UNIVERZA V LJUBLJANI
NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA

DIPLOMSKO DELO

PIA POŽEK
LJUBLJANA 2020
I

UNIVERZA V LJUBLJANI
NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA
ODDELEK ZA TEKSTILSTVO, GRAFIKO IN OBLIKOVANJE

ARTIVIZEM V TEKSTILNI
UMETNOSTI

DIPLOMSKO DELO

PIA POŽEK
LJUBLJANA, februar 2020
II

UNIVERSITY OF LJUBLJANA
FACULTY OF NATURAL SCIENCES AND ENGINEERING
DEPARTMENT OF TEXTILES, GRAPHIC ART AND DESIGN

ARTIVISM IN TEXTILE ART

DIPLOMA THESIS

PIA POŽEK
LJUBLJANA, February 2020
III

PODATKI O DIPLOMSKEM DELU
Število listov: 31
Število strani: 61
Število slik: 28
Število preglednic: 0
Število literaturnih virov: 38
Število prilog: 1

Študijski program: Univerzitetni študijski program (1.stopnja) Oblikovanje
tekstilij in oblačil
Komisija za zagovor diplomskega dela:
Predsednik: prof. mag. Marjetka Godler
Mentor: doc. mag. Katja Kovič Burger
Član: prof. Marija Jenko

IV

ZAHVALA
Zahvalo najprej namenjam mentorici, doc. mag. Katji Kovič Burger za pomoč in
usmerjanje ter za čas, ki ga je namenila za širjenje študijskega projekta v diplomsko
nalogo, katera mi je v velik ponos.
Projekt pa ne bi nastal brez navdiha, ki sem ga našla v osebnem življenju in ženskah, ki
so me vzgojile in me vzgajajo še danes: mami, babi, prababi, Sara, Hana in Maja. Vse
ste mi v navdih z vsem kar počnete in zahvaljujem se vam za vso podporo pri razvoju
projekta.

V

IZVLEČEK
Diplomsko delo temelji na tekstilnem projektu In My Own Head. Predstavlja
problematiko odraščanja deklice v današnji kulturi, ki ceni moški spol in možatostjo nad
ženskim spolom ter ženstvenostjo. Posebej se osredotoča na pogojevanje, ki dekleta
omejuje skozi življenje. Izpostavljene teme so aktivizem, feminizem in feministična
umetnost skozi zgodovino in danes. V delo so vključena teoretična spoznanja o začetkih
aktivizma, ki so gibanje zaznamovali, in o aktivističnemu delovanju danes ter njegovih
problematikah. Predstavljeni so tudi začetki feminizma ter njegovo spreminjanje skozi
zgodovino, skozi njegove valove vse od konca 19. stoletja do danes. Feminizem skozi
oči umetnosti pa je predstavljen preko pomembnejših feminističnih umetnic skozi
zgodovino, med drugimi so izpostavljene Ann Newmarch, Sheila Levrant de Bretteville,
Barbara Kruger, Guerilla Girls, ter njihova ključna dela. Nazadnje so izpostavljene barve,
ki so bile in so za gibanje feminizma pomembne, ter zgodovina in psihologija, ki stojita
za njimi. Eksperimentalni del pa na podlagi vseh podatkov opisuje poglobitev vase in
pripoveduje o osebnih izkušnjah avtorice. Podrobneje so predstavljeni in razčlenjeni
različni inspirativni elementi, ki so bili ključni za nastanek projekta In My Own Head.
Razdeljeni so na 3 enote: tematsko, grafično in tekstilno. Prva obsega razmišljanje o
odraščanju deklet danes, razdeljeno glede na različna starostna obdobja in ovire, ki
jih ta prinesejo s seboj na podlagi raziskav in primerov iz medijev. Vključeno je tudi
razmišljanje o povezanosti feminilnosti s feminizmom. V odseku Grafični navdih so
izpostavljeni elementi, ki so ključni v projektu In My Own Head, kot na primer zavesten
izbor rožnate barve kot glavnega elementa dela. Predstavljene so umetnice, ki so
s svojim delom pripomogle k razvoju izpovednega dela projekta, ter umetnice, ki so
prispevale k oblikovanju vizualnega izgleda. Nato se projekt predstavi še s tekstilne plati,
preko navdiha za prenos zgodbe v fizični izdelek. Celoten miselni tok je premišljeno
predstavljen z vizualnimi elementi in stavki - ti pa so s sitotiskom prenešeni na različne
tekstilije. Proces se preobraža iz eksperimentalnega v vedno bolj odločnega, medtem
pa se oblikujeta sporočilnost zgodbe in njen namen. Celotna serija tekstilij je del
zaključnega kratkega filma, ki na zelo pripoveden in oseben način povzame zgodbo
naloge. Namen naloge je opozoriti na ovire, ki jih specifično dekleta in ženske srečujejo
v fazi odraščanja in v kasnejšem življenju, tako s socialnega kot čustvenega vidika.
Glavno sporočilo za gledalca je, da naj ne podcenjuje žensk in njihove moči v svojem
življenju. Poleg tega pa želi gledalca povprašati o lastnem stališču na dano temo in z
njim razviti dialog.
Ključne besede: artivizem, aktivistična umetnost, feminizem, feministična umetnost,
tekstilna umetnost, video
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ABSTRACT
This diploma thesis is based on a textile project In My Own Head. It represents the
specific problems that girls face growing up in today’s culture, which places the male
gender and masculinity above the female gender and femininity. It introduces the
conditioning that restricts women throughout their lives. Among the highlighted themes
are activism, feminism and feminist art throughout history and of today. The project
also includes theories on the beginnings of activism, activist art today and its problems;
theories on the beginnings of feminism and its evolution. Theories about feminist art
are introduced with key feminist artists (including Ann Newmarch, Sheila Levrant de
Bretteville, Barbara Kruger, Guerilla Girls among others) throughout history and their
work and while key feminist colours, the psychology and history behind them are
explained in detail. The experimental part of the thesis combines all information thus
far and delves deeper into the artist’s past and presents personal experiences that
inspired the project In My Own Head in the first place. Those experiences are then
broken down into 3 layers: thematic, graphic and textile inspiration. Thematic inspiration
includes thoughts on growing up as a young girl in today’s society during different ages
and the obstacles girls and women face based on research and findings in media. The
connection between femininity and feminism is also researched. Graphic Inspiration
highlights key visual elements, for example the conscious choice of the colour pink in
the project. Included are key graphic artists and their work, which also fueled the project
in different stages of creation. Last but not least, Textile Inspiration introduces the textile
artists that inspired the transformation of thoughts and mantras into actual physical art
pieces. The entire thought process is visualized with important elements and quotes and
these were later printed on textiles. The prints play a big role in the final product - a short
film that encapsulates the story in a very personal way. The message highlights the
obstacles that girls and women face growing up and later in life, to make the viewer think
about his own thoughts on the matter and to start a dialog.
Key words: artivism, activist art, feminism, feminist art, textile art, video
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1. UVOD
Nesmiselno bi bilo iskati začetke aktivistične umetnosti skozi zgodovino, nasprotno
pa zgodovinsko pomembne trenutke lahko najdemo znotraj artivizma. Estetiziran
protest ali artivizem je narekoval družbene spremembe na pobudo umetnikov, ki so
jih takratne razmere zapostavljale in izključevale. Še danes artivizem združuje ljudi –
tako v umetniške skupine kot v protestne skupine ljudi na ulicah. Skozi preoblikovanje
se prilagaja spremembam v družbi, a njegovo bistvo ostaja enako: preko umetnosti
spremeniti družbene, bivanjske in okoljske razmere. V nadaljevanju teoretičnega dela
so podrobneje predstavljeni artivizem skozi zgodovino, snovanje termina ter njegove
bistvene značilnosti.
2. TEORETIČNI DEL
Artivizem in feminizem sta zelo povezani področji, saj artivizem deluje tudi na temo
feminizma, aktivistična umetnost pa zajema tudi feministično umetnost. Feminizem je
bil (in je še danes) zelo dejavno področje od konca 19. stoletja. V teoretičnem delu je
feminizem predstavljen na splošno ter posebej na umetniškem področju, s poudarkom
na njegovih začetkih. Izpostavljena je problematika umestitve feministične umetnosti
v javni prostor, nato so predstavljene umetnice, ki so za gibanje feminizma napravile
velike korake in odprle vrata svojim naslednicam. Nazadnje je razložen tudi pomen
uporabe določenih barv v feministični umetnosti.
Po besedah avstralske feministične umetnice in predavateljice Ann Newmarch (WACK,
2007) je vsa umetnost politična, tudi samooklicana nepolitična umetnost je izjava
strinjanja s trenutnimi razmerami.
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2.1 Artivizem skozi zgodovino
Sam obstoj artivizma je močno povezan s politiko, natančneje z neoliberalističnim
kapitalizmom, ki je začrtal novo družbeno ureditev. Rojstvo neoliberalističnega
kapitalizma se je zgodilo v sedemdesetih letih 20. stoletja, po razpadu dogovora Bretton
Woods, državnemu udaru v Čilu ter poprihodu Ronalda Reagana na oblast v ZDA
in Margaret Thatcher v Veliki Britaniji. Investitorji so se začeli zanimati za umetnost
in sodobna umetnost je postala svetovni fenomen. Glede na dogajanje v družbi je
postalo jasno, da je nastopil čas za novo obliko umetnosti,t.i. ‘’social practice’’. Ta oblika
umetnosti si je izbrala družbo kot izhodišče ustvarjanja. Postala je hibrid umetnosti in
politike, karakterizirana z inovativno uporabo javnega prostora za nagovarjanje ljudi
k razmišljanju o družbeno pomembnih tematikah. Razvil se je umetniški aktivizem,
poimenovan tudi artivizem. (Sholette, 2017)
Skozi čas se je spreminjal, da je lažje opisoval nove oblike estetiziranega protesta. V
60. letih 20. stoletja se je prilagodil medijskemu aktivizmu in svobodnejšemu ter bolj
optimističnemu povojnemu razmišljanju družbe, v 70. letih ga je obudil val feminizma, v
80. letih konservativne kampanje proti splavu in liberalnim medijem, po globalizaciji v 90.
letih prejšnjega stoletja pa se je spet prerodil skozi nove tehnike izražanja. V trenutnih
razmerah je zopet v fazi preoblikovanja ob novem valu aktivistov, in sicer kot odgovor
na predsedništvo Donalda Trumpa, porast desničarskih strank po Evropi in Brexita.
(Sholette, 2017)
Sam termin je močno povezan z esejem Lucy Lippard iz leta 1984, v katerem pisateljica
obstoječim kulturnim razmeram izpodbija moč in avtoriteto ter jih prežema z radikalnimi
demokratskimi principi. Termin tako poruši ustaljeno konvencionalno sledenje in
poimenovanje posameznih umetnostnih slogov - ne prilagaja se umetniškim gibanjem,
ki so omejena na čas in kraj. Združuje ljudi v širšem smislu, skozi neenakosti in
diskriminacijo, ter ves čas sloni na meji med umetnostjo in politiko. (Sholette, 2017)
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Artivizem se tako upira linearnemu modelu, ki ga poznamo za opisovanje drugih oblik
umetniškega izraza. Lahko bi ga opisali tudi kot medij, ki nikoli ne zaključi z opisovanjem
dogodka, temveč se aktivno vključuje v dogajanje. Tako skuša preoblikovati, kako
družba dojema dogajanje. Artivisti se čutijo dolžne popraviti svet, a ob tem ne želijo
izgubiti svoje identitete umetnika. Skupno jim je mnenje, da lahko preko medija
umetnosti naredijo razliko, ki drugače ne bi bila možna. (Møhring Reestorff, 2017)
Poenostavljanje artivizma v smislu binarnega modela je nevarno, saj se izkaže za
zelo problematičen koncept: ena stran je dobra, druga slaba, ena močna, druga šibka,
‘mi proti njim’. Celoten dialog je namreč mnogo kompleksnejši, saj lahko poteka med
posameznikom in institucijo, med posameznimi skupinami, binarni model pa bi umetnost
omejeval in javnost zavajal. Vsaka situacija ima svoja določena pravila, zapisana in
nezapisana, jasna in subtilna, umetniki pa se največkrat izražajo preko lastnih izkušenj,
ki so njim specifične. (Jelinek, 2014)
2.2 Feminizem
Malo je bilo družbenih gibanj, ki so tako močno zaznamovale konec prejšnjega stoletja
kot feminizem. Preoblikoval je družbene odnose, osebne identitete in strukture institucij.
Ameriška feministična pisateljica Peggy Phelan (WACK, 2007) ponuja definicijo, da je
spol bil in je osnovna kategorija za organizacijo družbe. Ustvarja vzorec, ki običajno daje
prednost moškim pred ženskami.
Nemška feministična pisateljica Antje Schrupp (A Brief History of Feminism, 2017) pa ji
nasprotuje, saj trdi, da je za razumevanje feministične ideologije treba poznati okoliščine
določene situacije, torej po njenem za feminizem ni ene splošne definicije. Vsak
posameznik naj si ustvari svojo predstavo o terminu in svoje stališče. Poenostavljanje
kompleksnosti, ki jo prinese feminizem, je nemogoče tudi zaradi konstantnega
spreminjanja družbe.
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Po teorijah feminističnih pisateljic Maggie Humm in Rebecce Walker se feminizem
lahko deli v 3 valove. Prvi val naj bi trajal nekje od konca 19. stoletja do začetka 20.
stoletja, drugi skozi 60. in 70. leta, tretji pa se je pričel v 90. letih in še traja. Prvi val
se nanaša na začetke miselnosti v ZDA in Veliki Britaniji, da si ženske zaslužijo enake
pravice kot moški. Prvotno so se feministke zavzemale za pravico do lastništva posesti.
Z nastankom sufražetk, ki so se zavzemale za pravico do glasu na volitvah, pa je
fokus gibanja postal pridobivanje politične moči. Drugi val se je za razliko od prvega
zavzemal za konec diskriminacije žensk, bil pa je tudi močno kritiziran zaradi ignorance
do žensk različnih družbenih razredov, seksualnosti, etnične in rasne pripadnosti ter do
hendikepiranih žensk. Za tretji val je značilno, da poskuša popraviti napake prejšnjih
obdobij in se tematike lotiti na način, ki ne bi zanemaril izkušenj žensk, ki imajo različna
ozadja. Pomembna tema je reinterpretacija spola in seksualnosti. Značilno je tudi, da se
znotraj samega gibanja klešejo mnenja. Tako bi lahko samo gibanje delili na podgibanja,
dokler ne bi prišli do stališč vsakega posameznega feminista, saj ta izvirajo iz lastne
izkušnje življenja v družbi. (Feminism & Feminist Art, neznana letnica)
2.2.3 Feministična umetnost
Feministična umetnost se je pričela v 60. in 70. letih – takratni cilj gibanja je bila celovita
reinterpretacija pretekle umetnosti in sedanjosti. New York in Los Angeles sta postala
centra za feministično umetnost in kritike kot so Lucy Lippard, Griselda Pollock, Linda
Nochlin, Arlene Raven in Roszika Parker. Gibanje se je svetovno razširilo in je najbolj
vplivno mednarodno gibanje v povojnem času. (WACK, 2007)
Pomembna je tudi spremenljivost ideologije glede na čas in prostor. Medtem ko so imela
tradicionalna gibanja na čelu karizmatično osebnost umetnika, je feminizem bolj odprt
sistem, kjer si nasprotujejo različne politične ideologije. Nekateri umetniki se nikoli niso
želeli definirati kot feministični umetniki, kljub temu da njihova dela vsebujejo političen
pomen. Ameriška umetnica Susan Hiller je dejala, da je povsem verjetno, da tudi
umetnost, ki namerno ne vsebuje političnega komentarja, publiko spodbuja k razmisleku
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o določeni temi. Za mnoge umetnike pa je feminizem sovpadal z njihovim komentarjem
na raso, družbene sloje in spolno usmerjenost, mnogokrat se je tudi umaknil drugim
tematikam. (WACK, 2007)
Glavna skupna značilnost različnih vej feministične umetnosti je nuja intervencije v
družbi. Umetnikov se ne da klasificirati kot homogeno celoto, bolj kot aktiviste, ki se
trudijo destabilizirati obstoječe družbene razmere s pomočjo umetnosti. Sam umetnik
ni več izoliran romantik, outsider, persona, ki si jo je nadelo mnogo moških umetnikov v
preteklosti, temveč gre za skupnosti (žensk), ki se trudijo izboljšati razmere, se aktivno
spopadajo s situacijo okoli njih in obenem ustvarjajo. Dober primer so članice skupine
the Guerilla Girls, newyorška samooklicana vest umetniškega sveta, ki so v 80. letih 20.
st. prestrukturirale mit o umetniškem življenju s posterjem The Advantages of Being a
Woman Artist. (WACK, 2007)
2.2.3.1 Pojav vprašanja feministične umetnosti skozi zgodovino
Lisa Vogel, feministična pisateljica, se je v 70. letih spraševala, kje je umetnost žensk
skozi zgodovino. Medtem ko je sodobni feminizem prodrl skozi vsakodnevna življenja
ljudi in mnoge sfere družbe, je bilo področje umetnosti še vedno dokaj nedotaknjeno
in patriarhalno. Želela si je obstoj feminističnih šolskih programov in kritik na žensko
umetnost skozi zgodovino, več knjig, člankov, na splošno celotno preureditev sveta
vizualne umetnosti z vidika feministov. (Isaak, 1996)
Tudi umetnostna zgodovinarka Linda Nochlin v znamenitem eseju Why Have There
Been No Great Women Artists? iz leta 1971 odgovarja na podobna vprašanja.
Ženske skozi zgodovino niso bile sprejete v akademske kroge risarjev in slikarjev, saj so
pravila strogo prepovedovala, da bi sodelovale na vajah risanja golega modela. Akt pa je
bil v 19. stoletju oklican za najvišjo kategorijo umetnosti – kostum na modelu naj bi uničil
klasično idealizacijo, ki pa je bila nujna za stvaritev kvalitetne umetnosti. Prepoved je v
Angliji veljala vse do leta 1893. Sčasoma je bilo umetnicam sicer dovoljeno obiskovati
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učne ure, a samo, kadar se je risalo delne oblečene modele. (Nochlin, 1989)
Akademski program za bodočega slikarja je v 19. stoletju potekal po točno določenih
fazah: kopiranje risb, risanje kiparskih replik slavnih del in nato risanje po živem modelu.
Prepoved zadnjega je za učenko pomenilo odvzem kritične faze učenja, preko katere bi
dobila možnost postati izobražena slikarka. (Nochlin, 1989)
Tako je bilo za ženske lažje prodreti na vrh cenjene umetnosti na področju literature, kjer
so imele možnost enakovrednejšega začetka, nekatere pa so uspele postati inovatorke.
Tudi ženska se je morala naučiti jezika. Če je imela obenem še možnost, da se nauči
še brati in pisati, je tako lahko začela izražati svoje osebne izkušnje v zasebnosti
svojega doma, saj pisanje nikoli ni bilo tako močno vezano na pravila določenih institucij.
Velika prednost, ki se kot vzorec ponavlja skozi zgodovino, je situiranost ženske v
družbi. Mnogo uspešnejših umetnic je izviralo iz slikarskih družin, torej so bile na
področju umetnosti najbolj ovirane s strani institucij, preko katerih bi bilo zanje praktično
nemogoče doseči enake uspehe kot njihovi kolegi, ne glede na njihovo naravno
nadarjenost. (Nochlin, 1989)
Nochlin (Women, Art & Power, str. 166) trdi: ‘’V literaturi, kot v življenju, četudi je obveza
ženske k umetnosti močna, je bilo pričakovano, da pusti svojo kariero in preda svoje
življenje ljubezni in zakonu. To načelo se, enako kot v 19. stoletju, še danes zapoveduje
deklicam, posredno ali neposredno, od trenutka rojstva.’’
2.2.3.2 Umestitev feministične umetnosti v javni prostor
Nadia Plungian (Weibel, Global Activism, str. 527), umetnostna zgodovinarka, kuratorka
in članica skupine Moscow Feminist Group, zapiše, ‘’Feministična umetnost ne obstaja v
galerijah, ampak na ulicah ali v alternativnih formatih, galerije se z njo ne želijo ukvarjati.
Tako so danes resnične možnosti izraza feministične umetnosti v javnem aktivizmu.
Umetnost naj kroži preko socialnih omrežij, grafitov, domačih videov in zine-ov. Imamo
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nalogo pridobiti običajno žensko publiko, zanjo ustvariti razumljivo umetnost ter obenem
točno.’’ (Global activism, 2015)
Ameriški umetnostni zgodovinarki Angela Dimitrakaki in Lara Perry se v zborniku Politics
In A Glass Cage (2015) sprašujeta, kako predstaviti feministično umetnost v muzejih
in galerijah. Politični projekti, ki se jih postavi v prostor, reguliran s pravili institucije,
lahko izgubi na svojem pomenu. Predstavitev v steklenem kubusu lahko nevtralizira
politični naboj. Danes nastajajo nove rešitve za negovanje feministične umetnosti organizacije in muzeji, ki se inovativno trudijo rešiti težavo so Center Elizabeth Sackler
za feministično umetnost v muzeju Brooklyn, program The Second Museum of Our
Wishes v muzeju Moderna v Stockholmu, razstava Women Artists@centrepompidou in
raziskava Gender Check o vlogi spola v vzhodnoevropski umetnosti, predstavljena na
Dunaju.
Medtem ko je njihov pomen velik, pa ostaja vprašanje, ali nov val feminizma v
umetnosti širi razdaljo med dejanskim gibanjem in deli v muzeju. Je feministična dela
nujno obesiti na steno muzeja ali je njihov pomen, da živijo v svetu med vsakdanjimi
ljudmi? Feminizem je od nekdaj kritiziral institucije v umetnosti, predvsem v etičnem
smislu. Muzej je v splošno dobro javnosti, a v koraku z neoliberalizmom se je odnos z
javnostjo spremenil iz intelektualnega v komercialnega. Umetniška dela se razstavljajo
v kontekstu ‘blockbuster’ razstav, katerih glavni namen je ekonomska rast s pomočjo
turizma. Pojavi se vprašanje ‘’kam torej sodi aktivistična umetnost, če se pravila institucij
križajo z namenom umetnosti?’’. (Dimitrakaki, Perry, 2015)
2.2.3.3 Feministične umetnice
Vse od začetkov feminizma kot gibanja v 60. letih 20. stoletja so se ženske umetnice
spraševale, po čem so tako drugačne od moških umetnikov ter kaj ločuje njihovo
umetnost. Feministična teorija trdi, da je skozi zabeleženo zgodovino veljal patriarhalni
sistem, ki je podrejal ženske. Napačno razumevanje genetike je peljalo do t.i.

7

spoznanj, da je moški spol dominantnejši na podlagi biološkega spola. V umetnosti
se je diskriminacija žensk izkazala v akademskih krogih, kjer niso bile deležne enake
izobrazbe, ter v galerijskem svetu, kjer še danes niso enako zastopane kot moški
umetniki. (Nochlin, 1989)
Skupna značilnost feminističnih umetnic je črpanje navdiha iz lastnega življenja. Zgodbe,
ki se ponavljajo, govorijo o starševstvu in gospodinjskih opravilih, tematikah, ki so že
tako v družbi smatrane kot manjvredne in prvotno skrb žensk. Zanimal jih je moški in
ženski pogled, kako se slednja razlikujeta med seboj in ali vidita svet na enak način.
Umetnice, ki so predstavljene v nadaljevanju, so le peščica pomembnih žensk, ki so
razvijale gibanje in tako zagotovile priložnosti, ki so jih deležne umetnice danes.
2.2.3.3.1 Lea Lublin
Lea Lublin je bila argentinsko-francoska umetnica, ki je združevala vsakdanje življenje
in umetnost. Diplomirala je leta 1949 v Buenos Aierosu, nato pa se je preselila v Pariz,
kjer je vse do leta 1965 delovala kot slikarka. Zaradi statičnosti slikarstva v primerjavi z
dinamičnostjo vsakdanjega življenja se je začela ukvarjati s performativno umetnostjo,
preko katere je lahko združila svojo identiteto ženske umetnice in matere. Svoji
umetnosti nikoli ni dajala prednosti pred materinstvom. Svoje delo je označila kot izraz
dvoma o vsem poznanem, o vsem, kar smo kot družba naučeni. (WACK 2007)
V 70. letih se je osredotočala na družbeni diskurz. Takšno je tudi delo Dissolution dans
l’eau Pont Marie – 17 heures (1978). Sestavljeno je iz serije provokativnih vprašanj
na temo feminizma. Ta je natisnila na bel plakat, ki ga je predstavila v Parizu na reki
Seni. Plakat je iz mostu spustila v reko kot simbol raztapljanja stereotipov. Namesto
da bi na vprašanja ponudila odgovore, jih je umetnica uničila – označila za nevredne
odgovarjanja. (WACK 2007)
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Slika 1: Lea Lublin, Dissolution dans l’eau Pont Marie – 17 heures (WACK, 2007, str.
263)

2.2.3.3.2 Mary Beth Edelson
Mary Beth Edelson, ameriška umetnica in ena od pionirk feministične umetnosti, se je
začela zanimati za aktivizem že med šolanjem v 50. letih. Izražala se je preko širokega
spektra medijev - ustvarjala je kot slikarka, fotografinja, kiparka, postavljala je instalacije,
prirejala performanse in kolažirala. V 70. letih je njeno načelo postalo imeti kontrolo nad
svojim telesom, ga sama definirati in uživati v njem. Postala je ključni člen feminističnega
gibanja, med drugim je organizirala prvo ameriško konferenco za ženske vizualne
umetnice. (WACK 2007)
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Njen kolaž Some Living American Women Artists (1972) je bil reproduciran kot poster in
je postal ikonično delo za feministično umetnost. Razvila ga na pobudo umetnika Eda
McGowina, naj v delu kritizira versko organizacijo. Tako je priredila Da Vincijevo Zadnjo
večerjo (1498). Sestavila je omizje ženskih umetnic, uokvirila pa jih s še 69 fotografijami
drugih živečih umetnic. O delu je zapisala, da je bil njen namen izpostaviti znamenite
umetnice in se spomniti na njihovo delo, ki ni bilo tretirano enako pomembno kot dela
moških. Čeprav je Zadnja večerja katoliško delo, je kritika ciljala na vse organizirane
religije s sporočilom, da je čas podrejanja in izbrisa žensk mimo. Delo je navdihnilo
debate o patriarhalnih konceptih v umetnosti in v njeni zgodovini. (WACK 2007)

Slika 2: Mary Beth Edelson, Some Living American Women Artists (WACK, 2007. str.
232)
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2.2.3.3.3 Sheila Levrant de Bretteville
Sheila Levrant de Bretteville je ameriška umetnica, ki že od 60. let preko grafičnega
oblikovanja in izobraževanja raziskuje družbeno problematiko. Kot magistrirana grafična
oblikovalka je leta 1971 ustanovila program oblikovanja za ženske na Kalifornijskem
inštitutu umetnosti, dve leti kasneje pa je z umetnico Judy Chicago in umetnostno
zgodovinarko Arlene Raven soustanovila prvo samostojno feministično šolo za umetnost
v ZDA, the Feminist Studio Workshop. Šola je ponujala programe s področij vizualne
umetnosti, pisanja, performativne umetnosti, videa, grafičnega oblikovanja in tiska.
Istega leta je postala glavna oblikovalka na šoli the Woman’s Building, znotraj katere
je za vse, ki jih je zanimalo založništvo, ustanovila program Women’s Graphic Center.
Kasneje je postala prva redna profesorica na umetniški univerzi Yale. Kot profesorica
spodbuja vključevanje aktivistične misli v oblikovanje. (WACK 2007)
Preko poučevanja v Women’s Graphic Center je nastalo delo Pink (1973. Umetnica
je prosila prijateljice in neznanke, naj ustvarijo kvadratek, v katerem naj opišejo svoje
asociacije na rožnato barvo. Nato je 36 kvadratkov organizirala v plakat, ki ga je
natisnila in kopije razobesila po ulicah Los Angelesa. Tako je povabila publiko, naj deli
svoje izkušnje z rožnato barvo. Projekt Pink je tipičen za njeno feministično filozofijo,
naj se preko medija grafike da glas ljudem, katerih prej nismo mogli slišati. Publika
tako razmisli o spolnih stereotipih, ki nastopijo ob stiku z roza barvo, ki je tradicionalno
feminilna barva. (WACK 2007)

11

Slika 3: Sheila Levrant de Bretteville, Pink (WACK, 2007, str. 83)
2.2.3.3.4 Ann Newmarch
Ann Newmarch, avstralska umetnica, prihaja iz družine, v kateri so umetnost videli
kot nekaj pokvarjenega. Navkljub staršem je diplomirala iz umetnostne pedagogike
in pri 24 letih je kot ena izmed redkih žensk, ki so kadarkoli imele to pozicijo postala
predavateljica na šoli South Australian School of Art. Njeno odraščanje skozi 50. in
60. leta v Avstraliji je zaznamoval čas politične razdvojenosti, kar je vplivalo na njeno
umetnost. Leta 1974 je bila ključni člen gibanja Progressive Art, ki se je posvečalo
vsakdanjemu življenju delavcev in delavk. (WACK 2007)
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Njena predanost vključevanju družbenih problematik v umetnost je pomenila začetek
oblikovanja za množice. Začela je namreč delati v sitotisku, saj je njeno sporočilo
tako doseglo več ljudi. Kasneje je v oblikovanju izhajala tudi iz problematik, kot
sta materinstvo in neenakosti Aboriginov v avstralski družbi. Po njenih besedah:
‘’Umetnost mora biti ustvarjena iz izkušenj, te pa so uporaben vir le, ko so združene z
razumevanjem trenutnih družbenih razmer. Umetnik ima dolžnost videti celotno sliko
družbe, ne le sebe.’’ (WACK 2007)
Feminizem in vloga ženske v družbi sta motiva, ki se redno pojavljata v njenih delih. V
delu Look Rich, We must risk unlearning in Two versions (vse 1975) je umetnica drugo
ob drugi postavila dve podobi ženske. Prva je povsem vsakdanja, druga pa idealizirana
podoba iz ženske revije. Tako je opozorila na kontrast med pričakovanji družbe in
dejansko žensko ter ga skozi umetnost kritizirala. (WACK 2007)

Slika 4: Ann Newmarch, We Must Risk Unlearning (WACK, 2007, str. 121)
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2.2.3.3.5 Barbara Kruger
Barbara Kruger je ameriška konceptualna in pop umetnica. V času študija v New Yorku
je razvila zanimanje za grafično oblikovanje, poezijo in pisanje. Kot grafična oblikovalka
in urednica je delala za številne revije in časopise, to obdobje pa je močno zaznamovalo
njeno umetnost. Od samega začetka se je zavestno odločila za feministično ustvarjanje.
Zanimalo jo je tkanje kot klasično opravilo žensk, nato se je ukvarjala s fotografijo.
Slednjo je opustila z namenom, da se posveti svojim že nastalim fotografijam. Začela
jih je kolažirati v kombinaciji s provokativnimi politično nabitimi mislimi. Komentirala je
verske, rasne in spolne stereotipe, potrošništvo ter pohlep in moč korporacij. Svoja dela
je dala natisniti na vrečke, dežnike, razglednice, skodelice, majice, posterje itd. ter tako
zabrisala mejo med umetnostjo in potrošništvom. (Barbara Kruger, neznana letnica) V
delu Untitled (Your Gaze Hits The Side Of My Face)(1981) je že z naslovom nagovorila
gledalca, tako da ta dobi občutek, da je z umetnico vzpostavil odnos. Ženski doprsni kip
ima sporočilnost, da je ženska v moških očeh objekt in ne kot enakovreden človek.
Togost kipa nakazuje na ujetost ženske v svojo vlogo, a z napisom se ta odločno upira.
(Barbara Kruger, neznana letnica)

Slika 5: Barbara Kruger, Untitled (Your Gaze Hits The Side Of My Face), http://www.
arthistoryarchive.com/arthistory/feminist/Barbara-Kruger.html
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2.2.3.3.6 Marina Abramović
Srbska umetnica Marina Abramović je skozi svoje performanse v ospredje vedno
postavljala svoje telo in odnos s publiko. Žensko telo je njen glavni medij ustvarjanja.
Kljub temu pa se je distancirala od feministične umetnosti, saj je trdila, da je
jugoslovanska ženska močna in enakovredna moškemu. A zaradi sporočilnosti njenih
del, predvsem v smislu lastništva ženskega telesa, je lahko tretirana kot feministična
umetnica. (WACK 2007)
V performansu Art Must Be Beautiful, Artist Must Be Beautiful (1975) si je eno uro gola
česala lase in ves čas ponavljala naslov dela kot mantro. Delo je služilo kot kritika na
zahteve, naj žensko telo posnema lepotni ideal. (WACK 2007)

Slika 6: Marina Abramović, Art Must Be Beautiful, Artist Must Be Beautiful (WACK, 2007,
str. 73)
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2.2.3.3.7 Guerilla Girls
Guerilla Girls so anonimen ameriški kolektiv ženskih umetnic, aktiven vse od leta 1984,
ko je bilo v newyorški MoMi na razstavi 169 umetnikov zastopanih le 13 žensk. Na
večer otvoritve so protestirale na ulicah, a brez uspeha. Zato so si izbrale persone,
imenovane po slavnih pokojnih ženskah, nadele maske goril in se usmerile v ulično
umetnost. Njihov cilj je končati diskriminacijo proti ženskim umetnicam. Na svoj direkten,
a hudomušen način oblikujejo posterje, ki izpostavljajo problem v svetu umetnosti, nato
pa ga razmnožijo in lepijo po ulicah. (Who are Guerilla Girls?, 2016)
Na enak način je bilo ustvarjeno delo Dearest Art Collector (1986). Na rožnatem papirju
je z ročno pisavo napisano pismo, namenjeno zbiralcu umetnin. Dodan je motiv žalostne
rože, ki še bolj poudari sarkazem in ostrino, ki je zamaskirana v naivnost in ženstvenost.
Plakat se posmehuje potrošniku umetnosti in kritizira negove navade, da ne nameni
dovolj pozornosti ženskim umetnicam. (Who are Guerilla Girls?, 2016)

Slika 7: Guerilla Girls, Dearest Art Collector, https://www.tate.org.uk/art/artists/guerrillagirls-6858/who-are-guerrilla-girls
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2.3 Pomen barv v feministični umetnosti
Barve spremljajo ljudi na vsakem koraku. Skozi zgodovino sta je njihov pomen in namen
spreminjala, prav tako se ne da enačiti enega pomena barve na svetovni ravni, saj vsaki
kulturi in družbi določena barva pomeni nekaj drugega. V tem poglavju se predstavlja
predvsem kulturo zahoda in poudarek je na času od 2. svetovne vojne pa vse do danes.
Barve so pomemben vizualni element feminističnega gibanja in umetnosti, zato so
predstavljene le barve, ki so značilne in so tudi močan člen projekta v eksperimentalnem
delu.
2.3.1 Rožnata
Rožnata barva je glede na študije o stardodavnih pigmentih najstarejša barva na svetu.
Australian National University iz leta 2018, kljub temu pa dolgo časa ni imela svojega
izraza. Ne v starogrščini in ne v latinščini ni dokazov, da bi jo kadarkoli poimenovali kot
svojo barvo. Vedno je bila tesno povezana z rdečo kot njen nežnejši odtenek. Prav tako
pa ima kompleksno zgodovino. (Eliahou, Ahmed, 2018)
Zdi se, kot da je rožnata že stoletja barva deklic, a temu ni tako. Še v 18. stoletju je bila
to modna barva tako za moške kot za ženske. Pogosto se je pojavljala v kombinaciji s
cvetličnimi vzorci, na svili ali v vezeninah. Nežnejše odtenke so nosili tudi otroci. V 19.
stoletju se je razširila navada označevanja spola novorojenčka v porodnišnicah – rožnat
trak za deklico, svetlo modra za dečka. Medtem pa je rdeča barva še vedno smatrana
kot moška barva, zato je tudi rožnata ali ‘svetla rdeča’ barva dečkov. Ta trend se je
nadaljeval tudi po 1. svetovni vojni. Članek v časopisu Infant’s Department je denimo
trdil, da je nežno modra barva deklic, nežno roza dečkov. Tudi v 20. letih je rožnata
modna za moške, povezana je bila z dandyji. (Broadway, 2013)
Obdobje med obema svetovnima vojnama je začelo spreminjati zaznavanje rožnate
barve. Prodaja oblačil se je povečala in znamke so se trudile označiti barve za spola.
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Ponudba roza oblačil za dekleta se je večala, medtem ko se za fante ni, saj je v
ospredje zanje prišla modra barva. Rožnato kot feminilno barvo v zaničevalnem smislu
so označili tudi nacisti med 2. svetovno vojno. Istospolno usmerjenim ujetnikom v
koncentracijskih taboriščih so nadeli rožnat trikotnik. Povojno obdobje te spremembe
za rožnato barvo še potrdi. Nastopi namreč novo obdobje razcveta in družba se na
novo sestavi, v njej pa je zelo pomemben faktor konformnost. Vloge spolov se začrtajo
– ženske zopet postanejo gospodinje in tako v modi kot v interjerju se pojavlja vedno
več rožnate barve. Svobodnejši čas eksperimentiranja z barvo je pozabljen in rožnata
postane odločno ženska barva. (Broadway, 2013)
60. in 70. leta so spet prinesla spremembe, razlog pa so bili tokrat protesti mladih ter
spraševanje o družbenih vlogah in stereotipih. Stili so se nagibali proti androgenosti, tudi
dojenčki, rojeni v tem obdobju, so bili oblečeni v unisex oblačila. S porastom feminizma
je bila roza razglašena za feministično barvo, širša družba jo je začela zavračati, saj je
bil feminizem za starejše generacije tabu tema in so se še vedno raje držale tradicije.
(Broadway, 2013)
Ker pa spremembe v družbi nastopajo kot pendulum, se v 80. letih razmere
spet zamenjajo. Moda postane bolj pisana, živahna in za oba spola je značilno
eksperimentiranje z barvo. Modna postane živo roza. V delovnem okolju pa so ženske
še vedno doživljale diskriminacijo, priljubljen je postal izraz ‘pink collar’, zaničevalen
izraz za ženske v pisarni. V poznih 80. letih ter zgodnjih 90. so otroci, ki so odraščali
v unisex oblačilih, odrasli in poskrbeli, da s njihovi otroci z oblačili očitneje izražali,
kateremu spolu pripadajo.
Leta 1992 je rožnata postala barva boja proti raku na dojki. (Broadway, 2013)
Danes je rožnata barva označena za dekliško, najstniško in naivno barvo, a z novim
valom feministov se njen pomen znova preoblikuje. Ob Mednarodnem dnevu žensk se
po svetu odvijajo feministični protesti, na katerih je vedno več udeležencev odetih v živo
roza barvo kot simbol pripadnosti feminizmu. (Broadway, 2013)
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Slika 8: Protest ob Mednarodnemu dnevu žensk 2017, https://bust.com/
feminism/194097-protest-colors.html
2.3.2 Rdeča
Rdeča barva je barva, ki v ljudeh sproži najmočnejše odzive. Daje občutek nevarnosti,
v asociaciji na kri, nasprotno pa lahko izkazuje moč. Dokazano je, da je prva barva, ki
jo dojenčki zaznajo, prav rdeča. Je barva kontrastnih pomenov, tako v pozitivni, kot v
negativni smeri. Tudi na lingvističnem področju je pomembna, saj v skoraj vseh jezikih
obstaja kot ena izmed vsaj treh besed za barve: na prvem mestu je vedno črna, na
drugem bela in na tretjem rdeča. (Michaeli, 2018)
V prazgodovini so se z rdečimi pigmenti barvali bojevniki, saj je bila to barva moške
moči. Pogosto se je uporabljala v jamskem slikarstvu, nakljub dostopnosti drugih
pigmentov. Torej so se že naši predniki želeli izražati preko rdeče barve. Tudi Rimljani
in Grki so jo cenili, uporabljali so jo v ličilih, na oblačilih in v umetnosti. S širjenjem
krščanstva po Evropi se je širila navada nošenja rdeče barve s strani cerkvenih
dostojanstvenikov, prav tako je postala modna v aristokraciji. (Bond, 2017)
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Svetovni voditelji se že stoletja oblačijo v rdečo kot izkaz lastne moči. Portret Elizabete
I kot princese iz leta 1546 prikazuje mlado dekle, ki se pripravlja na prevzem prestola.
Nosi bogato okrašeno rdečo obleko, ki izraža njeno politično in moralno moč. Po
padcu monarhije so rdečo prevzeli revolucionarji (v Franciji, Rusiji, na Kubi) kot simbol
svobode. (Bass-Krueger, neznana letnica)

Slika 9: Princesa Elizabeta l., https://artsandculture.google.com/theme/
GwLyao99SLXVKg
Pomemben simbol v rdeči barvi so bile naličene ustnice. Skupne so Kleopatri v antičnem
Egiptu in Elizabeti I v Veliki Britaniji, dvema samostojnima vladaricama, ponovno kot
simbol, a tudi kot izraz ženstvenosti. A za vsakdanjo žensko je vse do začetka 20.
stoletja uporaba rdeče šminke pomenila izzivanje Boga in moških (Awad, 2017).
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Njene uporabnice so bile oklicane za čarovnice, prostitutke in grešnice, v 19. stoletju se
je miselnost nadaljevala s trditvijo angleške kraljice Viktorije, da je šminka ‘nevljudna’.
Preobrat je prišel s Sufražetkami, ki so nosile rdečo šminko v znak protesta. Medtem
ko so se borile za vključitev žensk v volilni sistem, so spreminjale simbol rdeče v družbi.
Zatem je rdeča šminka s pomočjo igralk postala popularna v Hollywoodu, izkazovala
je glamur in zapeljivost. Skozi 2. svetovno vojno je v ZDA postala simbol patriotizma
kot odgovor na Hitlerjevo neodobravanje šminke. Po vojni so se stroga pravila nošenja
šminke sprostila in industrija kozmetike je zacvetela. (Hodge, 2019)
Danes je rdeča barva na obleki ženske v politiki simbol moči, na kravati, ki si jo moški
nadenejo za pomembne sestanke, izraz elegance, na podplatu čevlja pa pomeni luksuz.
Še danes pa je povezana s feminizmom. Leta 2018 je množica ljudi na protestu za lažjo
dostopnost menstrualnih pripomočkov za ljudi z nižjimi dohodki v Veliki Britaniji nosila
rdečo (Huber, 2018). Organizacija International Women’s Strike je ob Mednarodnem
dnevu žensk organizirala protest proti diskriminaciji na delovnih mestih, barva za izkaz
solidarnosti je bila prav tako rdeča. (Why Are Women Wearing Red On
International Women’s Day, 2017)
Na podoben način kot rožnata se je rdeča skozi zgodovino spreminjala v svojem
pomenu in povezanostjo s spoloma, a danes je aktualen člen feminističnega gibanja v
vizualnem izrazu.
2.3.3 Vijolična
Vijolično barvo so pred 3000 leti odkrili Feničani. Pridobivali so jo iz školjk, dosegli pa
so briljanten odtenek, ki ne zbledi. Sam proces pridobivanja pa je bil zelo počasen in
potraten, zato so vijoličnemu barvilu postavili visoko ceno. Tako so si ga lahko privoščili
samo vladarji. Za senatorje v času Rimskega cesarstva je bila značilna ena sama
vijolična proga na sicer beli togi. V srednjem veku so si to barvo privoščili kralji in bogati
papeži. Cerkev je financirala barvilo za umetnike, ki so širili zgodbe iz Biblije skozi
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umetnost. Šele v 18. stoletju, z razvojem demokratskih in liberalnih idealov ter izumov
v kemiji, je postala vijolična dostopna za množice. Začelo se je masovno produciranje
sintetičnega vijoličnega barvila. Kraljica Viktorija je leta 1862 na kraljevi razstavi nosila
obleko, v celoti pobarvano v vijolično, in z novo dostopnostjo je vijolična postala modna.
(Michaeli, 2018)
Še naprej je bila simbol ženstvenosti in elegance, ob prelomu iz 19. v 20. stoletje pa
se je njen pomen spremenil, saj so si ženske sufražetke izbrale vijolično za barvo, ki je
skupaj z belo in zeleno (ki sta pomenili čistost in upanje) označeval njihov boj za volilno
pravico. Postala je simbol ženske moči, pomenila je pravičnost, nekoč kraljevo barvo so
si prilastile in tako izkazovale svoj trud za enakopravnejše življenje. (Michaeli, 2018)
Kot simbol zavračanja družbenih norm se vijolična pojavi tudi v poeziji angleške pesnice
Jenny Joseph iz leta 1992, ki nosi naslov Warning (Opozorilo). Opozarja, da bo na
stara leta nosila vijolično kot direkten kontrast družbenim pravilom. V 70. in 80. letih
je vijolična postala barva boemskega življenja umetnikov, nosila sta jo tudi pokojna
ameriška glasbenika, psihadelični Jimi Hendrix (med drugim je napisal tudi skladbo
Purple Haze) in ekstravagantni Prince (napisal skladbo Purple Rain). (Zilmman, 2018)
Danes se poleg rožnate in rdeče vijolična uporablja tudi kot barva za izkazovanje
pripadnosti feminizmu. Pojavila se tudi na obleki ameriške političarke Hilary Clinton leta
2016 v času volitev za predsednika ZDA. Tudi pomen vijolične se je skozi zgodovino in
prostor spreminjal, a vez s feminizmom je še danes prisotna. (Zilmman, 2018)
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3. EKSPERIMENTALNI DEL
Eksperimentalni del obsega osebni razmislek na temo feminizma v umetnosti in opiše
navdih za projekt In My Own Head s tematskega, grafičnega in tekstilnega področja.
V nadaljevanju predstavljam umetniška dela, ki so pripomogla k izoblikovanju mojega
projekta in prikažem razvoj celotnega oblikovalskega procesa. Ob koncu predstavim še
končni izdelek, kratek film, ki povzame celotno zgodbo dela.
3.1. Projekt In My Own Head
Ženske smo od otroštva vzgojene poniževati lasten spol. Pričakovano je, da
sprejememo svoj položaj podrejenosti in smo hvaležne, kadar smo spoštovane, saj to ni
standard. Izjavo ‘nisi kot druge’, moramo sprejeti kot kompliment, saj je pričakovano, da
si ne želimo biti ‘tipična’ ženska. Skozi svoj projekt se skušam tem pričakovanjem upreti.
Prikazati želim lasten razvoj miselnosti in posledic, ki so nastale ob vseh pričakovanjih,
tako družbenih, kot lastnih. V luči družbenih zahtev in norm se sprašujem ‘Zakaj?’.
Odgovora ‘Tako pač je.’ in ‘Ker si dekle/ženska.’ zavračam. Ne ker bi si želela pravega
odgovora, temveč ker želim, da ljudje sami sebe začnejo spraševati ‘Zakaj?’. Želim, da
podvomijo v vloge, ki so nam bile dodeljene že pred rojstvom. Da bi odpravili mizogine
stereotipe, se moramo odučiti njihovega razumevanja.
Navdih sem iskala v tematski, grafični in tekstilni plati, da sem dobila širši vpogled
v trenutno stanje projektov, ki so že nastali na podobno temo. Poglobljeno sem
raziskovala predvsem projekte, ki pripovedujejo zgodbo, saj je bilo to ključno za moj
projekt. Zanimali so me tudi načini, kako bi sporočilo predstavila, da bi dosegla želeni
učinek.
Med samim teoretičnim raziskovanjem sem naletela na trditev Linde Nochlin (Nochlin,
1989), ene izmed pionirk feministične umetnosti v 70. letih, da se razmere ne
spreminjajo dovolj hitro. Pričakovanja od deklic in žensk so enaka, a še vedno tako
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drugačna od nasprotnega spola. Pojavljajo se fraze s strani okolice, ki nam vlivajo
dvom in nezaupanje v lastne sposobnosti, pojavljajo se občutki izgubljenosti, nemoči in
jeze. Dokler se z vpogledom vase in v družbo okoli nas temu ne upremo, ne najdemo
samozavesti in moči. To je bila moja rdeča nit za razvoj projekta.
3.1.1 Tematski navdih
Neštetokrat sem že slišala kritiko, kako smo ženske obsedene z lepoto in svojim
videzom. Raje bi slišala debato, ki se trudi spremeniti patriarhalno družbo, ki enači
vrednost ženske z njenim videzom, ter kako se ta primerja z lepotnimi ideali. Projekt
In My Own Head predstavlja moj lasten tok misli na temo moje identitete kot ženske
feministke, zato sem se ozirala predvsem na problematiko žensk v povezavi s
feminizmom.
Menim, da je bistvo feminizma svobodna možnost odločitve, kako nekdo živi, brez
spolnih omejevanj s strani družbe, kar velja tako za moške, kot za ženske. Problem
nastopi, če se ne poglobimo v kontekst določene odločitve, saj tako ne izzivamo
ustaljenih norm in nenapisanih pravil v družbi (prav te pogojujejo in omejujejo človeka).
Pritiski na žensko s strani družbe se denimo ne končajo s feministično izjavo: ‘’Ličim
se vsak dan, ker mi je to všeč, ne ker družba tako pričakuje od mene.’’ V prevedenem
pomenu bi to pomenilo: ‘’Ličim se vsak dan, ker mi je to všeč, ne ker družba tako
pričakuje od mene, in ne zanima me, kako ta pričakovanja škodijo drugim, ki jim to ni
všeč.’’. Mnogokrat je edini element feminističnega opolnomočenja glasna izjava, da je to
naša izbira, torej nas pričakovanja ne motijo. Kaj pa ženske, ki ne želijo nositi ličil?
Kako se lahko okličemo za feministke, če nasprotujemo sami definiciji enakosti ljudi?
Če se ne zavzemamo za žensko, ki se ne liči in zato ne dobi zaposlitve, saj ne izgleda
‘urejena’? Rešitev v tem primeru niso ličila, saj ji je bila svobodna izbira že odvzeta.
Prevečkrat smo ignorantski do problema, dokler se nas ne dotakne na osebni ravni.
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Naša družba deluje po sistemu nagrad in kazni in svobodna izbira za nas same ni
dovolj. Menim, da je to zgrešena vizija t.i. feminizma. Sam smisel gibanja je uničenje
omejevalnih spolnih norm, torej se moramo vprašati, kaj žene mladoporočeno žensko,
da prevzame možev priimek, da opusti sanje o kariernem uspehu in se zadovolji z
materinstvom in ‘biti žena’. Odločitve nikoli niso sprejete v vakuumu, vedno nanje
vplivajo globoko ukoreninjena pričakovanja, ki krepijo patriarhalno družbo. Potrebno je
dobro poznavanje sebe in svojih želja, s spoštovanjem do drugih. Misel ‘naj vsak stori,
kar si želi’, je prijetna, a na koncu neproduktivna. Do sprememb bo prišlo postopoma s
prizadevanjem posameznikov za revolucijo v družbi.
3.1.1.1 Odraščanje dekleta v današnji družbi
Leta 2015 je Mattel izdal oglas za Barbie z naslovom Imagine the Possibilities, zgodba
pa govori o tem, kako lahko deklice z igranjem zastavijo svoje cilje v življenju. Oglas
služi kot odgovor na kritike, ki so jih bili v zadnjih letih s strani staršev deležni zaradi
izgleda same igrače, ki predstavlja nedosegljiv lepotni ideal. V oglasu se deklice
pretvarjajo, da imajo različne uspešne kariere, vse pa se začne z igro v otroštvu.
Spremenili pa so tudi svojo strategijo v oblikovanju barbik. Istega leta so izdali 78 novih
barbik, med drugim barbike različnih ras, superjunakinje različnih izgledov ter barbike
z gibljivimi gležnji, ki lahko nosijo tudi čevlje brez petk. Menim, da je to pozitiven korak
naprej, saj se deklice lažje identificirajo s svojo barbiko in podzavestno ne strmijo vse k
enakemu lepotnemu idealu.
Podobno strategijo je leta 2016 ubral tudi Disney s kampanjo Dream Big, Princess
(prevedeno Imej velike sanje, princeska). Sporočilo pravi, da za vsake sanje dekleta
obstaja junakinja, ki ji pokaže, da je to možno. Če si iskren do samega sebe in dovolj
pogumen, lahko dosežeš vse. Menim pa, da je glavni element kampanje to, da enači
Disneyeve junakinje z resničnimi uspešnimi dekleti z različnih področij (šport, znanost
ipd.).
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Kljub pozitivnim premikom pa se pogojevanje vseeno začne že pri deklicah. Ko jo v vrtcu
fantek porine po tleh ali je nesramen do nje, ji vzgojiteljica reče, da mu je všeč in tega
ne zna izraziti drugače. Trdimo, da nasilje ni znak ljubezni, a vseeno smo skozi življenje
učene drugače.
Splošno gledano starši fantkom dovolijo mnogo več svobode kot deklicam. Tako starši
kot učitelji zahtevajo od deklet višji standard in pričakujejo več samokontrole. Sama sem
čutila, da znam bolje regulirati svoje občutke glede na situacijo kot sošolci in prijatelji.
Medtem ko je od fantkov pričakovana podivjanost, so pri deklicah pohvaljene pridnost,
vljudnost in prijaznost. Starši običajno povsem podzavestno reagirajo na otrokovo
obnašanje in utrdijo pričakovanja, ki jih imajo v sebi glede na otrokov spol. Za dekleta to
pomeni veliko zatiranja močnejših čustev.
Skozi vljudne fraze, ki sem jih tudi jaz poslušala kot otrok, denimo ‘dekleta tega ne
počnejo’, ‘ne bodi tako glasna/vulgarna’, ‘to ni damsko’ in podobno, dekleta postanejo
pasivnejša in podrejena. Tudi njihov videz se začne kritizirati v zgodnji starosti, kmalu
faktor postane tudi privlačnost, pretirana ali premajhna. Odraščati v svetu, ki daje
ogromen pomen ženskemu izgledu in se nato posmehuje ženskam, ker jih zanima
kozmetika, je naporno. Tako so nastale mnoge milijonske industrije, ki računajo na nizko
samozavest deklet in žensk. Te bodo zato v svetu, ki jim pravi, da je njihova vrednost
enaka njenemu izgledu, razvile kompleks podrejenosti in mnenje, da so nemočne.
Tako postanejo popolne stranke za oglaševanje kozmetike, shujševalnih pripravkov in
podobno.
Stereotipi, ki so jim dekleta priča po zaslugi medijev, jih prevečkrat predstavljajo kot
enodimenzionalne osebe, ki spadajo v določen tip. Teh pa je mnogo in noben ne
predstavlja dekleta kot kompleksne posameznice s sanjami za svoje življenje.
Starejša je, večji poudarek je na njenem izgledu namesto na njenih interesih. Leta 2014
je Verizon posnel oglas z naslovom Inspire Her Mind (prevedeno Navdihni jo), ki kaže,

26

kako subtilne fraze ali kretnje s strani staršev dekle odvrnejo od njenih interesov, saj so
ti tradicionalno moški. Oglas se je razvil iz raziskave, ki je odkrila, da so pomanjkanje
žensk v znanosti, tehnologiji, matematiki in inženirstvu ter negativni pritiski s strani
družbe oblikovali eno izmed področij zaposlitve, v katerih je moški spol najmočneje
zastopan. Ugotovili so tudi, da do največjih izgubžensk oz. deklet v tem pogledu pride
prav med otroštvom in najstništvom, ko se mladi začnejo odločati za možne kariere v
življenju. V raziskavi sta dve tretjini desetletnic zatrdili, da jih zanimajo zgoraj našteta
področja, a le 18 odstotkov študentov strojništva je ženskega spola. Družbeni pritiski
ovirajo in omejujejo dekleta, tako na področju šolanja kot tudi čustveno.
Zanimiv fenomen v naši družbi je označevanje deklet kot bolj problematična in
občutljivejša v času najstništva. Glede na pogled na mlado žensko s strani medijev,
ki slednjizačnejo prikazovati, kako naj izgleda, se obnaša in kakšna mora biti, ni
presenetljivo, da dekle začuti frustracije. Prilagodljiva dekleta skozi najstništvo najdejo
družbeno sprejemljive načine, kako izraziti svoje občutke jeze, mnogokrat sebi v škodo.
Pasivno-agresivno vedenje, anksioznost in depresija so običajni simptomi. Sarkazem,
apatičnost in nesramnost so prav tako povezani s potlačeno jezo. V najstnicah, ki
pogosto lažejo ali ustrahujejo druge, se skriva jeza, ki je same ne znajo poimenovati kot
jeza. Dekleta, ki so bila naučena, naj svojo jezo ignorirajo, postanejo pasivna. Jeza je v
dekletij mnogokrat tako uspešno zatrta, da ta izgubijo razumevanje čustva jeza. Izrazi
se lahko z nekontroliranim jokom, izpuščaji, stiskanjem čeljusti v spanju, starši pa te
znake največkrat opišejo kot podivjane najstniške hormone. Za mnogo žensk se faza
potlačevanja jeze nikoli ne konča, v veri da nimajo pravice in možnosti biti jezne brez
tveganj.
3.1.1.2 Feminilnost in feminizem
Živimo v kulturi, ki trdi, da podpira enakost spolov in obenem zaničuje vse, kar je
ženstvenega. Kot že rečeno deklice učimo, da lahko postanejo kar koli. A ne učimo
jih, da lahko postanejo kar koli in obenem obdržijo svojo ženstvenost. Ta je še vedno

27

zaničevana. Učene so, da se morajo za uspeh na določenem področju prilagoditi,
tako vizualno kot osebnostno. Prevzeti morajo značilnosti, ki so običajno povezane z
lastnostmi moškega. Feminilen izgled (rožnata barva, bleščice, šminka) je velikokrat t.i.
pokazatelj, da je ženska manj sposobna oz. ni primerna za določeno delovno mesto.
Spolna enakost ne pomeni androgenosti. Treba pa je razumeti, da je ženstvenost, tako
v izgledu kot v obnašanju, enakovredna moškosti. Feminizem se ne trudi uničiti spolov,
le pričakovanja, ki jih patriarhalna družba ohranja. Če učimo deklice, naj bodo bolj kot
fantje, spet le poveličujemo tipično moške lastnosti in jim podzavestno sporočamo, da
je ženstvenost znak šibkosti in manjvrednosti. Težava ni v ženstvenosti, temveč nastopi,
kadar je ta od ženske zahtevana v določenih situacijah in zavračana v drugih. Ko se
družba spreminja in vidi spol ter njegovo izražanje bolj kot spekter in ne kot binarni
model, je pomembno, da sta feminilnost in rožnata barva vključeni.
3.1.2 Grafični navdih
Skozi proces razvijanja projekta sem ugotovila, da najbolj uživam v grafični plati
ustvarjanja, zato sem si na tem mestu vzela največ časa in se poglobila v tematike, ki
me zanimajo. Razvila sem zgodbo, ki jo želim sporočati s svojim projektom, in njena
sporočila pretvorila v vizualno podobo.
3.1.2.1 Notranje ogledalo in samoregulacija
Ko sem prvič poslušala govor We Should All Be Feminists nigerijske pisateljice
Chimamamde Ngozi Adichie, se mi je zdel revolucionaren za moj način razmišljanja,
saj sem slišala misli, ki so me preletevale, a jih sama nisem znala ubesediti. Sporočilo,
ki se me je najbolj dotaknilo, je o pričakovanjih, ki jih imamo od posameznice, a le
zaradi njenega spola. Učimo dekleta, naj imajo ambicije, a jih nato zatremo. Naj se
trudijo biti uspešne, a na prvem mestu naj bosta vedno zakon in družina. Ko se pokaže
tekmovalnost, se ta prevečkrat izrazi v ženskih medsebojnih odnosih, običajno za
pozornost nasprotnega spola, ne pa za npr. dosežke ali zaposlitev.
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Na eni strani ima posameznica sanje in želje, na drugem pa so družbena pričakovanja,
s starostjo pa se obe strani premešata. To vodi do dvomov v lastno sposobnost. Dekle
se začne spraševati, ali je dovolj močno, pametno in iznajdljivo v svetu, ki ji vnaprej
narekuje neuspeh ter drugačno življenje. Moj up za vsa dekleta je, da v sebi najdejo
moč in se vprašajo, od kod izvirajo te misli. Da premagajo okolico in ji raje zastavijo
vprašanje, zakaj bi moralo biti tako, kot pravijo. Da se zoperstavijo in sodelujejo med
seboj za uspeh vsakega dekleta.
Skozi projekt In My Own Head se pojavljajo stavki. Napisala sem jih ročno, jih
poskenirala in nato iz njih sestavila vzorec, primeren za tisk. Napisani so ročno, ker sem
želela, da gledalec dobi občutek, da prebira dekletov dnevnik. Da je pisanje svobodno,
prosto in iz srca. Da začuti njen strah, dvome in jezo. Nekateri citati pa se ponavljajo v
velikem številu, saj sem z njimihotela prikazati, kako se boleče izjave lahko ponavljajo
v glavi kot mantre. Vtisnejo se v spomin in se vrtijo, dokler jih ženska ne ponotranji in
postanejo del nje. Prav te je najtežje odstraniti in premagati.
Delo, v katerem sem našla prvoten navdih za projekt, je roman Robber Bride kanadske
pisateljice Margaret Atwood. Zapisala je (1993, str.193): “Male fantasies, male fantasies,
is everything run by male fantasies? Up on a pedestal or down on your knees, it’s all a
male fantasy: that you’re strong enough to take what they dish out, or else too weak to
do anything about it. Even pretending you aren’t catering to male fantasies is a male
fantasy: pretending you’re unseen, pretending you have a life of your own, that you can
wash your feet and comb your hair unconscious of the ever-present watcher peering
through the keyhole, peering through the keyhole in your own head, if nowhere else. You
are a woman with a man inside watching a woman. You are your own voyeur.”
Celoten odstavek povzemam z naslednjo mislijo: biti ženska pomeni biti ujet v tako
močan psihološki panoptikum, da postaneš sam svoj opazovalec. Zunanji pritiski na
izgled, obnašanje, interese, želje itd., se sčasoma prevesijo v lastne pritiske. Razvijemo
notranje ogledalo, ki nas dnevno kontrolira, regulira in omejuje. Že od majhnega smo
pogojevanje z mislimi, kako smo videti navzven in kako nas vidijo drugi. Smo preglasne,
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preveč agresivne? Smo pretihe, sramežljive, ‘sive miške’? Se oblačimo preveč
izzivalno? Na deklice in dekleta je položen občutek krivde, ki ga same skozi odraščanje
le še okrepimo.
3.1.2.2 Uporaba rožnate kot zavesten protest
Rožnata barva skozi čas izgublja priljubljenost med ženskami. Kot že rečeno je prva
asociacija ženstvenost, ki pa je mnogokrat zaničevana, predvsem na delovnih mestih.
Kot predstavnica deklic ni tretirana kot resna in odrasla barva, temveč izkazuje
puhloglavost, naivnost in nevednost. Tudi ženske podjetnice se izogibajo rožnati, kajti
četudi je njihova znamka bolj ženstvena,raje izberejo rdečo (Haller, 2016). Med drugim
pa je opaziti porast rožnate barve med umetniki, ki jo uporabljajo zavestno, saj želijo
rožnato spet približati širši publiki in spremeniti njen negativen pomen (v nadaljevanju
predstavljene tekstilni umetnici Andrea Dezső in Zoe Buckman ter digitalna ilustratorka
pod imenom Ambivalently Yours).
Moja izkušnja z rožnato barvo je kompleksna. Kot deklica nisem marala igre s punčkami
in čajank z vrstnicami, raje sem s prijatelji plezala po drevesih. Pri štirih letih sem
se mami uprla, čes da ne želim več nositi krilc, saj se z njimi ne morem spuščati po
toboganih in delati prevalov. Naslednjič sem krilo oblekla pri 15 letih za valeto. Trdila
sem, da je moja najljubša barva modra, kasneje črna. Na vsak način sem se želela
oddaljiti od stereotipov, ki so mi jih ponujali mediji. Starejša kot sem bila, bolj se mi je
zdelo, da je feminilnost zahtevana od mene in da sem brez nje manjvredna. Ko sem se
v gimnaziji začela zanimati za feminizem, sem postajala vse bolj jezna. Jezna, ker sem
ugotovila, da se mi ni treba zapreti pred stereotipi, da sem lahko svoja definicija ženske.
Bolj sem postajala jezna za vse stvari, ki sem jih zamudila ali so mi bile odvzete zaradi
spola. Ženstvenosti nisem več enačila z nižjo inteligenco. Feminizem mi je odprl vrata v
širši svet, kjer sem lahko, kdor želim biti. Ni mi treba opravičevati moje feminilnosti oz.
njene odsotnosti. In tako sem lahko podrla okvirje, ki sem si jih zastavila že kot deklica.
Rožnata barva je postala del tega sveta.
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Med razvojem projekta sem naletela na vprašanje, ali naj uporabim rožnato ali bo ta
takoj označila celoten projekt za neresnega. Vprašanje je odgovorilo samemu sebi –
prav iz tega razloga jo moram uporabiti. Kot zavestno izjavo, da se projekt ozira na
težave žensk in njihovo identiteto. Sama sem včasih videla rožnato barvo kot simbol
šibkosti. Zdaj mi pomeni svobodo, saj je podobna ljudem – večplastna, kompleksna ter
najpomembneje, lahko je hkrati ženstvena in močna.
3.1.2.3 Navdihujoče umetnice in njihova dela
Izpostavljam umetnice, ki so mojemu projektu dale zagon in pogum, da sem ga izpeljala,
kot sem si predstavljala.
Kot prva, ki se me je dotaknila s svojim načinom širjenja sporočila, je Jenny Holzer,
ameriška aktivistična umetnica, ki je med letoma 1979 in 1982 ustvarila delo
Inflammatory Essays, zbirko esejev o raznolikih političnih tematikah, ki jih je zelo
premišljeno natisnila na barvni papir. Ko sem naletela na delo na stopnišču Tate-a v
Londonu, me je presentilo, kako podobno sem sama razmišljala ob snovanju projekta.
Čeprav se tematika razlikuje, je način izražanja skupen v postavitvi besedila in
njegovem ponavljanju. Element, ki projekta prav tako povezuje, je možnost velikega
množenja izvodov - tiska se na papir ali pa s sitom na tekstilje. (Frank, 2017)

Slika 10: Jenny Holzer, Inflammatory Essays, 1979–82, New York, 1983, https://www.
artsy.net/article/artsy-editorial-jenny-holzers-inflammatory-essays-perfect-work-times
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Na naslednjo umetnico sem naletela med zaključevanjem snovanja projekta In My Own
Head, a me je njen podoben način razmišljanja in ozadja pritegnil, da sem se potopila v
njena dela in tudi ta so pustila svoj vtis na projektu.
Ambivalently Yours je anonimna kanadska umetnica, ki svoje iskrene misli, občutke
in vprašanja deli v obliki ročno napisanih besedil in rožnatih ilustracij, s katerimi želi
odpraviti stereotipe, povezane zženskami. Risanje je razvila kot način upiranja okolici,
ki jo je kritizirala zaradi službe v modni industriji, in študija feministične umetnosti.
Danes njena dela dajejo glas ženskam, ki s svojo raznolikostjo pričenjajo nove debate o
aktualnih spolnih problematikah. (Sofou, 2015)
Spodbuja solidarnost med ženskami, in to kljub sistemu, ki nam pravi, da je naših
možnosti za uspeh malo in se moramo boriti med seboj, namesto da bi se uprle sistemu.
Ukvarja se tudi s tematikami, kot je čustveno izražanje - predvsem kako je jok znak
šibkosti. Z risanjem poskuša spremeniti tudi svoj tok misli in se dnevno izzivati v svojem
načinu razmišljanja. (Tongco, 2016)
Posveča se ženskam in dekletom, katerim lasten spol povzroča dvome in zmedo
v življenju. Raztresene misli in občutke o sodobni ženski je prenesla v aktivistično
umetnost in pokriti poskuša celoten spekter življenja kot ženska. (Goorwich, 2015)

Slika 11: Ambivalently Yours, His Opinion Does Not Define You, https://art-sheep.com/
ambivalently-yours-the-feminist-artist-who-crushes-female-stereotypes-on-pink-paper/
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Navdih sem našla tudi v kratkih filmih ameriške producentke Allie Marie Evans. Njena
poezija z naslovom What’s She Like, ki jo je pretvorila v video, govori o maskah, ki si
jih dekle v današnji družbi nadene, da je priljubljeno, in o tem, kaj se sploh skriva pod
masko. Pritegnil me je prenos miselnega procesa v igro, saj sem se sama tudi soočila z
enakim izzivom - kako avtentično prikazati nekaj, kar se dogaja v glavi.

Slika 12: WHAT’S SHE LIKE, VISUAL POEM by Allie Evans, https://www.youtube.com/
watch?v=alP-Zsm6y-g&list=PLvHI4b55kIZ-jJ8aiYyw1QuYfpkb_fYB5&index=7&t=0s
3.1.3 Tekstilni navdih
V nadaljevanju predstavljam tekstilni umetnici, ki delujeta na področju feministične
umetnosti. Navdihnili sta me na podočju tekstilij, in sicer z razmislekom o tekstilu kot
nosilcu sporočila, ki ga želim razširiti.
Andrea Dezső je ameriška vizualna umetnica madžarskih korenin, ki ustvarja v različnih
medijih - v tekstilijah, v digitalnem svetu, postavlja pa tudi prostorske instalacije.
Predstavljam njeno delo Lessons From My Mother (2006), serijo 50 vezenih robčkov z
lekcijami, ki jih je bila deležna skozi odraščanje. Pritegnil me je njen direkten pristop k
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pripovedovanju zgodbe. Lekcije se dotikajo feminizma, ženske seksualnosti, ženskega
zdravja in odnosov med spoloma. Vsako lekcijo pa podpira izvezena ilustracija,
največkrat v rožnati ali rdeči barvi na beli podlagi tekstila. (Keeting, McKeating, 2012)

Slika 13: Andrea Dezsö: Lessons From My Mother (povečana), http://andreadezso.com/
embroidery
Zoe Buckman je angleška tekstilna umetnica, ki vsak svoj projekt črpa iz hip hop
kulture v 90. letih in lastnega feminističnega vzgajanja. Tako je nastal tudi projekt Every
Curve, sestavljajo ga žensko perilo iz različnih obdobij 20. stoletja, od korzetov, ki so
ženskam omejevali gibanje, pa do lahkotnih svilenih spalnih srajc. Vse perilo je bilo
nošeno, torej ima intimno naravo, umetnica pa ga je predstavila v novem kontekstu, z
vezeninami hip hop besedil. Ta so največkrat mizogonična in agresivna do ženskega
spola, zato je želela ti dve nasprotji združiti. Perilo je bele barve ali v nežnih odtenkih
rožnate, vezenine pa so v živih odtenkih modre, vijolične, rdeče in v pisani, ročni pisavi.
(Buckman, 2015) Pritegnil me je sam kontrast elementov v projektu in njun medsebojni
vpliv.
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Slika 14: Zoe Buckman, Every Curve Installation, http://www.zoebuckman.com/art/everycurve-art/
3.1.4 Video In My Own Head
Po obširni raziskavi teme sem premislila, o čem želim, da moja zgodba pripoveduje. Na
največji izziv sem naletela ob predstavitvi lastnega toka misli in izpostavljanju mojega
stališča. Zato sem pričela s prenosom odstavka iz knjige Robber Bride Margaret Atwood
v ilustracije in vzorce, saj se me je najbolj dotaknil. Uporabljala sem akvarele, tempere,
črnila za nalivnike na različnih papirjih. Kot orodje sem uporabila čopiče, zobno ščetko,
štampiljke in lastne dlani. Bolj kot sem se res spustila v ustvarjanje z mislijo, da želim
pustiti svoj podpis na projektu, bolj je sam proces stekel. Uživam v delu z objekti, ki so
namenjeni otrokom (npr. štampiljke), saj je sam proces veliko bolj oseben in avtentičen.
Z lastnoročno pisavo sem ustvarila vzorce - mantre iz stavkov. Na nekaterih točkah
ustvarjanja sem papir strgala in ga zlepila nazaj ter spet strgala - vliti sem želela tudi
čustva - npr. jezo v samo delo, saj sem vedno bolj odkrivala, kakšna bo moja zgodba.
Nekatere skice so me razžalostile, nekatere razjezile. Na določenih mestih nisem več
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vedela, v kaj se projekt spreminja, in po odmiku od dela sem spet našla rdečo nit. Barve,
ki sem jih uporabljala, so bile sprva dokaj naključne - uporabila sem medij, ki mi je prišel
pod roke, šele skozi delo sem se zavestno odločila za kombinacijo rdeče, rožnate, bele,
črne in sive.

Slika 15: skica na papir Am I Enough, osebni arhiv
Izbrane skice sem nato digitalizirala in pripravila za dela v sitotisku. Vzorce sem
raportirala in pripravila 6 motivov v A3 formatu, ki sem jih kasneje med delom lahko
svobodno kombinirala. Pripravila sem sita in pričela s prvimi poskusi tiska. Sprva sem se
tiska lotila zelo eksperimentalno - uporabila sem najrazličnejše materiale, med drugim
tudi mreže in plastiko. Koncentrirala sem se na možnost plastenja motivov, preko tiska
ali preko materiala, tako sem dobila 3D učinke, ki se razlikujejo glede na padec svetlobe.
Še posebej me je pritegnila igra s svetlobo, saj sem skozi ta proces našla ogromno
kombinacij, ki so me presenetile in mi dale nov navdih za delo.
Nato sem izdelala večje potiske, tapiserije, ki sem jih prav tako obdržala znotraj že
prej naštetih barvnih kombinacij. Nastala je serija tapiserij, ki pripovedujejo zgodbo o
odraščanju dekleta v današnji družbi. Te sem nato fotografirala, fotografije obdelala in
posnela video.
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Slika 16: fotografija potiskane tapiserije Am I Enough?, osebni arhiv

Slika 17: fotografija potiskane tapiserije Am I Enough?, osebni arhiv
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Slika 18: fotografija potiskane tapiserije Am I Enough?, osebni arhiv
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Slika 19: fotografija potiskane tapiserije Am I Enough?, osebni arhiv
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3.1.5 Predstavitev videa
Format videa me je pritegnil, saj sem mnenja, da se mojo zgodbo najbolje prikaže s
kombinacijo vizualnih in slušnih elementov. Protagonistka je moja dobra prijateljica
Hana, ki me je podpirala že ob mnogih projektih ter dobro pozna mene in moj projekt,
zato se je zdela popolna izbira za glavno vlogo. Ves video material je bil posnet med
poletjema 2018 in 2019, vzporedno z nastankom projekta.
Zgodba se prične z otroškim glasom, ki zatrdi, da so fantje in dekleta ovrednoteni enako.
Je naivna, preprosta trditev, s katero bi se marsikdo strinjal.

Slika 20: izsek filma In My Own Head, osebni arhiv
A slika resničnosti je drugačna. V naslednjem kadru se iz beline prikaže silhueta
dekleta, z nežno melodijo, podobno otroški uspavanki v ozadju. Predstavlja rojstvo
naše protagonistke. Nato deklica dobi identiteto, ime in obenem jo tudi mi spoznamo. Je
navihana, polna življenja, srečna. Na ekran odtisne svojo dlan, pomemben element, ki
se, podobno kot podpis, pojavlja na potiskanih tapiserijah.
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Slika 21: izsek filma In My Own Head, osebni arhiv
Nato se začne vzgoja - pačenje in norčevanje se prepove in deklica uboga - pokima.
Prepovedi in omejevanja se nadaljujejo ob različnih dejanjih skozi njeno odraščanje, ob
sključenosti, ugovarjanju ipd.

Slika 22: izsek filma In My Own Head, osebni arhiv
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Določene fraze se začnejo ponavljati kot mantre in se kot poplava pojavljajo skozi video.
S prihodom v puberteto se prične anksioznost - grizenje nohtov, strah, jeza, panika - a
omejevanja se še zaostrijo, predvsem v zvezi z njenim videzom.

Slika 23: izsek filma In My Own Head, osebni arhiv

Slika 24: izsek filma In My Own Head, osebni arhiv
Razvije lastnega, notranjega kritika, ki jo spremlja na vsakem koraku in jo opozarja na
vse, kar je že slišala skozi življenje.
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Slika 25: izsek filma In My Own Head, osebni arhiv
S časom postane prijetna, nežna in vljudna ženska, ki se zdi popolna, a v sebi skriva
potlačena čustva, ki jih ne zna in si jih ne upa izraziti. V prvi plan prihaja ženska s
praznim pogledom, naveličana igranja svoje vloge. Glas jo vpraša, če je vse v redu.
Odgovori ji pritrdilno, je le utrujena. Nato pa prvič v zgodbi prebije četrti zid in pogled
usmeri direktno v nas - gledalce in odkima.

Slika 26: izsek filma In My Own Head, osebni arhiv
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Nato se na pojavi citat francoske umetnice Agnes Varda, ki pravi, da je prva feministična
poteza naš pogled. Kljub temu da nas družba konstanto opazuje, se ji lahko upremo
tako, da svoj pogled usmerimo nazaj v družbo. S tem zatrdimo, da nas ne definira,
kako nas vidi družba, temveč kako me vidimo družbo. Citat spremlja popačena melodija
uspavanke iz začetka filma.

Slika 17: izsek filma In My Own Head, osebni arhiv
Zgodba se nato prevesi iz obupa v upor z žensko, ki zre naravnost v kamero in pogleda
ne umakne. V ozadju slišimo glasbo s poudarjenim ritmom basa, ki spominja na bitje
srca, kar doda intenzivnost kadru. Glasbo pa spremlja ženski glas, ki protagonistki
govori, da življenje v današnjem svetu ni lahko. Okolica ti ves čas veli, da nisi dovolj
pametna, nisi dovolj dobra. Svet te zatira spet in spet, dokler večina ne obupa, se preda
očitkom ter jim slepo verjame. Svoj monolog glas zaključi s stavkom, da ona ni taka - je
borka. Vizualno nas spremljajo odseki dekleta, ki doživlja paniko in obup, a ob koncu
protagonistka odločno dvigne glavo in nam da vedeti, da se ne bo predala, temveč
se bo borila naprej. Glasba se spremeni v bolj agresivno, močno, obenem pa so nam
predstavljene zasluge za film - z mnogimi ilustracijami oči, ki se vrtijo okoli nas.
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Slika 28: izsek filma In My Own Head, osebni arhiv
Celoten izdelek je zame ogromen vir ponosa, tako v akademskem kot v osebnem
smislu, saj je v zadnjih 3 letih, kolikor delam na njem dal identiteto tako meni kot ženski
kot tudi mojemu oblikovanju.

45

4. VIRI IN LITERATURA
KETTLE, A; MCKEATING, J. Hand stitch, perspectives. London : Bloomsbury, 2012, str.
118-119.
Global activism : art and conflict in the 21st century. Karlsruhe : ZKM, Center for art and
media; London: The MIT Press, 2015, str. 527.
SHOLETTE, G. Delirium and resistance : activist art and the crisis of capitalism. London
: Pluto press, 2017, str. xix in 3-15.
MØHRING REESTORFF, C. Culture war : affective cultural politics, tepid nationalism
and art activism. Bristol : Intellect, 2017, str. 166-167.
NOCHLIN, L. Women, art and power and other essays. London : Thames and Hudson,
1989, str. 158 in 166.
JELINEK, A. This is not art : activism and other ‘non-art’. New York : I. B. Tauris, 2014,
str. 65.
ISSAK, J. A. Feminism and contemporary art. London : Routledge, 1996, str. 1-4.
BUTLER, C.; KIRSHNER, J. R.; MESKIMMON, M.; MEYER, R.; MOLESWORTH, H. A.;
PHELAN, P.; RICHARD, N.; SMITH, V.; SOLOMON-GODEAU, A.; SORKIN, J. WACK! :
art and the feminist revolution. Los Angeles : Museum of contemporary art; London : The
MIT press, 2007, str. 1-16, 21, 73, 83, 121, 209-232, 262-274.
Politics in a glass case : feminism, exhibition cultures and curatorial transgressions.
Liverpool : Liverpool university press, 2015, str. 1-13.

46

‘A brief history of feminism’ tells it and shows it like it is. V Pop matters [dostopno na
daljavo]. Obnovljeno 18.1.2018 [citirano dne 22.4.2019]. Dostopno na svetovnem spletu:
<https://www.popmatters.com/brief-history-feminism-antje-schrupp-2524016201.html>.
Barbara Kruger. V Art history archive [dostopno na daljavo]. Datum obnavljanja ni znan
[citirano dne 22.4.2019]. Dostopno na svetovnem spletu: <http://www.arthistoryarchive.
com/arthistory/feminist/Barbara-Kruger.html>.
Who are Guerilla Girls? V Tate [dostopno na daljavo]. Obnovljeno 17.3.2016 [citirano
dne 22.4.2019]. Dostopno na svetovnem spletu: <https://www.tate.org.uk/art/artists/
guerrilla-girls-6858/who-are-guerrilla-girls>.
Feminism & feminist art. V Art history archive [dostopno na daljavo]. Datum obnavljanja
ni znan [citirano dne 22.4.2019]. Dostopno na svetovnem spletu: <http://www.
arthistoryarchive.com/arthistory/feminist/>.
Pink wasn’t always girly. V The Atlantic [dostopno na daljavo]. Obnovljeno 12.8.2019
[citirano dne 22.4.2019] Dostopno na svetovnem spletu: <https://www.theatlantic.com/
sexes/archive/2013/08/pink-wasnt-always-girly/278535/>.
Scientists have discovered the world’s oldest color. V CNN [dostopno na daljavo].
Obnovljeno 10.7.2018 [citirano dne 22.4.2019]. Dostopno na svetovnem spletu: < https://
edition.cnn.com/2018/07/10/health/oldest-color-pink-trnd/index.html>.
Love, blood and the ancient history of the color red. V Forbes [dostopno na daljavo].
Obnovljeno 30.9.2017 [citirano dne 22.4.2019]. Dostopno na svetovnem spletu: <https://
www.forbes.com/sites/drsarahbond/2017/09/30/love-blood-and-the-ancient-history-ofthe-color-red/#28eaedad739e>.

47

The secret history of the color red. V Arts and culture [dostopno na daljavo] Datum
obnavljanja ni znan [citirano dne 22.4.2019]. Dostopno na svetovnem spletu: <https://
artsandculture.google.com/theme/GwLyao99SLXVKg>.
The feminist history of red lipstick. V Your dream [dostopno na daljavo]. Obnovljeno
25.9.2019 [citirano dne 22.4.2019]. Dostopno na svetovnem spletu: <https://yourdream.
liveyourdream.org/2017/09/feminist-history-of-red-lipstick/>.
Red lipstick: An age of feminism. V The Oddysey online [dostopno na daljavo].
Obnovljeno 3.7.2017 [citirano dne 22.4.2019]. Dostopno na svetovnem spletu: <https://
www.theodysseyonline.com/red-lipstick-age-feminism>.
Why are women wearing red on International women’s day? V The Telegraph [dostopno
na daljavo]. Obnovljeno 8.3.2017 [citirano dne 22.4.2019]. Dostopno na svetovnem
spletu: <https://www.telegraph.co.uk/women/life/women-like-katy-perry-wearing-redinternational-womens-day/>.
How women are using color to protest in 2018. V BUST [dostopno na daljavo].
Obnovljeno 23.1.2018 [citirano dne 22.4.2019]. Dostopno na svetovnem spletu: <https://
bust.com/feminism/194097-protest-colors.html>.
The history of the color red: from ancient paintings to Louboutin shoes. V My Modern
Met [dostopno na daljavo]. Obnovljeno 26.9.2018 [citirano dne 22.4.2019]. Dostopno na
svetovnem spletu: <https://mymodernmet.com/shades-of-red-color-history/>.
The fascinating history of the color red. V The doctor weighs in [dostopno na daljavo].
Obnovljeno 6.10.2018 [citirano dne 22.4.2019]. Dostopno na svetovnem spletu: <https://
thedoctorweighsin.com/evolution-of-the-color-red/>.

48

A brief but powerful history of the color purple. V The doctor weighs in [dostopno na
daljavo]. Obnovljeno 18.9.2018 [citirano dne 22.4.2019]. Dostopno na svetovnem spletu:
<https://thedoctorweighsin.com/the-power-of-purple/>.
Warning. V Scottish poetry library [dostopno na daljavo]. Objavljeno 14.4.2014 [citirano
dne 22.4.2019]. Dostopno na svetovnem spletu: <https://www.scottishpoetrylibrary.org.
uk/poem/warning/>.
Why you should wear purple on International women’s day. V Fortune [dostopno na
daljavo]. Obnovljeno 7.3.2018 [citirano dne 22.4.2019]. Dostopno na svetovnem spletu:
<http://fortune.com/2018/03/07/international-womens-day-how-to-celebrate-wearpurple/>.
Does your daughter know it’s okay to be angry? V Role reboot [dostopno na daljavo].
Obnovljeno 9.5.2016 [citirano dne 22.4.2019]. Dostopno na svetovnem spletu: <http://
rolereboot.org/culture-and-politics/details/2016-05-daughter-know-ok-angry/>.
We need to stop devaluing femininity. V Ravishly [dostopno na daljavo]. Obnovljeno
21.12.2015 [citirano dne 22.4.2019]. Dostopno na svetovnem spletu: <https://ravishly.
com/2015/03/20/why-we-need-stop-devaluing-femininity>.
Little girls “Imagine the possibilities” in new viral Barbie commercial. V Babble
[dostopno na daljavo]. Obnovljeno leta 2015 [citirano dne 22.4.2019]. Dostopno na
svetovnem spletu: <https://www.babble.com/parenting/barbie-imagine-the-possibilitiescommercial/>.
Disney’s “Dream big, princess” campaign brings inspiring girl power to the masses. V
Inside the magic [dostopno na daljavo]. Obnovljeno 12.2.2016 [citirano dne 22.4.2019].
Dostopno na svetovnem spletu: <https://insidethemagic.net/2016/02/video-disneysdream-big-princess-campaign-brings-inspiring-girl-power-to-the-masses/>.

49

Verizon reminds parents that girls aren’t just pretty but ‘pretty brilliant’. V Adweek
[dostopno na daljavo]. Obnovljeno 12.6.2014 [citirano dne 22.4.2019]. Dostopno na
svetovnem spletu: <https://www.adweek.com/brand-marketing/ad-day-verizon-remindsparents-girls-arent-just-pretty-pretty-brilliant-158269/>.
ATWOOD, M. Robber bride. Toronto : McClelland and Stewart, 1993, str. 193.
Why women need to reclaim their relationship with pink. V Karen Haller [dostopno na
daljavo]. Obnovljeno 9.4.2016 [citirano dne 25.5.2019]. Dostopno na svetovnem spletu:
<https://www.karenhaller.co.uk/blog/why-women-need-to-reclaim-their-relationship-withpink/>.
Jenny Holzer’s ‘nasty’ essays will get you ready for a revolution. V Huffington post
[dostopno na daljavo]. Obnovljeno 24.1.2017 [citirano dne 6.8.2019]. Dostopno na
svetovnem spletu: <https://www.huffpost.com/entry/jenny-holzer-nasty-essay_n_588673
a4e4b096b4a234002e?ncid=engmodushpmg00000004>.
These pictures by feminist artist Ambivalently Yours perfectly capture contemporary
womanhood. V Metro [dostopno na daljavo]. Obnovljeno 20.6.2015 [citirano dne
6.8.2019]. Dostopno na svetovnem spletu: < https://metro.co.uk/2015/06/20/thesepictures-by-feminist-artist-ambivalently-yours-perfectly-capture-contemporarywomanhood-5255225/>.
Ambivalently Yours: the feminist artist who crushes female stereotypes on pink paper.
V Art sheep [dostopno na daljavo]. Obnovljeno 12.10.2015 [citirano dne 6.8.2019].
Dostopno na svetovnem spletu: <https://art-sheep.com/ambivalently-yours-the-feministartist-who-crushes-female-stereotypes-on-pink-paper/>.

50

Artist Ambivalently Yours tackles everyday sexism in her drawings. V Attn [dostopno na
daljavo]. Obnovljeno 5.6.2016 [citirano dne 6.8.2019]. Dostopno na svetovnem spletu:
<https://archive.attn.com/stories/8735/artist-ambivalently-yours-everyday-sexismdrawings-tumblr>.
Every curve installation. V Zoe Buckman [dostopno na daljavo]. Obnovljeno 20.5.2015
[citirano dne 7.8.2019]. Dostopno na svetovnem spletu: <http://www.zoebuckman.com/
art/every-curve-art/>.

51

