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Povzetek
Diplomsko delo raziskuje uporabo narodno-ljudske motivike v umetnosti sovjetskega obdobja.
Velik poudarek je namenjen gibanju socrealizma in umetnosti stalinističnega obdobja. Namen
raziskave je najti izraze nacionalne identitete, etničnosti in ljudske simbolike v umetniškem
izražanju socialističnega obdobja. Osredotočam se na fenomen sovjetskega mozaika kot objekta
kulturne dediščine in samostojnega umetniškega dela.
Cilj diplomskega dela temelji na iskanju načina umestitve narodno-ljudskih motivov v sodobno
slikarstvo, kot so uporabljeni v sovjetskem mozaiku. V raziskavi se osredotočam na ljudsko
kulturo postsovjetskega prostora z njenim folklornim izhodiščem in psevdofolkloro,
uporabljeno kot vsebinski instrument ideološke umetnosti tega področja. Diplomsko delo
posledično raziskuje kulturni režim in naravo umetnosti v totalitarizmu. Velik poudarek je
namenjen socrealizmu kot uradnemu umetniškemu gibanju v Sovjetski zvezi in njegovim
značilnostim; vse pa je bilo namenjeno oblikovanju kulturne zavesti sovjetskega človeka.
Predmet diskusije razčlenjujem preko pojava dekomunizacije, njenih vzrokov in posledic v
Ukrajini. Referenca za moje zaključno delo je projekt Evgena Nikiforova, ki je naredil
dokumentarno raziskavo o sovjetskem mozaiku v Ukrajini.
Diplomska raziskava omenja predhodno Revolucijo dostojanstva v Ukrajini in jo predstavlja
kot spodbudo za oblikovanje zavesti o kulturni identiteti ukrajinskega prebivalstva. V raziskavi
odpiram vprašanje o kulturni vrednosti socialistične umetnosti v novih okvirih zavedanja
narodne identitete in diskusijo o prisotnosti narodne simbolike v umetnosti socialističnega
obdobja kot o znaku suvereno oblikovane kulture naroda in narodne suverenosti. Diplomsko
delo razpravlja o odstranitvi kulturnih ostankov Sovjetske zveze kot načinu pridobivanja in
utemeljitve narodne svobode v političnem in kulturnem smislu.
Motiv sovjetskega mozaika je temelj za serijo slik, ki jih ustvarjam za diplomsko delo. Prek
lastne slike predstavljam idejo nacionalne identitete v socialističnih okoliščinah. Cilj
diplomskega dela je iskanje načina umestitve objekta kulturne dediščine in umetniške vrednosti
v sodobnosti. Na tak način se ukvarjam s preobrazbo motiva, prevzetega iz socialističnega
mozaika, v nov format oziroma v format slikarskega medija, prek česar izražam idejo
nacionalne identitete.

5

Abstract
The theme of the diploma’s research is based on the use of traditional folk motives in the art of
soviet era. The emphasis is on the socialist realism movement and the art of Stalinism period.
The aim of the research is to point out the expression of national identity, ethnicity and folk
symbolism in the art expression of the socialistic era. The focus is made on the phenomenon of
soviet mosaic which is perceived as an object of a cultural heritage and an independent work of
art.
The aim of the thesis is based on seeking a way to implement traditional folk motives used in
soviet mosaic, in contemporary painting. The folk culture of the post-Soviet territorial space
(including its folkloric starting points) and Pseudo-folklore used as a content instrument of the
mentioned area’s ideological art are the foundations of my research. Consequently, my diploma
is intended to research the nature of art and cultural regime of totalitarianism. A great emphasis
is placed on social realism as an official art movement of soviet countries, and its characteristics,
aimed to design a cultural consciousness of a soviet man.
The subject of discussion is dissected through the phenomenon of decommunization, its causes
and consequences for Ukraine. The reference of my final work is based on the project of
Yevgeny Nikiforov, who has created a documental research of soviet mosaics in Ukraine.
Diploma also touches upon recent Ukrainian Revolution of Dignity and presents it as a drive to
awareness of cultural identity of Ukrainian population. The question about cultural value of
socialistic art in the new frames of national identity’s awareness is raised in my research. Also
the discussion about the presence of the national symbolics in the art of the era of socialism as
a sign of sovereign shaped nation and national autonomy is included in the research. Diploma
discusses the removal of Soviet Union’s cultural remains as a method of acquirement and
substantiation of national freedom as regards to politics and culture.
The motif of soviet mosaic is the basis of my painting created as a part of my research. The idea
of national identity in socialist circumstances is presented through my paintings. The aim of
the diploma is finding a way to implement cultural heritage in artistic value into the present.
Transformation of the motif acquired from socialist mosaic into a new format, more precisely,
into a format of the painting medium, is the subject I am dealing with and through which I
express the idea of national identity.
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Uvod
V diplomskem delu se posvečam pojmu ljudske umetnosti in njenim folklornim temeljem. Nato
nadaljujem razpravo o tem, kako sta ljudska folklorna motivika in folklorni mitološki sistem
razmišljanja uporabljena kot instrument propagande socialistične ideologije v sovjetski
umetnosti.
Pomembno je razumeti značilnosti obdobja, ki ga opisujem v diplomskem delu, zato veliko
pozornosti namenjam opisu kulturnega in političnega režima Sovjetske zveze. Odnos med
ideologijo in umetnostjo je ključni element prihodnje diskusije. Velik poudarek v jedru razprave
je namenjen socrealistični umetnosti in prisotnosti ljudskih motivov v njej. Prav tako je ključno,
da razumemo politično in družbeno naravo razmer na ukrajinskem ozemlju, ki vplivajo na cilj
in vsebino mojega diplomskega dela.

Ljudska umetnost in folklorno izhodišče žanra

Folklora vključuje celoten pojav narodnega umetniškega ustvarjanja, manifestacijo duhovne in
materialne kulture naroda, kot so jezik, verovanja, obredi in obrti. Folklora je idejno definirana
kot del tradicionalne kmečke kulture v fevdalni družbi in kronološko oblikovanih slojev kulture
kmečkega okolja. Istočasno lahko kot folkloro označimo vaško samodejno umetnost. Velik
poudarek je pri tem namenjen temu, kar ustvarjajo subkulturne skupine, ki jih povezuje skupna
aktivnost (na primer umetnost rudarjev, vojakov, turistov in študentov). Najbolj pomembni
lastnosti folklore sta tradicionalnost in ustni način predaje ljudskega izročila. Nosilci pojava
folklorne umetnosti so predstavniki podeželja in vaščani. 1 Folklora je lahko objekt znanstvene
in interdisciplinarne raziskave, saj so možnosti in nameni folkloristike neizčrpni, kar odpira nov
kulturološki pristop do folklornega fenomena. Na drug način lahko folkloro definiramo kot
umetnost, ki temelji na tradicijah skupin ali posameznikov in odraža pričakovanja družbe, kar
je ustrezen izraz njene kulturne in socialne identitete.2
Izhodišča folklornega žanra lahko opišem kot umetniški izraz vaškega prebivalstva, ki se
razvija v glasbi, plesu, literaturi, dramatiki, kiparstvu in slikarstvu. Folklorna umetnost
slovanskega ozemlja in ozemlja bivše Sovjetske zveze, ki prezira revno populacijo in ima do
nje pokroviteljski odnos, je izgubila svojo kulturno moč, še preden se je meščanska »napredna«
družba začela zanimati za pojav folklorne umetnosti.3
Folklorno umetnost lahko definiramo kot kulturni umetniški temelj, ki je odmaknjen od elite,
ali kot izhodiščni kulturni instrument, ki konstituira usmeritev umetnosti v visoko razvitih
1

Фольклор, Wikipedia, dostopno na
<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%8
0> (10.06.2020).
2
GUSEEV, V., Folklora kot univerzalna vrsta subkulture, v: Serija »Mislec«, V diapazonu humanitarnega
znanja (ur. M. Kagan), Sankt Peterburško filozofsko društvo, St. Peterburg, 2001, str. 320.
3
Robin George COLLINGWOOD, The principles of art, Moskva 1999, str. 77.

8

družbah. Če pogledamo na področje umetnostne zgodovine, je folklorna umetnost obravnavana
kot primitivna umetnost, ki je osamosvojena od drugih vrst človeškega izkustva. 4
Umetniška dejavnost različnih skupin urbane populacije je enakovredno pomemben aspekt za
razumevanje socialne narave in oblike folklore, njenega delovanja in izhodišč. Proces razvoja
folklorne umetnosti, ki poteka še pri kulturni evoluciji srednjeveškega meščanstva (ter pri
ljudeh, ki opuščajo agrarno delo in se začnejo ukvarjati z obrtjo), je zelo izrazito predstavljen v
urbani obredni kulturi iz obdobja renesanse v mestih današnje Rusije in Ukrajine.
Folklora je veliko več kot kmečko subkulturno izkustvo podeželja, ker prihaja v obsežni
kulturni prostor.5 Ko razvijamo logično koncepcijo sistema subkulture, je treba izpostaviti, da
folkloro – kot subkulturo – in iz nje izhajajoče vrste umetniškega izraza ustvarja vsaka socialna
in etnična družba, skupina ali kolektiv, ki ima potrebo po neuradnem samoizražanju v
komunikaciji med člani omenjenih skupin in predaji svoje ustvarjalnosti drugim skupinam, ki
so kulturno solidarni ali opozicijski. Določena skupina, ki izhaja iz istega folklorno-kulturnega
ozadja, pridobi značilnost neprivilegiranega disidenta, če nasprotuje družbenemu in
političnemu sistemu. Folklora iz obdobja druge svetovne vojne ustvarja veliki kulturni sloj
množičnih narodov 20. stoletja, na primer partizanska in begunska folklorna umetnost, folklora
antifašističnega uporništva v okupiranih državah Zahodne Evrope in razlikujoča se, v smislu
ideologije in politične orientacije, folklora patriotskih sil na Poljskem, Balkanu, v Zahodni
Ukrajini in Karpatih.
Za pojav folklorne subkulture je značilna zmožnost samorazvoja, obnavljanja in aktualizacije.
Moramo izpostaviti, da je omenjena subkultura vključena v nezaustavljiv proces razvoja kulture
v celoti, glede na to, da funkcionira kot del sistema. Nahaja se v različnih povezavah z drugimi
podsistemi kulture in je zmožna ustvarjati nove oblike kulture in načine predaje njenih izkušenj
in vrednot. Pri tem umetniški izrazi, ki imajo folklorna izhodišča, še zmeraj obdržijo naziv
„primitivne“ umetnosti, kar ne zmanjšuje njihovega pomena v javnem kulturnem življenju. 6
Ko začnemo razpravljati o globalnem pomenu folklore v slovanskih kulturah, moramo omeniti,
da tiste kulture doživljajo proces močne asimilacije svojih folklornih elementov, kar je
posledica relativno poznega razvoja državnega kulturnega sistema in zakasnitve vzpostavljenih
ruralnih struktur.7
Kar se tiče ljudske umetnosti, jo opisujemo kot umetnost, ki je izoblikovana v skupinah, ki
obstajajo v območju razvite družbe, a so zaradi geografskih ali kulturnih razlogov oddaljene od
kozmopolitskega časovnega kulturnega razvoja. Taka ločenost od globalnega kulturnega
razvoja izoblikuje določene stilistične usmeritve, ki upoštevajo lokalne potrebe, okuse in način
življenja ljudskih predstavnikov. Rezultat tako izoblikovanega umetniškega stila se izpostavi v
edinstven kompleks primitivnega impulza in tradicionalne praktike, kar je subjekt
sofisticiranega vpliva in visokega lokalnega razvoja. Ključni moment v raziskovanju folklorne
in ljudske umetnosti je povezava med umetnostjo in ljudsko kulturo. Razvoj industrije ponuja
družbi odprt dostop do inovacij, kar zaustavlja razvoj folklorne umetnosti. Upoštevanje ljudske
4

Mamie HARMON, Folk art, Encyclopedia Britannica, dostopno na <https://www.britannica.com/art/folk-art>
(16.07.2019).
5
GUSEEV 2001, op. 2, str. 320.
6
Prav tam.
7
Aleksander FLAKER, Nomadi ljepote, Zagreb 1988, str. 75–80.
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umetnosti s folklornim izhodiščem kot specialne kategorije je uveljavljeno v drugi polovici
devetnajstega stoletja in je od začetka imenovano hlapčevsko evropsko izkustvo ali »art of the
land«.
Novo intelektualno in kulturno vzdušje obdobja poudarja romantično vrednost vsakdanjega
življenja in ljudske duše. Razširitev demokratične in nacionalistične ideje poveča zanimanje za
ljudsko umetnost. Pred začetkom industrializacije je bila folklorna umetnost popularna po
Evropi in je predstavljala lokalno stilistiko, ki jo ustvarja populacija, ki nima dostopa do
privilegirane produkcije in se masovno ukvarja z agrikulturnim, pastoralnim in pomorskim
delom. Predstavnikom perifernega prostora, ki imajo omejen stik s zunanjim, kozmopolitskim
svetom, je uspelo obdržati svoje tradicije in oblike umetnosti. Taka regionalna umetnost je
danes kompleksni kulturni temelj na področju folklorne umetnosti. 8
Osnovni element folklore in ljudske umetnosti temelji na dolgotrajnem poskusu ohranjevanja
tradicije. Vsebina in motivika folklornega izkustva izhaja iz primarnih človeških potreb in je
pogosto tudi simbolična. 9
Na splošno je ljudska umetnost, ki nastaja v globoki antiki, zgodovinska osnova svetovne
umetnostne kulture, izvir nacionalnih umetniških tradicij in način izražanja narodne identitete.
Folklora primitivne in nepismene družbe temelji na mitologiji in verskem sistemu, kjer imajo
obredne oblike pomembno vlogo. Zgodovinska evolucija pripelje do tega, da je funkcija
folklore in posledično ljudske simbolike obravnavana ne samo v umetniškem pogledu, ampak
tudi v antropološkem in socialno-družbenem smislu.10

8
9

HARMON, op. 4.
Prav tam.

10

Фольклор, op. 1.
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Psevdofolklora

Termin psevdofolklora ali 'fakeklore' opisuje neresnično, umetno ustvarjeno folkloro, ki je
predstavljena kot prava, originalna oblika ljudske umetnosti. Če se lotimo teme psevdofolklore,
moramo razlikovati med stilizacijo, torej uporabo stila ljudske umetnosti, in imitacijo, torej
ponaredkom ljudske umetnosti. Psevdofolklora se pojavlja v obliki elementov ljudske
umetnosti, ki so v sodobnem času že izmišljeni in prirejeni, upoštevajoč potrebo sodobnega
uporabnika ali gledalca. Umetno konstruiranje folklore je bilo aktivno uporabljeno pri
formiranju sovjetske kulture. Eden izmed glavnih arhetipov sovjetske kulture je ideja o
sovjetskem junaku in njegovi glavni karakteristiki: da je heroj Sovjetske zveze. Like sovjetskih
junakov, ki prevzamejo vodilno vlogo v vseh vrstah umetniškega izraza, lahko razdelimo na
vrsto junakov socialističnega del, na primer sovjetski pilot, vojni junaki, junaki, ki predstavljalo
politično osebnost, in junaki žrtve. V taki razčlenitvi junak socialističnega dela postane glavna
figura heroične hierarhije in posledično pridobi abstraktni naziv »sin« Stalina in Domovine. To
umešča tega junaka v sovjetski ontološki mit. Tak, umetno ustvarjen folklorni koncept je
uporabljen kot instrument pri legitimiranju oblasti. V obdobju tridesetih let 20. stoletja lahko
opazimo globalni pojav literarnih in likovnih del, ki so stilizirana kot folklorna ljudska
umetnost.11
Mit je eden izmed temeljnih fenomenov v kulturni zgodovini, najstarejši način pojmovanja
realnosti in človeškega obstoja ter primarni model vsake ideologije. 12 Mitološko razmišljanje
(način odnosa človeka do sveta, sistem vrednot človeka, kompleks arhaične predstave o svetu
ipd.)13 se ohranja v kolektivni zavesti, v političnih ideoloških sistemih in v umetniški poetični
fantaziji. Ruska sovjetska ideologija ima svoj mitološki model. Začetek in obdobje revolucije
izstopata kot usmeritev predrevolucijskega kaosa. Stalin in Lenin izstopata kot kulturna junaka.
Revolucijske tradicije in prazniki so upodobitev rituala, ki je poln moči revolucije, zmožne
prekiniti kaos. Stalin je več kot kronološki naslednik Lenina; on je njegova manifestacija, torej
Stalin je Lenin danes. Nasledniki Stalina niso nove politične osebnosti in niso novi obrazi,
ampak so reinkarnacije lika junaka Lenina. Mitološko razmišljanje se opazi tudi v tem, da
komunistični ateizem izstopa kot določena vrsta religije v obratnem smislu, komunistična
partija je upodobitev cerkve in opozicija je sekta heretikov. 14

11

Fakeklore, Wikipedia, dostopno na
<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80>
(15.06.2020).
12
E. MELETINSKIY, Миф и двадцатый век, RUTHENIA, dostopno na
<http://www.ruthenia.ru/folklore/meletinsky1.htm> (16.06.2020).
13
A. TOPORKOV, Мифы и мифология XX века: традиция и современное восприятие, RUTHENIA,
dostopno na <http://www.ruthenia.ru/folklore/toporkov1.htm> (16.06.2020).
14
MELETINSKIY, op. 12.
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Jedro razprave

Politični mit: kulturni režim in umetnost na ozemlju Sovjetske zveze

Totalitaristična mitologija zahteva, da družba slepo verjame v njo in da jo vzame kot dejstvo.
Značilno je, da mitološki obrazi in simboli povzročajo emocionalno nasičenost, mešane občutke
oboževanja in strahu. Politični vodje (na primer Stalin) ali ideja o domovini so dobri primeri
takih mitoloških simbolov. Politična mitologija nima namena kazati in razlagati realnosti,
ampak ima namen kontrolirati kolektivno zavest in obnašanje populacije. Prav tako lahko
omenimo, da ima ideja Marxa o preobrazbi sveta z revolucijo v sebi globoko mitološko
izhodišče. Režim totalitarizma je najbolj ugoden v smislu politične mitologije. Totalitarizem
preoblikuje svojo ideologijo v določeno vrsto mitologije, glede na to, da ta mitologija pridobi
značilnost edine in absolutne resnice in avtomatično označuje razlikujoči se pogled kot napačen
ali celo ogrožajoč. Država utrjuje svojo ideologijo z represijami in jo širi s pomočjo vsiljevanja
in agresije zunaj države. Na tak način oblikujemo idejo o tem, da to državo obkrožajo samo
sovražniki in jo posledično ogrožajo. Notranji problemi so razloženi z iskanjem zunanjega
sovražnika. Izoblikuje se utopično idealistično mnenje, da je ta država najboljša in najbolj
napredna izmed vseh obstoječih in je vzorec za druge države in narode. Ideologijo, ki je
izpostavljena v Sovjetski zvezi v stalinističnem obdobju, lahko upravičeno označujemo kot
totalitarno mitologijo. Študija o komunistični prehodnosti človeštva ima izrazito mitološki
karakter, na primer kot variacija modifikacije krščanske ideje o Božjem kraljestvu na zemlji.
Vrednote, kot so partija, narod, socializem, »socialistična domovina«, marksizem in »država
delavcev«, imajo sakralni značaj. Ideje, ki jih predlaga država, niso ugodne za vsakdanje
življenje naroda, ampak ne glede na to se totalitarna mitologija najde v simboliki masovnih
dogajanj, narodnih praznikov, velikih gradbenih projektov in v umetnosti socrealizma.
Istočasno so problematični elementi realnosti cenzurirani in prepovedani v uradni sovjetski
kulturi.15 Sovjetska ideologija izstopa kot edina pravilna študija, ne pa kot preprost teoretski
koncept.16
V obdobju, o katerem govorimo, je pomembno preimenovanje objektov, kar ima spet mitološko
vlogo (kot rojstvo novega objekta, mesta). Za začetni čas obstoja Sovjetske zveze je značilno
kontinuirano preimenovanju mest, vasic, cest in celo države. Centralna cesta vsakega mesta naj
bi bila poimenovana po Leninu in bi morala v bližini imeti spomenik Lenina. Tako
preimenovanje posledično povzroča konstantno simbolno prisotnost političnega vodje in podari
mestnemu prostoru ideološko značilnost. Opisano vsiljevanje ideoloških prepričanj (vključno
v prostorskem smislu) ima tudi pozitivno vrednost v tem, da povezuje narod v nasprotovanju
zunanjemu agresorju in daje ljudem občutek, da so del usode svojega naroda.17

15

TOPORKOV, op. 13.
V. HMILYEV, Идеология ка концепт, Известия Томского политехнического университета, 308/5,
2005, str. 200–203.
16

17

TOPORKOV, op. 13.

12

Borba s totalitarno ideologijo, ki se začne ob koncu osemdesetih let prejšnjega stoletja, je precej
neprepričljiva, nedosledna in celo nedokončana. Nasprotovanje totalitarizmu se konča z
uničevanjem simbolov totalitarne mitologije (spomeniki itd.).18
Obstaja kontradikcija med teorijo socializma in verzijo socializma, ki je uporabljena v sovjetski
praksi. V teoriji je socializem politična ideja, ki je namenjena družbenemu premiku. V resnici
prakticiranje socializma služi kot zavesa, pod katero politični režim skriva svoje totalitarne
namere. Če pogledamo kronološko na celotno obdobje med dvajsetimi in devetdesetimi leti 20.
stoletja, lahko rečemo, da sam politični režim nikoli ne prizna obstoja dveh družbenih teorij in
dvojnega pristopa. Izraz ljudske umetnosti zelo izrazito odraža dramatično nasprotje19 med
socialistično teorijo in njenim funkcioniranjem v Sovjetski zvezi. 20 Prava ljudska oblika
folklorne vsebine je odstranjena iz uradne kulture, ki je v sovjetskem režimu popularizirana.
Ideja folklore je spremenjena ob upoštevanju principov socialistične ideologije. Nova,
modificirana ideja folklore – kot ideja kreativne volje sovjetskega človeka – postane temelj
socialistične kulture v celoti. Inteligenci, ki nasprotuje sovjetski ideologiji, je svetovano
preučevati folklorne vsebine in jih potencirati. Še zmeraj lahko trdimo, da imata narodna in
folklorna simbolika stabilno mesto v kulturnem prostoru, vendar sovjetski državni stroj aktivno
podpira svojo verzijo omejene tematike in prepoveduje popularizirati ljudsko kulturo s ciljem
totalnega kontroliranja vseh kulturnih dogajanj v družbi.
Na prvem kongresu sovjetskih pisateljev leta 1934 Maksim Gorki izraža prvo ideološko
usmerjeno idejo o tem, da je folklorna umetnost ustvarjalnost delavskih množic. Ideja Gorkega
je bila podobna ideji Lenina, in sicer da je folklorna umetnost način izražanja zanimanj,
razmišljanj in aspiracij delovne populacije.21
Umetnost v Sovjetski zvezi, ki vsebuje ljudsko motiviko, se stilistično bolj poveže s kategorijo
realizma. To pomeni, da mora biti oblika ljudske umetnosti dojemljiva za predstavnike delavske
množice. Vsaka narodna simbolika v likovni umetnosti v obdobju socializma mora biti omejena
na pravila, ki potrjujejo socialistično idejo in jo popularizirajo. Istočasno socializem tlači
ljudsko svobodo in kreativnost in podpira le tisti umetniški izraz, ki izstopa kot objekt
propagande pod vplivom državnega organa in cenzure. Folklorna vsebina kulture naroda je
uporabljena kot instrument izgradnje nove kulture in družbe, ki je posledično narodna navzven
in socialistična navznoter. Na splošno lahko celo zgodovinsko povezavo med folklorno ljudsko
kulturo in socializmom opišemo kot izrabo ljudske kulture z izgovorom, da jo socializem skuša
ohraniti.
V totalitarizmu kultura nima možnosti, da se razvija v naravni smeri, in sicer zaradi številnih
regulacij, ki jih postavljajo državne avtoritete in partija. Omenjene prepovedi in preganjanja
pripeljejo do vzpona ustvarjalnosti in umetniškega izraza v družbi, kar vključuje bolj intenziven
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razvoj folklore in ljudske umetnosti. Socialistični režim ima namen uničiti ljudski umetniški
glas, toda neuradni fenomen folklorne umetnosti kot direkten odgovor na moderno življenje in
realnost v Sovjetski zvezi preživi in se razvija. 22
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Ideologija in umetnost
Današnja situacija na področju folkloristike je rezultat državne politike in ideologije pred
prihodom perestrojke. Na tak način lahko posplošimo, da je sovjetska državna politika
utemeljena na treh primarnih fobijah, ki so neločljive od totalitarističnega režima. Prva
problematika je, da ima posameznik tendenco do formuliranja idej, torej govorimo o fobiji
ustnega izročila, ki se je ne da kontrolirati. Druga je problematika razvoja osebnosti
posameznika, glede na to, da se razvita identiteta težko podvrže vplivu avtoritarnega
kolektivnega organa. Treba je omeniti, da uradna verzija folklorne ljudske umetnosti, ki jo
režim sprejema, predstavlja primer družbenega standarda, ki ga sovjetski človek mora imitirati
v svoji eksistenci. Tretja problematika je potencialna možnost, da se bo sovjetski človek začel
zavedati svoje narodne edinstvenosti in nacionalne identitete drugih ljudi ter narodne kulture,
ki je osvobojena standardizacije in cenzure. 23
Politizacija umetnosti je posledica marksističnega pogleda na svet. Taka percepcija sveta je
temeljna pri boljševistični družbi zaradi prihoda boljševikov na oblast leta 1917. Teoretična
ideja marksizma je razložena tako, da bistvo opredeljuje zavest. Iz tega lahko sklepamo, da so
vse sfere družbenega in intelektualnega življenja posledično opredeljene prek ekonomskih
pogojev. Človek, ki pripada določenemu razredu, izraža interese tega razreda. Prenašanje
podobnih idej na kulturo povzroča principialno nezmožnost formiranja univerzalno razumljive
umetnosti. Umetnost lahko ima samo revolucionarno ali kontrarevolucionarno naravo. Na tak
način so umetniški koncepti zelo podobni političnim konceptom v svoji kontradiktorni naravi.
Posledično je kontradiktornost določenega umetniškega objekta, ki je sporen v ideološkem
smislu, lahko razlog za nasilno obravnavo avtorja (na primer odvzem svobode ali celo smrt).
Marksistično razmišljanje, da filozofi razlagajo svet na različne načine, namen pa je, da ga
spremenijo, je vpisano v estetski program sovjetskih avantgardistov. Na tak način avantgardni
umetniki zavračajo klasične oblike umetniške reprezentacije in namenjajo pozornost oblikam,
kot so reklama, agitacija in oblikovanje. Meje med žanri, vrstami umetnosti in med umetnostjo
in življenjem izginejo, saj politiki in umetniki pod vplivom politike izstopajo v vlogi kreatorjev,
zmožnih spremeniti socialno realnost. Neizbežna borba med družbenimi razredi pripelje do
tega, da ima kultura velik privilegij – lahko predpisuje potek življenja vnaprej. Novi predstavnik
sovjetske družbe, torej homosoveticus, se pojavi kot ustvarjeni umetniški projekt. Ustvarjalci
tega projekta se ne zanimajo za to, kakšen je resnični človek tega obdobja, ampak jih zanima
le, kakšen mora biti. Zaradi tega je največja pomanjkljivost osebe njen individualizem in
posledično njena prava identiteta. Izgradnja pravične in enakostne družbe zahteva, da se
posameznik odpove svoji avtonomiji in svoja dejanja in želje podredi kolektivnemu pravilu.
Sovjetski človek je lahko svoboden samo preko prilagajanja kolektivni ideji in masi, vendar
hkrati nima pravice do lastnega intelektualnega in kulturnega zavedanja. Umetnost postane
kolektivna na isti način. Boljševiki so prepričani, da je možno absolutno podrediti človeško
pamet in posledično razglasijo marksistično teorijo za znanost, ki se gradi na objektivnih
pravilih, ki determinirajo potenciale in prihodnost človeštva. Človek iz obdobja dvajsetih in
tridesetih let 20. stoletja, ki sprejme zavestno ali tudi ideološko prisiljeno odločitev za
socializem, stopi na stran zmagovalcev. Ideološki namen umetnosti socrealizma je upodobitev
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omenjenega človeka, ki se odloči za svetlo socialistično prihodnost. Utopična ideja o
zmagovalni ideji sovjetske prihodnosti nikoli ne pride do realizacije in izraza. 24

24

Ilya VENYAVKIN, Коммунизм как новая религия, Arzamas academy, dostopno na
<https://arzamas.academy/materials/1324> (16.06.2020).

16

Sovjetska umetnost: socrealizem

Socrealizem je bil več kot dve desetletji dominantni umetniški stil na ozemlju Sovjetske zveze.
V knjigi Celostna umetnina Stalin Boris Groys imenuje socrealizem in ideološko kulturo,
izpostavljeno v sovjetski družbi, kot celostno umetnino, katere avtor je Stalin. 25 Termin
»socrealizem« se razširi na celotno območje kulture in postane obvezen za vse vidike javnega
umetniškega izraza. Glavni naročnik, stimulant in uporabnik umetnosti je državna vlada, ki
izkorišča kulturo kot sredstvo agitacije in propagande. Na tak način principi socrealizma
zahtevajo od sovjetskega umetnika upodabljanje samo tistega, kar dovoljuje in priporoča vlada.
To se tiče tematike, oblike in načina upodabljanja vsebine. Slikarstvo in vizualna umetnost, ki
opisujeta in protokolirata scenarij sedanjosti, sta za sovjetskega človeka razumljiva, kar je
posledično ugodno za oblast. Hierarhija slikarskega žanra je pri stilu socrealizma strogo
določena; glavna zvrst je tematska slika. Tematska slika predstavlja likovno zgodbo s poudarki,
ki so opredeljeni na določen način. Zaplet umetniškega dela se navezuje na sedanjost ali na
dogodke preteklosti, ki potencialno zagotavljajo idealizirano sedanjost. Na tak način lahko
opredelimo idejo socrealizma kot upodobljeno sedanjost v njeni revolucionarni evoluciji.
Posledično lahko rečemo, da ima socrealizem futuristično tendenco, ki je predstavljena z idejo
usmeritve v prihodnost in rezultata revolucijskega razvoja, kjer je pojem sedanjosti že
opredeljen kot prihodnost.26
Socrealizem postane oblastno sankcionirana estetika in simultano pride v javni kulturni prostor
že v prvi polovici 20. stoletja. Velika količina predrevolucionarnih monumentalnih umetnin je
uničena s prihodom Lenina in urbani prostori so spet prosti za umeščanje propagandistične
umetnosti. Kipi, ki popularizirajo sliko novega sovjetskega prebivalca, so zdaj postavljeni po
celotnem prostoru Sovjetske zveze. 27
Osebno in javno življenje sovjetskega človeka je podrejeno ideološkemu sistemu. Zaupanje v
ideal komunizma, strah pred disidentstvom in obsojanje buržoaznega Zahoda potencirajo
delovno in moralno motivacijo predstavnika sovjetske družbe, ki gradi svetlo utopično
prihodnost komunizma. Tematika, ki predstavlja komuniste kot duhovne prosvetitelje delavcev
in vaške populacije, je dominantna pri gibanju socrealizma. Propagandna dejavnost komunistov
ima didaktično težnjo in je usmerjena v prevzgojo kolektivne zavesti sovjetske populacije.
Sovjetski umetnik je primoran slediti pravilom, ki jih izpostavlja politični sistem. Vsebina
njegovega dela je omejena na ideje, ki so usklajene z ideološkimi predpisi in jih podpirajo.
Stilistika socrealizma je opredeljena z ustreznostjo principov estetike marksizma-leninizma,
utemeljenih na partijski, masovni in narodni tematiki. Razvrstitev in določevanje likov junaštva
je opredeljena na podlagi pripadnosti določenemu družbenemu razredu. Liki delavcev in
predstavnikov vaškega prebivalstva so predstavljeni s pomočjo odgovarjajoče ideološke
didaktike in ikonografije. Glede na to teorija socrealizma temelji na uporabi arhetipov. Vizualni
znaki, kot so poze, dinamika premikov, mimika in geste, se enostavno utrjujejo v kolektivni
podzavesti populacije. Sčasoma glavni liki in objekti socrealistične vizualne umetnosti
25
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postanejo shematični. Lik socrealističnega junaka je obdarjen s simbolno pravičnostjo,
poštenostjo, prijaznostjo, zaupanjem v svetle ideale komunizma in pogumom. Strah in tudi
ostali pojavi šibkosti človeškega karakterja pri likih socrealistične umetnosti niso prisotni.
Simbol vere je v času komunistične ideologije nadomeščen z likom Lenina. Simbol velikega
misleca, mentorja, ki razmišlja o usodi naroda, je utelešen v liku Lenina. Njegova oblika
upodablja preprostost in povzroča zaupanje masovnega gledalca. Lahko tudi rečemo, da je lik
Lenina istočasno predstavljen kot revolucionar in ambiciozen vodja proletariata. Opazimo,
kako je njegova figura predstavljena z omejeno količino gest, kot je na primer dvignjena desna
roka, ki je usmerjena v svetlo prihodnost, in leva roka, ki se drži za obleko, kar simbolizira
iskreno zaupanje v ideale komunizma. Taka razčlenitev lika Lenina je razširjena v slikarstvu in
v dodatnih vizualnih umetnostih. Na tak način se pri branju lika Lenina, kot mentorja in tovariša
naroda, oblikuje njegova poetična in zaupna voditeljska vloga. Absolutno zaupanje v
komunistično pravičnost lika komunistične vodje povzroča, da delavske množice sledijo
njegovemu zgledu in prevzemajo družbeno odobren vedenjski standard. Taka shema
razčlenitve lika Lenina v vizualni kulturi zagotavlja socialno politično varnost sovjetskega
človeka.

Slika 1. Mozaik z Leninom, Kijev, Prospekt Znanosti

Slika 2. Spomenik Leninu, Voronež

Obdobje med tridesetimi in petdesetimi leti 20. stoletja je čas Stalinove represije. Socialno
psihološko stanje družbe potrebuje spremembe za sprostitev zaradi napornega političnega
režima in škode, ki jo je povzročil Stalinov teror. Po eni strani umetnost predstavlja idejo o
prihajajoči družbeni sreči v obliki komunističnega raja. Izgradnja raja na zemlji je primarno
želja verujočega človeštva v celoti in ideja te izgradnje raja je izpostavljena kot primarni cilj
kreatorjev komunizma (delavcev, predstavnikov vaške populacije in umetniške inteligence).
Delo je propagirano kot edino pravilno stanje človeške zavesti in edini primeren vedenjski
standard. Delavski in športni dosežki sovjetskega človeka upodabljajo zmago novega
komunističnega reda in so glavni vsebinski objekt vizualne umetnosti. Pomembno vlogo ima
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tudi vzgoja revolucionarnega entuziazma. Liki revolucionarjev so predstavljeni kot vojaki, ki
simbolizirajo pravičnost in borbo za svetovni mir. Ideološka svetost, ki simbolizira duhovni
podvig in pogum, je značilna vsebina slikarstva in kiparstva socrealizma. Liki socrealistične
umetnosti imajo vlogo glasu vesti, ki deluje na nezavednem kolektivnem nivoju in funkcionira
kot instrument zatiranja prepovedanih motivov. Potapljanje v imaginarno komunistično utopijo
je glavni ideološki namen socrealizma kot političnega instrumenta.
Politična retorika na področju umetnosti in kulture se spremeni v sredini petdesetih in na
začetku šestdesetih let 20. stoletja. V umetnosti se pojavlja dokumentarni pogled na politično
zgodovino in vlogo človeka v njej. Lik junaka socrealizma izgubi svojo pridobljeno podobo,
ustvarjeno v obdobju od tridesetih do petdesetih let 20. stoletja. Tematika socrealizma se
preusmerja – zanima se za vsakdanje življenje sovjetskega človeka.28
Socrealizem je kot globalno izkoriščen stil aktualen do konca obdobja Sovjetske zveze in celo
še nekaj časa po tem. Socrealistična umetnost na žalost nima vloge filozofske stopnje
kronološkega razvoja umetnosti, ampak je to zgolj političen način kontroliranja kulture in
zavesti populacije. 29
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Ljudsko-narodna vsebina v povezavi s kulturno in nacionalno identiteto v
državah Sovjetske zveze

Ruska ideja narodnosti se pojavi preko borbe s pojavom evropeizma, ne pa preko direktnega
kulturnega in etničnega zavedanja kot dela kulturnega razvoja družbe. Obstoj ruskega človeka
19. stoletja je omejen na koncept konflikta med Rusijo in Zahodom, ki je oblikovan kot
posledica reform Petra I. 19. stoletje je stoletje konstantnih sporov o ruski nacionalni identiteti.
Kulturološka izhodišča, ki lahko pripeljejo k definicij nacionalne identitete, se iščejo na
področju Kijevske Rusije, slovanske kulture in folkloristike. Zgodovina ruskega slikarstva je
polna tematike spora o ruskem človeku in njegovi kulturni identiteti. V obdobju osemdesetih
let 19. stoletja je pojem narodnosti zamenjan za nacionalnost, kar je bolj aktualno za notranjo
politiko ruskega imperija. Ruska ideja o narodnosti se pojavlja s primerjanjem svoje države z
drugimi državami (bolj natančno z Evropo) in s potrjevanjem lastne edinstvenosti. Taka
ksenofobična filozofija ustvarja kulturno in politično odmaknjenost tudi v prihodnosti. Problem
univerzalne narodnosti v Rusiji je povzročen tudi z razredno neenakostjo v kulturno-politični
družbi. Teoretiki ruske narodnosti so naleteli na problem ustvarjanja edine nacionalne družbe
tam, kjer za to ni bilo primernih kulturnih in političnih pogojev. 30
Uprava Sovjetske zveze v Ukrajini (1922–1991) kontrolira razvoj in posredovanje ljudske
kulture in folklore. Ne glede na gibanje Ukrajinizacije (1923–1931), ki ga je uveljavila
sovjetska oblast, da bi razvijala ukrajinski jezik in promovirala druge elemente ukrajinske
kulture, sta ukrajinska folklora in narodna ljudska umetnost politizirani in uporabljeni kot
instrument ustvarjanja ukrajinsko-sovjetske identitete v sklopu z agresivno antiukrajinsko
politiko sovjetske oblasti. Narodna okrasna simbolika in upodabljanje ljudskega vsakdanjega
življenja Ukrajincev sta uporabljena kot dekoracija politično usmerjene in propagandne
umetnosti (portreti Lenina, Gagarina in Rdeče armade). Po pridobitvi neodvisnosti leta 1991 je
ukrajinska ljudska umetnost postala glavno sredstvo za preoblikovanje ukrajinske nacionalne
identitete.31
Lahko omenimo, da je največji interes javnosti za folklorne vsebine v prvi tretjini 19. stoletja.
Tako zanimanje je posledica razvoja literarne smeri, kjer ustvarjalci potrebujejo material za
upodobitev duše naroda. Veliko ustvarjalcev prve tretjine 19. stoletja ima namen ustvariti
absolutno narodno poezijo, torej tako, ki bi odražala narodni duh, narodno identiteto in
starodavne kulturne običaje. Seveda je predstava o narodnem duhu v omenjenih običajih
oblikovana preko zahodnih vzorcev, ne pa preko znanja o lastni narodni tradiciji. Ne glede na
to zanimanje za folklorno umetnost in njena izhodišča raste. Resen in znanstven pristop k
zbiranju folklornih in ljudskih tematik (kot samostojna panoga in ne kot material za umetniško
preobrazbo) se razvija v začetku tridesetih let 19. stoletja. V obdobju šestdesetih let 19. stoletja,
postanejo poskusi raziskave folklornih izhodišč in ljudske kulture veliko bolj odločni. Občutek
družbene odgovornosti do ljudske kulture in njenih predstavnikov se pojavi kot posledica dolge
in težke poti, preko katere je inteligenca prišla do razumevanja lastne odgovornosti za prepad,
30
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ki jo loči od ljudske kulture. Pomembno je videti nosilca kulture v predstavniku ljudske
populacije in razumeti naravo ljudske kulture. S pojavom novih družbenih teorij in socialnega
razvoja kultura naroda izstopa kot vir novih argumentov. V njej ljudje iščejo nekaj, kar je
resnično, domače, skrivnostno in sakralno. Istočasno umetniški poskusi, ki nasprotujejo
umetnosti prevladujočega razreda, izhajajo iz poskusa iskanja narodne kulture, uporabljene kot
temeljni vir.32
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Umetnost v obdobju stalinizma: socialistični mozaik
Epoha »Preseljevanje ljudstev« se začne v Moskvi v obdobju šestdesetih let 20. stoletja. Mesto
mora vpeljati novo urbanistično in načrtovalno politiko za to, da umesti vse ljudi, ki se
preseljujejo s province. Moskva se razširi do meje danes obstajajočega MKAD-a in s to
geografsko razširitvijo pokrije pet samostojnih mest: Kuncevo, Ljubljino, Babuškino, Perovo
in Tušino. Po sprejemu novega generalnega plana urbanističnega razvoja (1959–1971)
prebivalstvo mesta zraste s pet na sedem milijonov.
Potovanje Hruščova v Havano in njegovo srečanje v stavbi FOSCA, zgrajeni leta 1956,
spodbuja začetek projekta gradnje Novega Arbata. Ta obisk je možna razlaga za dejstvo, da
moskovske stavbe stilistično spominjajo na havanske nebotičnike.
Skupine panelnih gradbenih projektov so zdaj zgrajene tam, kjer so nekoč stale vasice. Star
model urbanističnega sistema je globaliziran in razširjen. Arhitekti začnejo razmišljati o
strukturi celega mesta in projektiranju urbanega prostora. Mozaiki se pojavijo na novih
zgradbah znotraj in zunaj arhitekturnega prostora in se posledično uveljavijo kot eden od najbolj
pomembnih izrazov umetnosti sovjetskega obdobja. Zbirka motivov se še vedno spreminja v
zelo omejenem območju, ne glede na regionalno stilistično specifiko motivov.
Sovjetski mozaik postane eden od redkih instrumentov okrasitve mestnega urbanističnega
prostora. Prek opazovanja razvoja mozaika lahko zelo natančno zasledujemo evolucijo
ideologije ter zaznamo trenutke vsakdanjega življenja, uporabljenega v motivih mozaikov, in
celo razumemo, o čem razmišlja sovjetski človek v tistem kulturnozgodovinskem obdobju.
Mozaik je najbolj svoboden izmed okrasnih unikatnih slogov v Sovjetski zvezi. Narave
mozaika ne moremo analizirati brez upoštevanja njegove vloge v funkciji arhitekturnega
objekta oziroma zgradbe, ki ima vlogo referenčnega okvira. Kulturni vzpon razvoja sovjetskega
mozaika se zgodi med šestdesetimi in sedemdesetimi leti 20. stoletja. Nov način manipulacije
z medijem mozaika odraža različne teme, kot so osvajanje vesolja, znanstvena fantastika,
napredne medicinske tehnologije, junaštvo gradbenikov in delavcev tovarniških podjetij in
železniških cest. Mozaik izgublja svojo kulturno aktualnost šele takrat, ko se ideja osvajanja
prostora začne podirati na ravni družbe. Po osemdesetih letih 20. stoletja zgradbe postanejo
večje in višje, kar posledično vpliva na postavitev mozaika v arhitekturni prostor in podvrženost
bolj zahtevnim in nesmiselnim procesom.
Danes je mozaik vsakdanji element mestnega prostora in državni kulturni ustroj mozaika ne
dojema kot cenjeno umetniško delo. Zavedanje vrednosti, v tem primeru kulturne in
zgodovinske vrednosti, pride z zanikanjem in izgubo objekta.33
Ker želijo slediti svetovnim arhitekturnim trendom, začnejo sovjetski arhitekti projektirati
minimalistične nevtralne arhitekturne oblike brez dekorativnih detajlov. Pomanjkanje
emocionalne vsebine v sovjetski modernistični arhitekturi je kompenzirano z monumentalno
umetnostjo. Originalni panoji mozaikov, sgraffito, reliefi, ki odražajo motive socialističnega
življenja in abstraktne monumentalne kompozicije, napolnjene z emocionalno vsebino, so
umeščeni v arhitekturni referenčni okvir. Eden od najbolj popularnih načinov okrasitve
33

Pavel GNILORIBOV, 9 советских мозаик, Arzamas academy, dostopno na
<https://arzamas.academy/mag/621-mozaika> (12.07.2019).

22

ubranega prostora je mozaik. Pogosto lahko srečamo zoomorfne in organske motive, ki so
razloženi na primitivno-naturalističen ali posplošeno simbolen način in lakonično uporabo
barve v mozaiku. Javne institucije so neredko olepšane z mozaikom, tema katerega odgovarja
funkcionalnemu namenu zgradbe. Tematika umetnin monumentalnega slikarstva, ki oblikuje
sliko arhitekture v obdobju sovjetskega modernizma, odgovarja tendencam sovjetske simbolike
in vključuje temo dela in delavcev, temo športa in športno simboliko, motive narave, stilizirane
biomorfne in simbolne upodobitve ter abstraktne kompozicije. 34
Višek razvoja sovjetske monumentalne umetnosti, vključno z mozaikom, se zgodi med
šestdesetimi in sedemdesetimi leti 20. stoletja. Stanovanjske hiše, fasade in dvorane
izobraževalnih institucij so okrašene z mozaiki. Mozaiki so narejeni po predpisih sovjetske
ideologije, enako kot druga umetnost.35
Fenomen mozaika lahko vidimo kot sestavni del monumentalne umetnosti obdobja stalinizma.
Tematika, uporabljena v taki monumentalni umetnosti, poudarja podvige vaškega ljudstva, kjer
vidimo povezavo z ljudsko motiviko in motiviko narodne kulture. Tako vaška ljudska kultura
ohranja v sebi več narodne etnične kulture in posledično kulturne identitete.
Narodna motivika je prisotna v socrealistični umetnosti in ne postaja objekt zatiranja, dokler ne
izraža revolucionarne protestne misli in zavedanja nacionalne svobode in identitete.
V času Stalina je zelo poudarjeno okraševanje v arhitekturi in urbani kulturi. To opravlja vlogo
popularizacije politične ideologije in demonstracije naprednega razvoja komunistične družbe,
ki se premika k svetli komunistični prihodnosti. Urbana umetnost je kot instrument oblasti,
kontrolira in usmerja kolektivno zavest sovjetske populacije. 36
Lahko ustvarimo analogijo med sovjetskim mozaikom in srednjeveškim vitražem. Gotski
vitraž, kot element okrasitve v verski ustanovi, izstopa kot način vizualnega poučevanja
nepismenega človeka, ki nima dostopa do Biblije, do teorije religije, krščanske doktrine in
cerkvenih likov. Mozaik je analogno instrument vizualnega poučevanja o teoriji pravičnega
komunizma in principih morale, ki jih popularizira totalitaristična ideja. Na tak način je
vizualna podoba uporabljena kot pripomoček propagande ideologije za usmeritev množičnega
načina razmišljanja ljudstva. 37
Mozaik, kot instrument oblikovanja urbane okolice, je na začetku sovjetskega vladanja
prepovedan zaradi svoje arhaične narave, ki lahko potencialno napeljuje na pojavljanje vprašanj
o etničnih kulturnih izhodiščih in jih osmišlja. Obdobje tridesetih let 20. stoletja vrne mozaik,
kot instrument urbanega oblikovanja, v nabor pripomočkov za vsiljevanje ideologije preko
umetniške dejavnosti in se vrača h kulturni zgodovini preko uporabe starodavnih elementov
oblikovanja. Če se ponovno dotaknemo teme monumentalne umetnosti na ozemlju Sovjetske
zveze, lahko omenimo fenomen oblikovanja moskovske podzemne železnice in kako se tema
34
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Ukrajine obravnava kot oblikovalska tematika na primeru postaje metro »Kijevskaja«, ki jo je
ustvaril sovjetski arhitekt Dmitrijem Chechulinim.

Slika 3. Dmitry Chechulin, Postaja podzemne železnice "Kijevskaja", 1940–1948, Moskva

Oblikovalska simbolika se v omenjenem primeru omeji na skromno nacionalno simboliko,
talni ornament in uporabo simbola žita v dekoraciji interierja (žito izstopa kot eden izmed
sekundarnih simbolov ukrajinske kulture). Tako vidimo, da je vsebina ukrajinske narodne
kulturne tematike dosti bolj omejena v primerjavi z drugimi primeri monumentalne umetnosti
na moskovski podzemni železnici, ki so osredotočeni na teme, ki izhajajo iz kulturne vsebine
ozemlja titulirane države Sovjetske zveze, kar je Rusija. Postaje moskovske podzemne
železnice so oblikovane kot slikarske galerije, ki pripovedujejo zgodbo o veličanstvu
komunističnega razvoja in evolucijskega potenciala komunizma.38
4. novembra 1955 centralni odbor Komunistične partije Sovjetske zveze sprejme odlok o
odpravi ekscesov v načrtovanju in gradnji. Postaje podzemne železnice, ki so zgrajene na
začetku 1950. let, torej izgubijo mozaike, bareliefe in podobne monumentalne dekoracije. Tudi
načrti o nadgradnji dodatnih mozaičnih projektov, sprejeti pred tem odlokom, so odpovedani
(na primer postaja »Arbatskaja«, ki bi morala biti dekorirana z mozaikom Pavla Korina).
Razvijajoči se sovjetski arhitekturni modernizem prevzame nadzor nad pretirano oblikovalsko
dekorativnostjo in vključno nad mozaikom kot oblikovnim elementom. Nov pogled na vizualno
urejanje urbanih objektov porodi misel o tem, da ne potrebujemo fresk, mozaikov, obilnih
ornamentov in ostalih okrasnih elementov za to, da ustvarimo lep in eleganten arhitekturni
objekt. Na začetku 21. stoletja se arhitekta Nikolaj Šumakov in Natalja Šurigina poskušata
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vrniti k stalinski estetiki pri izgradnji novih postaj, kot je na primer postaja »Park zmage«; tam
uporabita mozaik in dodatne dekorativne instrumente.39
Na splošno lahko rečemo, da ima arhitektura stalinističnega obdobja v celoti z vsemi svojimi
nabori vizualnih instrumentov v sebi ideološki smisel in odraža najbolj pomembne koncepte
družbene propagande. Pri takem funkcioniranju idejnega posredovanja preko arhitekturnih in
umetniških objektov lahko opazimo zamenjavo pojmov, torej bolj natančno, transformacijo
koncepta državne vlade na edini in dominantni lik Stalina.40 Značilnost kulta osebnosti Stalina
je, da on ni vedel, kako lahko vpliva na svojega nasprotnika z mirnim prepričevanjem, kar je
povzročilo potrebo po nenehni represiji in nasilju. Nesposobnost poslušanja in sprejemanja
konstruktivnih kritik eliminira vsak možen vpliv na sprejeto politično odločitev. Spremenjen
smisel stalinističnega revolucionarnega in humanističnega ideala potrjuje idejo o totalnem
antihumanizmu Stalina. Kritika kulta osebnosti Stalina odpira problematiko v polju kulture v
obdobju Stalinovega kulta osebnosti, začela pa se je seveda po njegovi smrti. 41 Lahko omenimo,
da je ključna tematika sovjetske umetnosti obdobja khrushchovske ottepeli42 v drugi polovici
petdesetih let 20. stoletja utemeljena na kritiki birokratskega odnosa oblasti do državljana in
formalizma pri reševanju težav prebivalcev in vaške populacije, kar spet povzroča pojav
ljudske tematike in simbolike v umetnosti. Nov ideološki pristop v obdobju destalinizacije
zahteva, da je v umetnosti bolj poudarjeno življenje vaškega prebivalstva, kar ima vlogo
protiuteži stalinističnemu pristopu k ideološki umetnosti. 43
Na koncu lahko rečemo, da je pojem narodnega zavedanja in kulturne identitete v političnem
prostoru Sovjetske zveze prisoten, ampak ima naravo surogatnega in umetno ustvarjenega
razumevanja kulture, naroda in etničnosti. Princip takega umetnega narodnega zavedanja je
utemeljen na povezovanju populacije med sabo s pomočjo narodne ideje, ki vsebuje ideološki
vzrok, način in namen, ne pa preko intelektualnega zavedanja kulturne in narodne identitete
skozi svobodno razmišljanje, osvobojeno ideološkega pritiska in propagande in ki ni omejeno
s cenzuro. Na tak način vidimo prisotnost samo surogatnega pojma narodne kulturne identitete
v sovjetskem prostoru. Rusija izstopa kot privilegirana država, njeni kultura in nacija se ne
zatirata v svojih pojavih. Ukrajina pa se stalno nahaja v procesu rusifikacije in je deležna
pritiskov politično dominante države, kar povzroča zatiranje kulture, jezika, folklornih
izhodišč, nacionalne identitete in narodnega zavedanja. Paradoksalno, vendar ukrajinski narod
prav to spodbudi, da osvobodi svojo kulturo in vzpostavi suvereno nacionalno pozicijo.44
Lahko rečemo, da je mozaik sovjetskega obdobja zelo podoben antičnemu mozaiku.
Kompleksna kompozicija ornamentov, uporaba enostavnih barv in vzorci, narejeni iz
miniaturnih ploščic ali kamnov, govorijo o tem, da vsako tako mozaično delo zahteva veliko
časa, da se realizira. 45
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Dekomunizacija v Ukrajini
Dekomunizacija v Ukrajini temelji na obtoževanju komunističnega in nacionalsocialističnega
totalitarnega režima in prepovedi propagande komunistične simbolike. 9. aprila 2015 je
ukrajinska vlada sprejela zakon o dekomunizaciji, ki določa proces odstranjevanja javnih
simbolov sovjetske preteklosti.46 Sicer se je proces premišljevanja dediščine komunističnega
režima in eliminacija simbolov komunistične ideologije začel že nekaj časa pred Revolucijo
dostojanstva (2013–2014).
Najbolj pomemben princip dekomunizacije je sprememba družbene zavesti, odpoved od
totalitarnih praks in toleriranja hudobne ideologije. Vojna, ki se je med Rusijo in Ukrajino
začela leta 2014, je dodaten razlog za sprejem zakona o dekomunizaciji. Zlasti zaradi tega, ker
je Ukrajina postala ogrožena; ogrožena sta njena suverena identiteta in državni teritorij. Vojni
konflikt delno temelji na zgodovinskem aspektu, ki poudarja podobnost ruske in ukrajinske
kulture. Na tak način dekomunizacija izstopa kot instrument osvoboditve ukrajinske populacije
in ukrajinskega javnega prostora; osvoboditi se hoče totalitaristične preteklosti. Treba je
omeniti, da ukrajinsko prebivalstvo skozi zgodovino teži k svobodi; osvoboditi se želi
rusifikacije in zatiranja svoje kulture, negovati želi svojo nacionalno in kulturno identiteto.47
Monumentalna umetnost je žrtev dekomunizacije. Monumenti, stenski mozaiki in ostale
arhitekturne dekorativne oblike, ki vsebujejo komunistično motiviko, so podvrženi destrukciji.
Današnja ukrajinska družba se razdeli na dva tabora glede zakona o dekomunizaciji. Prvi govori
o tem, da sodobna Ukrajina nima prostora za sovjetsko dediščino, drugi tabor meni, da sovjetska
monumentalna umetnost, vključno z mozaikom, predstavlja pomembno umetniško vrednost.
Zanimivo je, da je Euromaidan povzročil pojav monumentalnih fresk, ustvarjenih na
večstanovanjskih stavbah. Veliko število avtorjev, ki se udeležijo trenda, so tujci, ampak ne
glede na to so freske izrazito povezane z ukrajinsko nacionalno tematiko. Tradicija stenskega
slikarstva ima na ozemlju Ukrajine dolgo zgodovino. Posledično lahko sklepamo, da
monumentalna umetnost sovjetskega obdobja in sodobna ulična umetnost izhajajo iz
starodavne pravoslavne kulture stenskega slikarstva.48

46

Petro POROSHENKO, Law of Ukraine. On the condemnation of the communist and national socialist (nazi)
regimes, and prohibition of propaganda of their symbols, UINP, dostopno na <https://old.uinp.gov.ua/laws/lawukraine-condemnation-communist-and-national-socialist-nazi-regimes-and-prohibition-propagan> (12.06.2020).
47
Завершення декомунізації — початок деколонізації, rpr, dostopno na
<https://rpr.org.ua/news/zavershennya-dekomunizatsiji-pochatok-dekolonizatsiji/> (8.06.2020).
48
Pavlo FEDYKOVYCH, See these artistic relics of the Soviet era in Kyiv before they disappear forever, Lonely
planet, dostopno na <https://www.lonelyplanet.com/articles/unusual-soviet-mosaics-in-kyiv-ukraine>
(14.03.2020).

26

Projekt Evgena Nikiforova
Ukrajinski mozaik sovjetskega obdobja modernizma je objekt umetniškega dela, ki upodablja
kompleksno zgodovino. Ukrajinski fotograf Evgen Nikiforov je ustvaril projekt
Decommunised: Ukrainian Soviet Mosaics (Dekomunizirano: Ukrajinski sovjetski mozaik). S
tem projektom je v treh letih dokumentiral večino mozaikov, ki so preživeli do sedaj.
Monumentalni panoji dekorirajo interier in eksterier arhitekturnih objektov v skoraj vsakem
mestu Ukrajine, ne glede na to, da je Ukrajina postala neodvisna država in je Sovjetsko zvezo
zapustila pred več kot tridesetimi leti. Raziskavo Evgena Nikiforova lahko označimo kot
obširno fotografsko študijo sovjetskih monumentalnih mozaikov v Ukrajini, vključno z
Luganskom, Donetskom in krimskim območjem. Raziskava predstavlja okoli dvesto fotografij
mozaikov in podobnih arhitekturnih oblik, kot so na primer avtobusne postaje. V celoti je
dokumentiranih okoli tisoč sovjetskih mozaikov v sto devetih ukrajinskih mestih. Mozaike,
predstavljene v raziskavi, so ustvarili in oblikovali sovjetski umetniki v obdobju zadnjih
tridesetih letih obstoja Sovjetske zveze. Mozaiki upodabljajo tematiko industrializacije,
zgodovine, vsakdanjega življenja človeka in ljudskih motivov. Nikiforov je s svojim projektom
začel leta 2013. Pomanjkanje dokumentacije o mozaiku sovjetskega obdobja v Kijevu in
sprejem zakona o dekomunizaciji leta 2015 sta avtorja navdušila za shranjevanje in
dokumentacijo kulturne in zgodovinske vrednosti. Številni mozaiki, ki so omenjeni v raziskavi,
niso več na vpogled. Ne glede na to, koliko finančnih sredstev je sovjetska vlada investirala v
ustvarjanje mozaikov, prebivalci niso nikoli prepoznali umetniške vrednosti teh
monumentalnih umetnin. 49
Sovjetska monumentalna umetnost ni zmogla angažirati ukrajinske javnosti v sovjetskem času,
in tudi po tem, ko je Ukrajina pridobila neodvisnost, je ta umetnost ideološko usmerjena. Nihče
v njej ne išče umetniške vsebine, ampak samo politično sporočilo. Raziskava fotografa je
potrdila, da prebivalstvo mozaika ne dojema kot objekt umetnosti in kulturne vrednosti. V svoji
knjigi Nikiforov odpira diskusijo o tem, da so monumentalni dizajni umetniško delo, ki morajo
biti cenjeni in vzdrževani. V svojem projektu avtor navaja zgodovinsko ozadje in avtorstvo
vsake umetnine. Nikiforov govori o dekomunizaciji kot o logičnem obdobju političnega razvoja
Ukrajine, toda opozarja, da obstajajo drugi načini, ki ne vodijo do uničevanja pomembnih
kulturnih podatkov. Fotograf poudarja, da je količina mozaikov v Ukrajini, ki vsebujejo
komunistično ideološko simboliko, torej takšnih, na katere je usmerjen zakon o dekomunizaciji,
minimalna. Ostali mozaiki vsebujejo ljudsko motiviko, ki nima direktne povezave s
socialistično ideologijo. Vizualna dokumentacija obstoječih monumentalnih umetnin na
ozemlju Ukrajine, ki je dopolnjena z informacijo o zgodovinskem ozadju, je korak do
ohranjanja bogastva ukrajinske ljudske kulture. Popularizacija nevednosti in uničevanje
podatkov o sovjetskem obdobju v Ukrajini ni način formiranja nacionalne in kulturne identitete
naroda.50
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Kulturna vrednost socialistične umetnosti v novih razmerah zavedanja nacionalne
kulturne identitete: spor o prisotnosti narodne simbolike v omenjeni umetnosti kot
znak samostojne kulture in suverene narodnosti

Prebivalci določenega urbanega okolja mozaika ne opazimo več kot določeno umetniško
vrednost, ki je delo iz socialističnega obdobja. Veliko monumentalnih umetniških izdelkov se
je ohranilo v mestih bivše Sovjetske zveze. Včasih lokalni prebivalci mesta, v katerem se nahaja
določen objekt monumentalne umetnosti, ne morejo opisati videza in lokacije umetnine.
Človek, ki se ne zaveda prisotnosti socialistične umetnosti na cestah mesta, je po navadi
pozitivno presenečen nad mojstrovino mozaične umetnosti. Zanimivo, da gledalec na ta objekt
ne gleda več kot na ideološki instrument, ampak kot na kulturno vrednost vizualne umetnosti,
kar povzroča refleksijo misli o njegovi kulturni identiteti, in sicer se zaveda ideološkega namena
postavitve objekta v urbani prostor.51
Človek, ki zraste ali preživi velik del zavestnega življenja pod sovjetskim režimom, verjetno
doživlja nostalgijo in se spominja otroštva in preteklosti, prepričanj v jutrišnjem dnevu in
upanjih za prihodnost, ki jih je gradil v svoji sovjetski duši in zavesti. 52
Glede na to, da v obdobju totalne kontrole in umetniške cenzure ustvarjalci niso imeli možnosti ,
da svobodno ustvarjajo, so to izražali v dekodiranju monumentalne umetnosti. Danes odsotnost
pristranske percepcije omogoča nov objektiven pogled na edinstvenost umetniške in kulturne
vsebine mozaika. Pomembnost ohranjanja sovjetske kulturne dediščine je dokaz civilizirane
družbe, ki ima spoštljiv odnos do vzdrževanja kulturne in zgodovinske vsebine. 53
Obdobje med leti 1950 in 1960 je ključno za razvoj nacionalnih slikarskih šol republik
Sovjetske zveze. Na primer ukrajinska slikarka Tetjana Jablonjska, ki je bila predhodno
predstavnica impresionističnega gibanja, se v svojem umetniškem delu vrača k narodni vsebini
in tradiciji. To govori, da je narodna zavest v tem času zrastla. Tudi sovjetska vlada popularizira
razvoj nacionalne umetnosti in določenih oblik nacionalne dekorativne umetnosti znotraj nje.
Na tak način se močna šola monumentalne umetnosti oblikuje specifično v Ukrajini, glede na
predhodno prisotnost starodavnejše umetniške kulture stenskega slikarstva. 54
Predhodna Revolucija dostojanstva izstopa kot spodbuda za oblikovanje zavesti o kulturni
identiteti ukrajinskega prebivalstva. Fenomen kulturne vrednosti ideološke umetnosti
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<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE
%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5
%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81
%D1%82%D0%B2%D0%BE#%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%
D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%
D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC
%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C>
(11.5.2020).
52

28

sovjetskega obdobja je sporen v novih političnih razmerah zavedanja nacionalne kulturne ideje
ukrajinskega človeka.
Lahko omenimo, da monumentalna umetnost, ki je prisotna v Ukrajini, vsebuje več narodne in
ljudske simbolike in manj direktne ideološke motivike. To je znak bolj oblikovane nacionalne
identitete ukrajinske populacije, kar je morda posledica dolgega nasprotovanja rusifikaciji in
omejitvi razvoja nacionalne kulture. Pri mozaikih, ki so umeščeni v urbani prostor ukrajinskih
mest, vidimo veliko ljudske motivike v obliki narodnih noš, ornamentov in drugih atributov
nacionalne kulture. Prisotnost narodne simbolike napeljuje na stabilen obstoj samostojne
ukrajinske kulture in suverene narodnosti, ki je na tak način izražena v umetniškem slogu.
Mnenje, da je destrukcija objektov, ki imajo povezavo s totalitarističnim režimom, omejujočim
suverenost nacionalne kulture in njeno zavedanje, je instrument pridobitve narodne svobode v
političnem, družbenem in idejnem smislu in ima pravico do obstoja.
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Umestitev motiva, povzetega iz sovjetskega mozaika, v moje umetniško delo:
ideja nacionalne identitete

Ideja, ki jo uporabljam kot motivacijo za ustvarjanje svojih slik, je povzeta po projektu Evgena
Nikiforova. Dokumentacija obstoječih mozaikov na ozemlju postsovjetske Ukrajine izstopa kot
glavna referenca mojega slikarskega dela. Ideja serije slik, ki sem jih ustvarila, temelji na
povzetku motivov iz sovjetskega mozaika. Iskanje ljudskih motivov in narodne simbolike, ki
jih posledično upodabljam v svojih slikah, je ključni element procesa ustvarjanja praktičnega
dela naloge.
Izbor ljudske umetnosti (in posledično mozaika, ki povzame njen princip) kot enega izmed
glavnih vidikov, na katere se osredotočim pri diplomski nalogi, lahko razložim na naslednji
način. Ljudska umetnost odraža svobodo in kulturo naroda, njegovo duhovno notranjost.
Nenehno zatiranje narodne svobode in kulture v času sovjetskega totalitarizma in ideološka
propaganda zatirata svoboden izraz ljudske umetnosti. Uporabljeni so le tisti njeni elementi, ki
so lahko potencialno izkoriščeni kot univerzalni arhetip v širši sliki upodobitve utopičnega
socializma.
Moja ideja in motiv za ustvarjanje serije slik, ki temeljijo na narodnih motivih, povzetih z
mozaika sovjetskega obdobja, izhaja iz mojega razumevanja pojma nacionalne identitete in
želje ohraniti dediščino ukrajinske kulture. Omenjena ideja je lahko uresničena na način
umestitve ogroženega umetniškega dela in njegove vsebine v sodobno reinterpretacijo.
Ponovna razlaga obstoječega motiva je ključni instrument in pristop, ki ga uporabljam pri
ustvarjanju svojih del. Ta pristop je uresničen v vizualnem in stilističnem smislu, ne pa v
vsebinskem, ne glede na to, da je del originalne kompozicije izvzet iz celotne slike. Na tak način
umetniški objekti, ki so lahko potencialno uničeni, ostanejo v mojih slikah v novi, sodobni
razlagi.
S kulturološkega pogleda je moje slikarsko delo vrsta stilističnega in vsebinskega eksperimenta,
ki je motiviran z idejo nacionalne identitete in ima posledično pomen za varstvo ukrajinske in
sovjetske kulturne dediščine. Pomembno je iskati način za ohranjanje in varovanje kulturne
vsebine, ki predstavlja kulturno in zgodovinsko vrednost za družbo in narodnost.
Slikarska dela so izoblikovana iz fragmentov socialističnega mozaika, umeščenih v referenčni
okvir slikarskega medija. Izluščen motiv, ki ga prevzamem iz že obstoječega objekta
monumentalne umetnosti, postane centralna vsebina vsakega umetniškega kosa iz moje
slikarske serije.
Izbira le fragmenta že obstoječe monumentalne kompozicije je obrazložena z mojo izbiro
določenega fizičnega formata za ustvarjanje umetniškega dela. Če postavim vprašanje, zakaj
jaz, kot avtorica, izbiram določen fragment mozaika (ne pa celotno kompozicijo), lahko
pojasnim to na naslednji način: odgovor na vprašanje temelji na naravi formata oz. referenčnega
okvira, ki ga izbiram za upodabljanje določene informativne vizualne vsebine. Kot avtorici del
se mi zdi, da je fragment, ki ga izločim iz mozaične kompozicije, zmožen funkcionirati celostno
v formatu slikarskega medija samo v opredeljeni obliki, specifično v obliki fragmenta, ki ga
namerno povzamem iz originalne kompozicijske slike. Taka odločitev je utemeljena z načelno
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razliko v naravi referenčnega okvira dela monumentalne umetnosti, ki je umeščeno v urbano
okolico in ki jo imam na razpolago, ter umetniškega dela slikarskega medija, ki ga ustvarjam.
Namen manipuliranja z motivi in formati že obstoječega monumentalnega dela je utemeljen s
poskusom uporabe izluščenega motiva v sodobni sliki. Poskušanje stilističnega in fizičnega
preoblikovanja obstoječe kompozicije je namenjeno cilju umestitve dela, ki je neaktualno v
današnjih realijah, v sodoben format slikarskega medija. Nova oblika upodobitve
socialističnega motiva, ki vsebuje nacionalno simboliko, potencialno aktualizira vsebino in
koncept preoblikovanega obstoječega umetniškega dela.
Pri izbiranju motiva se osredotočam na narodni ljudski motiviki z folklornimi izhodišči. Držim
se mnenja, da je proces dekomunizacije opravičen proces v smislu odstranjevanje stalinistične
in na splošno totalitaristične simbolike. Po drugi strani veliko objektov monumentalne
umetnosti vsebujejo minimalno količino omenjene simbolike in izstopajo kot umetnine, ki
imajo ogromno kulturno vrednost. Narodna ljudska simbolika v mozaikih samo podpira idejo
izražanja nacionalne ideje in narodne suverenosti ukrajinske kulture, kar je razlog za varovanje
kulturnega spomina izraženega preko načina umetnosti.
Kot vidimo, sovjetski mozaik je omejen na minimalno število barv, kar je posledica narave
uporabljenega materiala. Velikokrat se tudi opazi uporabo poenostavljenih oblik pri
upodabljanju predmetnih objektov. Držim se podobnih principov pri svoji slikarski
interpretaciji fragmentov sovjetskega mozaika. Tudi razlog za izbor mozaika kot podlago
mojega dela lahko obrazložim s tem, da predhodno omenjeni stilistični vizualni principi
oblikovanja mozaika so v celoti pogosto blizu moji slikarski praksi.
Vsi deli serije slik so ustvarjeni po vzoru obstoječih objektov monumentalne umetnosti.

Slika 4. Interpretacija mozaika I, olje in akril na platnu, 2019 Slika 5. Interpretacija mozaika I (postopek nastajanja), olje in akril na platnu,
2019
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Slika 6. Interpretacija mozaika II, olje na juti, 2019

Slika 7. Interpretacija mozaika III, olje in akril na platnu, 2020

Motiv umetniškega dela je povzet po mozaiku »Bohdan Khmelnytsky« v rečnem pristanišču Kijeva,
avtorji katerega so Valerij Lamakh, Ernest Kotkov in Ivan Lytovchenko.
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Slika 8. Valerij Lamakh, Ernest Kotkov, Ivan Lytovchenko, Bohdan Khmelnytsky, keramika, barvni stucco, smalto, 1959 -1961, Kijev.

Slika 9. Interpretacija mozaika IV, olje na platnu, 2019

Slika 10. Interpretacija mozaika IV (fragment), olje na platnu, 2019
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Slika 11. Interpretacija mozaika IV (postopek nastajanja), olje na platnu, 2019

Motiv umetniškega dela je povzet po naslednjih mozaikih:

Slika 12. Mozaik (fragment), keramika, 1970, Krasnodon

Slika 13. Mozaik na šolskem zidu, Kramatorsk
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Slika 14. Interpretacija mozaika V, akril in olje na platnu, 2020

Slika 15. Interpretacija mozaika V (postopek nastajanja), akril in olje na platnu, 2020

Slika 16. Interpretacija mozaika V (postopek nastajanja), akril in olje na platnu, 2020
Slika 17. Interpretacija mozaika V (postopek nastajanja), akril in olje na platnu, 2020
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Motiv umetniškega dela je povzet po naslednjemu mozaiku:

Slika 18. Mozaik na avtobusni postaji, Ukrajina

Slika 19. Interpretacija mozaika VI , olje na platnu, 2019

Motiv umetniškega dela je povzet po mozaiku, ki se nahaja v območju mesta Zaporožje.
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Slika 20. Mozaik v območju Zaporožja

Slika 21. Interpretacija mozaika VII, olje na platnu, 2019

Motiv umetniškega dela je povzet iz naslednjih mozaikov:
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Slika 22. Valerij Lamakh, Ernest Kotkov, Ivan Lytovchenko, Bohdan Khmelnytsky, keramika, barvni stucco, smalto, 1959-1961, Kijev

Slika 23. I. Appolonov, O. Dolotin, V. Karas, mozaik na zidu stanovanjskega bloka (fragment), keramika, beton, 1960, Kijev
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Slika 24. Mozaik v vasi Lysyanka, Območje mesta Cherkasy

Slika 26. Mozaik na avtobusni postaji (fragment), Shostka

Slika 25. Mozaik v vasi Lysyanka (fragment), območje mesta Cherksay
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Zaključek
Serijo slik, ustvarjeno za svojo diplomsko nalogo, lahko opredelim kot objekt sodobnega
slikarstva v polju sodobne umetnosti. Moj slikarski projekt temelji na sovjetskem mozaiku in
ljudskih motivih, povzetih iz njega. Ukvarjala sem se s preobrazbo motiva in poskusila doseči
spajanje tradicije in sodobnosti. Namen reinterpretacij sovjetskega mozaika je iskanje načina
ohranitve zgodovinske sovjetske dediščine v obliki objekta sodobnega slikarskega dela.
Opredeljujem se kot oseba, ki ni doživela socialističnega sovjetskega režima, ampak se zaveda
njegovih kulturnih in družbenih posledic na območju postsovjetskih držav. Zaradi tega želim
ohraniti izraz sovjetske umetnosti, ki predstavlja le ljudsko motiviko in ni nosilec direktnega
ideološkega sporočila. Dekomunizacija predstavlja racionalno idejo o oblikovanju nacionalne
zavesti družbe in je način premišljevanja dediščine sovjetskega režima. Hkrati je posledica
odpora do sovjetske umetnosti in totalitarističnega režima.
Istočasno je dekomunizacija destruktivni proces, ki potrebuje kriterij ločevanja med direktno
komunistično propagando in umetniškim delom, ki nima direktnega ideološkega koncepta in
pogosto subtilno poudarja nacionalno idejo naroda in njegove kulture. Dekomunizacijo lahko
vidimo kot instrument osvoboditve ukrajinskega naroda vseh pritiskov in rusifikacije, ampak
le v določenih situacijah, kjer je simbol dominacije totalitaristične preteklosti očiten. 55
Postopek dekomunizacije se je začel in se nadaljuje. S svojega stališča želim ohraniti objekte,
ki prestavljajo pomembno umetniško vrednost, kar naredim preko svojega slikarskega projekta.
Preko serije slik poudarjam idejo zavedanja nacionalne identitete v socialističnih okoliščinah
in v današnjem času. Istočasno poskušam opisati soočanje narodne kulturne identitete in
pritiska sovjetske ideologije na narodno in kulturno zavest človeka.
Ljudska motivika, prisotna v sovjetski umetnosti, je upodobitev pojava narodne in kulturne
identitete v bivših državah Sovjetske zveze. Prisotnost narodne simbolike v ukrajinskem in
sovjetskem mozaiku je izrazita glede na to, da ukrajinsko prebivalstvo skozi zgodovino doživlja
rusifikacijo in politični pritisk dominantne države, pod katero spada, in prav zaradi tega
izoblikuje močno narodno idejo in zavedanje svoje kulture. Prisotnost ljudske in narodne
simbolike v socialistični umetnosti sovjetske Ukrajine govori le o tem, da umetniški slog vedno
izraža mentaliteto in zavest naroda, v tem primeru izoblikovano kulturo ukrajinskega ljudstva
in suverenost naroda.

55

Завершення декомунізації — початок деколонізації, rpr, dostopno na
<https://rpr.org.ua/news/zavershennya-dekomunizatsiji-pochatok-dekolonizatsiji/> (8.06.2020).
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Slika 27. Svitlana Ryabishchuk, Interpretacija mozaika I, 2019, olje in akril na platnu, 120x100 cm.
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Slika 28. Svitlana Ryabishchuk, Interpretacija mozaika II, 2019, olje na juti, 58x58 cm.
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