpersonalno ter kolektivno bazo za resnico in zavest. V tem
tranzicijskem času je neizogibno vračanje k romantičnim in mitičnim vsebinam. Morda se zdi
smešno, da lahko trdimo, da se človeška zavest vrača v transpersonalno stanje, ko pa smo v
20. stoletju naredili toliko škode planetu in nam samim. Moramo pa se vendarle zavedati, da
je bilo 20. stoletje tudi stoletje družbenih sprememb, ki so jih dosegla liberalna gibanja,
priznanje rasističnih in seksualnih diskriminacij ter ekološko ozaveščanje. V našem jedru se
vračamo k ljubezni, dobroti ter dolžnostim, ki jih imamo do planeta. Tako se mi zdi umetnost
zelo pomembna, saj je edina, ki lahko abstraktne misli in čustva posreduje od ljudi do ljudi
skozi jezik in obliko simbolov. Umetnost tako širi obzorja oz. zavest gledalcev le-te, tako da
umetnik dovoli vpogled v njegovo notranjost.

Moj namen je, da občutke ter stanja, ki sem jih doživela sama, predstavim tudi drugim.
Celovitost instalacije mi omogoča vključenost gledalca v umetnino. Tako lahko gledalec
občuti sicer iluzorno umetnino kot resnično, s pomočjo katere se lahko gledalcu v podzavesti
sproži sprememba stanja zavesti. Dober primer spremembe zavesti so prav tako igralci, ki za
trenutek, ko igrajo, izgubijo svojo identiteto in se združijo s svojim igranim karakterjem. Na
isti način sem doživela psytrance festivale oz. dogodke, kjer se ob celostni izkušnji glasbe,
vizualizacij, plesa ter instalacij doseže transcendentalno stanje, ki ga lahko zamenjamo za
realnost oz. je del le-te. Človeštvo je prišlo z magično-mističnega pogleda na racionalnega in
tako kot opisuje Jung, se moramo k njem začeti vračati. Iskanje po unikatnem in po višjem je
umetnika pripeljalo do abstrakcije, nadrealnega, neobjektnega, sanjskega slikarstva. Allyson
Grey, žena znanega umetnika Alexa Greya je tako dejala, da je pomembno le, kakšni so naši
nameni. Bodisi v umetnosti, vsakdanjem življenju, v prijateljstvih, zvezah itd.. Namen je
razlika med dobrim in slabim umetnikom in ali umetnik da svojo dušo in telo v svoje
umetniško delo. Ampak najprej mora umetnik dojeti, da ima dušo in da spiritualnost obstaja.
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Tako je Jung meni pomagal utemeljiti osebne izkušnje, ki sem jih doživljala in čutila.
Umetnost je lahko meditacija, tako kot je meditacija lahko gledanje le-te umetnosti. Zato
mislim, da so psytrance festivali dober način, kako se ljudje lahko celovito povežejo in
sprostijo ter uživajo ob duhu umetnosti na vseh ravneh, pa čeprav je to lahko le za nekaj dni.
Ti festivali so pobeg iz vsakdanjika, ki lahko ljudem pomagajo do spoznanja in občutka
mističnosti, povezanosti, enosti.
Z diplomskih delom sem se prepustila, da me vodi umetniški nagon oz. del mojega
nezavednega. Z zapisovanjem sanj sem odkrivala vsebine, skrite v svoji podzavesti in jih tako
upodobila kot slike, ki skupaj tvorijo prostorsko instalacijo. Tako sem preko slikarstva
analizirala podobe, o katerih sanjam in se spraševala o njihovi simboliki in izvoru.

SLIKA 14 REPRODUKCIJA SLIKE , URŠA HALILOVIČ, DEL SLIKARSKE INSTALACIJE V PODZEMLJU P ECE
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SLIKA 15 RAZŠIRJENI PROSTORI VIDNEGA , PODZEMLJE PECE , 2019

SLIKA 16 RAZŠIRJENI PROSTORI VIDNEGA 2, PODZEMLJE PECE , 2019
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