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IZVLEČEK

Osrednji problem tako teoretičnega kot tudi praktičnega dela moje diplomske naloge
je izguba kulturne identitete z globalizacijo. Glavni adut pri realizaciji mojega dela so maske,
ki skrivajo, zastrašujejo, podvajajo, ločujejo in povezujejo. Niso sredstvo posredovanja
vidnega, temveč tistega, česar ni mogoče videti. Metaforično predstavljajo vrnitev k
primitivnemu, torej našemu izgubljenemu prvotnemu izrazu in želji po ustvarjanju. Z
globalizacijo kot današnjim prevladujočim trendom, ki hkrati tako povezuje kot tudi uničuje
kulturo, pride do odtujenosti in izoliranosti človeka – simbolnega nosilca psihoze tehnološke
civilizacije.
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ABSTRACT

The main issue of both theoretical and practical parts of my thesis, is the loss of
cultural identity through globalization. The main object in the realization of my work are
masks, as accessorys of mystery and secret cults, which hide, intimidate, duplicate, separate
and connect. They are not a means of conveying the visible, but of what cannot be seen.
Metaphorically, they represent a return to primitive, that is, our lost original expression and
desire to create. With globalization as today's prevailing trend, which simultaneously connects
and destroys cultures, comes the alienation and isolation of man - the symbolic bearer of the
psychosis of technological civilization.
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1. UVOD
Film Eraserhead iz leta 1977, ki ga je režiral David Lynch, deluje na odnosu kontrasta.
Odnosi med črnim in belim, peklom in nebesom, strahom in upanjem, resnico in iluzijami, se
razpletajo v zgodbi o mladem protagonistu Henryju, ki živi v postapokaliptični industrijski
puščavi. Njegovo dekle rodi deformiranega otroka in mu ga pusti v varstvu. Dojenček
nenehno joka, kar vodi v dekletovo naključno smrt, po kateri začne razpadati ves svet. Lynch
briše mejo med sanjami in resničnostjo vse do točke, ko se Henryjeva notranja psiha združi z
zunanjim fizičnim svetom. V svoji skrajni nenormalnosti, se tudi svet Eraserheada zdi zelo
znan. V Lynchevih filmih se liki pogosto srečujejo z grozečim imperijem, ki obstaja pod
fasado življenjske resničnosti.
'Moje delo, čeprav rahlo navdihnjeno z bizarnimi oblikami glav likov v filmu
Eraserhead, ni niti za tretjino tako drastično grozljivo in nelagodno. To ni bil moj cilj. V
Eraserheadu postane psihološko stanje glavnega junaka fizični vidik zgodbe. S tem sem
želela pokazati maske, ki jih imam priložnost videti vsak dan.

Slika 1 David Lynch, Eraserhead, 1977, eksperimentalni črno-beli film grozljivk, American Film
Institute (AFI), Libra Films, ZDA

Prek vsakodnevnega javnega prevoza, pogostih potovanj in spremljanje množičnih
medijev sem se začela zavedati, da so si ljudje, njihove misli, način oblačenja in njihovo
vedenje zelo podobni, če ne enaki. Zmotilo me je, da danes težko potujemo v določen kraj,
kjer bi lahko uživali drugačno kulturo, ne da bi v okolici naleteli na impozantne znake Coca
Cole in McDonald'sa. Večkrat se srečamo z ljudmi, ki vsak trenutek prostega časa namenijo
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svoji mobilni napravi. Tudi sama sem padla v rutino preživljanja prostega časa na Instagramu
in nevede kupovala ravno tista oblačila, ki so v skladu z današnjimi trendi. Medtem ko so naši
možgani skušali ugotoviti, kako živeti popolno življenje ljudi, ki jih vidimo na družbenih
medijih, je ustvarjalnost žal padla v ozadje.1 Kot poudarja nemški filozof, sociolog in
muzikolog Theodor L. W. Adorno (v knjigah Dialektika razsvetljenstva in Filozofija nove
glasbe), je bistvena značilnost kulturne industrije ponavljanje.2 Adorno to ponazori s
kontrastom med 'popularno' in 'resno' oziroma glasbo, ki jo priznava stroka. Adorno je že v
svojem eseju iz leta 1936 "On Jazz" trdil, da je bistvena značilnost popularne glasbe njena
standardizacija. Standardizacija pomeni zamenljivost, zamenljivost delov. Lahko bi navedli
druge primere, kot so telenovele z zamenljivimi epizodami, grozljivke s svojimi formulami,
pa tudi socialna omrežja in številni drugi. Standardizacija kulturnega izdelka vodi k
standardizaciji občinstva. "Zdaj vsak človek označuje samo tiste lastnosti, s katerimi lahko
nadomesti vse druge; je zamenljiv."3 „Standardizacija“, pravi Adorno, "poslušalcu odvzame
spontanost in spodbuja pogojene reflekse. […] Sodobni komunikacijski mediji imajo
izolacijski učinek." 4 Sem spada tako družbena kot fizična izolacija. Sodobna uprava
kapitalistične družbe s svojimi učinkovitimi sredstvi komuniciranja ljudem preprečuje
družabno interakcijo. 'Popolnost' življenja, ki ga širijo socialna omrežja, se tako zdi popolna,
vendar je v resnici le maska.
Moji liki se nahajajo v naravi in so zliti z rastlinsko pokrajino. Prikazana gozdna
pokrajina ni izrazito unikatna. Posledično se zdi gledalcu znana, saj bi lahko ponazarjala
gozdno pokrajino v njegovem domačem kraju. Maska predstavlja obraz brez izrazov in
čustev. Strogo negibna oblika, ki spominja na skulpturo, ustvarja predstavo nečesa
plemenskega, skoraj primitivnega.
Delo bi lahko povezali tudi s kiparstvom v osemdesetih letih, natančneje z nemškim
neoekspresionistom Markusom Lüpertzom. Prizadeval si je za drugačen pristop do
umetniškega ustvarjanja, ki ni sovpadal s prevladujočimi umetniškimi smermi pop umetnosti
in abstraktnega ekspresionizma. Njegove idiosinkratske slike in skulpture brezhibno
združujejo figuracijo in abstrakcijo ter težijo k poenostavitvi oblik in hkratnemu izboljšanju
podrobnosti.5 Umetnikova dela so eklektična mešanica abstrakcije, njegove skulpture pa so
predvsem glave in obrazi z miniaturami celega telesa. Lüpertzov smisel za humor in
neupoštevanje pravil sta mu pridobila pomemben ugled.
Ob opazovanju dela se morda sprašujemo, kdo ali kaj sploh je pod masko. Takšno
spraševanje lahko povežemo s kiparstvom nadrealizma. Primer dela s tega obdobja je Man
Rayeva Enigma Isidore Ducasse (šivalni stroj, ovit v odejo in vrv iz leta 1920), ki med
1

Kep Kee LOH in Ryota KANAI, How has the internet reshaped human cognition?, Sackler center za znanost o
zavesti, Brighton, Velika Britanija, dostopno na
<https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1073858415595005#references> (28. 6. 2020).
2
Max HORKHEIMER in Theodor ADORNO, Dialectic of enlightenment, New York 1972, str. 158.
3
Prav tam, str. 137.
4
Prav tam, str. 121.
5
Pamela KORT in Markus Lüpertz, Hausderkunst, 10. 9. 2019, dostopno na
<https://hausderkunst.de/en/exhibitions/markus-luepertz?locale=en> (14.7.2020).
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drugim predstavlja nadrealistični interes za odkrivanje ustvarjalne moči nezavednega. To ni
preračunana dejavnost niti nič "akademskega" oziroma naučenega, ampak ventil za izražanje
naše vere, naših upanj in strahov ter vrnitev k izgubljenemu izvirnemu izrazu in želji po
ustvarjanju. Tehnika, s katero so liki narejeni, je prva tehnika modeliranja, ki sem se je
naučila. Kot otroci smo v vrtcu vsako leto izdelovali pustne maske s tehniko Papier-mache.

Slika 2 Gianna Buršić, Brez naslova, kader videoposnetka za diplomsko nalogo Globalizacija in
problem lokalne identitete, Novigrad, 2020

2. GLOBALIZACIJA
Globalizacija je beseda, ki se uporablja za opisovanje naraščajoče soodvisnosti svetovnih
gospodarstev, kultur in prebivalstva, ki jih povzroča čezmejna trgovina z blagom in
storitvami, tehnologijo in tokovi naložb, ljudi in informacij.6 Globalizacija je eden ključnih
konceptov našega časa. Ljudje velikokrat mislimo, da poznamo pomen tega pojma, vendar
hitro ugotovimo, da je veliko bolj kompleksne narave. Ideja globalizacije v moderni dobi se
kot pojav in resnični proces pojavi že v drugi polovici 20. stoletja. Izvira iz najbolj razvitih
držav, od koder se širi v vse druge dele sveta. Z drugimi besedami, nastanek in proces

6

Globalizacija, Hrvaška enciklopedija, 2020, dostopno na
<https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=22329> (30. 6. 2020).
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globalizacije je produkt najrazvitejših demokratičnih držav Zahoda, predvsem ZDA.7
Globalizacije ne moremo razumeti le kot edinstveno stanje, ampak se nanaša na modele
naraščajočih globalnih povezav v vseh ključnih področjih družbenega življenja (sociologija,
ekonomija, politika, kultura, gospodarstvo, ekologija, vsakdanje življenje).

2.1

Zgodovina globalizacije

Po različnih virih je leto 1989 zaznamovano s padcem Berlinskega zidu, hkrati pa
sovpada tudi z začetkom globalizacije. Neustavljiva dirka, ki jo poganjajo odprtje trgov,
informacijski promet in spreminjajoče se tehnološke inovacije, se je začela že v poznih
osemdesetih letih. K temu je pripomogla rast ameriških investicijskih bank, prav tako pa tudi
rast vzhodnih držav, kot so Južna Koreja, Tajvan, Singapur in Hongkong. Temu sta kasneje
sledila tudi gospodarski razvoj Indije in neverjetna preobrazba Kitajske. Malokdo pomisli, da
lahko izmerimo količino bogastva, ki ga prinaša globalizacija. Ustvarila je nekakšen stik med
prostorom in časom ter ves svet združila v eno, ravno dimenzijo.

2.2

Umetniška produkcija v času globalizacije

Meje v našem času niso več geografske. Globalizacija ni samo presegla teritorialnih in
trgovskih svetovnih meja, ampak je izzvala tako miselne kot tudi ustvarjalne meje. Kritik in
kustos Jeffrey Deitch je leta 1992 odprl razstavo Post human, s čimer je teoretiziral začetek
novega poglavja v umetnosti. V intervjuju je dejal: »Mislim, da začenjamo izjemno revolucijo
v načinu, kako ljudje vidijo sebe. Konvergenca med hitrim razvojem biotehnologije in
računalništva ter spraševanjem o tradicionalnih družbenih vlogah bi lahko pripeljala do nove
opredelitve človeškega življenja.«8 Dela umetnikov, ki jih Deitch povabi na razstavo, odpirajo
nova vprašanja, preučujejo meje telesa in jaza ter običajno dajejo nov opis v smeri
rekonstrukcije le tega. Dela govorijo o raznolikosti, povezovanju, nasilju, novih pravicah,
predvsem pa o obstoju glede na realnost, ki jih pogojuje.

2.3

Svet v gibanju

Za humanistične vede globalizacija ni le ozadje našega sodobnega obstoja. Je
neustavljiv ter uničujoč pojav, ki uničuje kulture, spreminja institucionalne odnose, naseljuje
misli mnogih prebivalcev sveta in jih daje v velik pretok: sestavljen iz ljudi, prestolnic, idej in
podob v nenehnem gibanju.

7

Čedomir ČUPIĆ, Globalizacija i kultura: globalizacija i demokratska politička kultura, Beograd 2015, str. 44.
Chiara PILATI, L’arte al tempo della globalizzazione, Zanichelli, 26.2.2018, dostopno na
<https://aulalettere.scuola.zanichelli.it/come-te-lo-spiego/larte-al-tempo-della-globalizzazione/>(16. 4. 2020).
8
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Arjun Appadurai9, antropolog, rojen v Indiji, je skoval vrsto neologizmov, kot je »etnorama«,
da bi določil panoramo ljudi, ki se premikajo iz enega dela Zemlje v drugega. Tu se gibljejo
tudi ideje (»ideorami«), gospodarski viri (»financerji«), medijske slike (»mediorami«) in
tehnologije (»tehnorami«). Obstoj teh tokov močno vpliva na način razmišljanja ljudi. Olajša
jim mišljenje, gibanje in selitev, kar pripomore k uspešnejšemu iskanju boljših življenjskih
pogojev. Biti znotraj teh tokov je značilna vsebina globalizacije in je normalno stanje za tiste,
ki živijo v industrijsko razvitih deželah.10 Vse to posledično spodbuja kulturne spremembe,
čeprav je problem kulturnih sprememb starejši od globalizacije. Kulturne spremembe so v
zgodovini omogočile modernizacijo družbe, globalizacija pa predstavlja modernizacijo, ki
zajema cel planet. Modernizacija je lahko notranja oziroma lokalna, lahko pa je tudi samo
zunanja, kar pomeni globalna. Za proces globalizacije je zelo pomembna notranja
modernizacija, ker je s spremembo lokalnega lažje vplivati na globalno.

2.4

Množični mediji

Z razvojem postajajo nove telekomunikacijske tehnologije sestavni del pospeševanja
ekonomskih in družbenih procesov. Sateliti in internetna povezava so vplivali na “zgostitev
prostorske razdalje in časa” ter nam omogočili, da za nas nista več oviri. Po mnenju mnogih
so ti procesi “zmanjševanja prostora in krajšanja časa” ključni elementi globalizacije. Pretok,
povezljivost in mreženje so bistvene značilnosti preoblikovanega sveta, ki privede do ključnih
dejavnikov sodobnega sveta, ki so stalna cirkulacija, stalni procesi in dinamika.11 V svoji
knjigi Antropologija globalizacije francoski etnolog in politični antropolog Mark Abélès
pravi: »Z antropološkega vidika lahko globalizacijo opredelimo kot pospešitev pretoka
kapitala, ljudi, dobrin, podob in idej. Ta krepitev interakcije in medsebojne povezanosti
ustvarja odnose, v katerih tradicionalne geografske in politične meje niso več ovira.«12
Posameznik je pred tem sebe razumel le v okvirih meja nacionalne države, kar pomeni, da je
bil zakoreninjen v lokalnem okolju. Nacionalna država je bila steber njegove varnosti in
pogoste pasivnosti. Mediji in migracije so ta model "zlomili". Negotovost in spremembe so
postale temelj človeškega življenja. V tej interakciji globalnega in lokalnega nastane hibrid,
mešanica ali prostor mešanja globalnega in lokalnega. Danes vse pogosteje živimo v tem
hibridnem prostoru, kar pomeni, da ozaveščenost o globalizaciji raste, nacionalna država
razpada, mi pa živimo v hibridnem vesolju.

2.5

Igra in tehnologija

Ljudje se vedno bolj sprašujejo, kje živeti, kaj storiti, kaj bo jutri, kako preživeti ipd.
Vsa ta vprašanja zahtevajo domišljijo. Nekoč so meje med kulturami veljale za nedotakljive,

9

Michael RENOV in Jane GAINES, Collecting visible evidence, Minneapolis 1999, str. 159−161.
Prav tam.
11
Marc ABÉLÈS, Antropologija globalizacije, Beograd 2013, str. 37.
12
Prav tam, str. 41.
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vendar pa so migracije in mediji spremenili »kulturo vesolja«13. Ali lahko na podlagi tega
govorimo o "kulturni deteritorializaciji"? Kaj mislimo pod kulturo? Kultura predstavlja
celostni način življenja, to je produkcija smisla življenja. Johan Huizinga, nizozemski
umetnostni zgodovinar, je med prvimi spoznal pomen igre v izgradnji družbe in trdil, da
kultura izvira iz igre. Huizinga navaja, da družba skozi igro izziva svojo interpretacijo
življenja in sveta. Po njegovem mnenju so bile vse ključne dejavnosti družbe, kot so jezik,
mit, obredi, folklora, filozofija, ples, glasba, gledališče − rojene iz igre. »Družbeno življenje je
neskončna igra.«14 Sodobne družbe v svoji globalni usmerjenosti so očitno postale
neobčutljive na celoten pojem igre v njenem prvotnem smislu. To pomeni, da se je resničnost
sodobnosti znašla daleč od resnične želje po spontanosti in polnosti človeške igre. Zaradi
razvoja kapitalizma in vse hitrejšega tempa življenja, ki ga mora človek ves čas vzdrževati, da
bi preživel, so vrednote subjektivnosti in ustvarjalnosti postale drastično zapostavljene. Poleg
tega so tudi vsa spoznanja kulture postala hibridna in v veliki meri nemočna, da bi jih lahko
realizirali kot ustvarjalno silo. Potrošniška družba je pokazala, da ni sposobna uresničiti
vrednot, potrebnih za človekov razvoj.15
De Grazia, politični pisatelj in filozof, postane predstavnik teoretične usmeritve, ki
poudarja, da je dokolica usodna za ustvarjalno omejene in povprečne duhovne osebe.
Dokolica je izraz pogosto uporabljan v srbskem jeziku. Avtor v tem primeru besede
“dokolica” ne uporablja kot izraz, ki običajno označuje brezposelnost, lenobo in dolgčas. V
starogrškem jeziku se je izraz dokolica uporabljal za označevanje ustvarjalnosti v času, ki je
zunaj obveznega delovnega časa (prosti čas).16 De Gracia v skorajda pesniški obliki navaja
stališče, da lahko »slišijo le tihi«. To pomeni, da slišijo le tisti, ki molčijo.17 Vsekakor vse to
še zdaleč ni globalno pospeševanje in gromozanski hrup. Vsaka smer, ki nas vodi skozi tunel
znanstvenega napredka, nas prisili tudi, da se sprehodimo po labirintu površinskih življenj in
odnosov. Hitro življenje, v katerem se vsak človek drži zase, kjer so materialistične strune
globoko vpete na čustva ljubezni, in kjer, če se svet zruši na vas, morda ni osebe, ki bi vas
nesebično zaščitila. Takšno je življenje, po katerem hodimo. Bistvo je, da imajo mediji zelo
velik vpliv in s tem preplavijo naš um, prav tako našo dokolico.
Kanadski teoretik in pedagog za komunikacije Marshall McLuhan z razlogom trdi, da
bodo elektronski mediji odpravili razdrobljeno, linearno in abstraktno civilizacijo, ki se je
začela v dobi tiskarskih tehnik. Pravi, da bo civilizacija ponovno ustvarila plemensko kulturo,
v kateri naj bi se misel in delovanje združila, da bi ustvarili globalno vas.18 V svetovnih in
komercialnih medijih, katerih model smo nepremišljeno sprejeli, se je že zgodilo, da množični
mediji posameznika spremenijo v obsesivnega voajerja in podobo realnosti spremenijo v
spektakel. Tako raziskave pisatelja, filmskega ustvarjalca in kulturnega revolucionarja Guya
Louisa Deborda, spadajo v radikalno neomarksistično misel 20. stoletja, ki temelji na

13

Prav tam.
Johan HUIZINGA, Homo ludens: o podrijetlu kulture u igri, Zagreb 1992
15
Ratko BOŽOVIĆ, Igra i dokolica u globalnom svijetu –fragmenti, Beograd 2015, str. 39.
16
Sebastián DE GRAZIA, Of time, work, and leisure, New York 1962, str. 255−261.
17
Prav tam, str. 332.
18
Marshall MCLUHAN, Poznavanje opštila – Čovekovih produžetaka, Beograd 1971, str. 92−101.
14
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Marxovi teoriji fetišizma blaga.19 »Spektakel« je ocenil kot najprimernejši izraz za opis vseh
sodobnih človeških interakcij v družbi, ker le-ta ni skupek podob, temveč družbeni odnos med
posameznikom, ki ga posreduje podoba. Francoski filozof, Michel Foucault, ki je pokazal
oddaljenost od Debordove ideje, da sodobni spektakel izvira iz religije, dokazuje, da je božje
oko nadomeščal vidni stroj. Opazovalni stolp je postal prozorna zgradba, v kateri lahko
uporabo moči opazuje družba kot celota.20 Današnji najbolj znan izrek tako med mladimi kot
tudi med starejšimi je: »Če ni bilo dokumentirano in objavljeno v medijih, se to še ni zgodilo.«
Tema spektakla je s tem delom povezana na način, da je delo dokumentirano z video
posnetki. Delo je namenjeno občinstvu oziroma gledalcem, brez katerih ne bi doseglo svojega
polnega pomena. To pomeni, da se v resnici sploh “ne bi zgodilo”. Medtem ko tema igre
izhaja iz stilizacije in enostavnosti obraznih lastnosti, plastičnega modeliranja maski in
grobega risanja, togosti, pa tudi spontanosti, s katero je bila narejena. Skoraj tako, kot bi to
naredil otrok; čist, simboličen, primitiven in brezmadežen obraz brez izraza. Seveda moramo
poleg vsega tega omeniti tudi vsem dostopno in najpreprostejšo ali drugače rečeno "otroško"
tehniko − papier mâché.

3. MASKE
Osrednja tema mojega dela so maske. V nalogi me zanima, kaj imajo maske skupnega z
glavno temo, torej globalizacijo in kulturno identiteto? Nekoč so predstavljale velik del
ljudskega izročila, s čimer so bili povezani tudi različni obredi. Vse to je na žalost zaradi
globalizacije zbledelo in se izgubilo s pojavom sodobnih trendov. Prav globalizacija je danes
eden prevladujočih "trendov” v današnji družbi in svetu. Hkrati povezuje in žal tudi uničuje
kulture, saj s seboj prinaša odtujenost in izolacijo človeka, ki je glavni predstavnik ter
simbolični nosilec civilizacije. Maska, ki je orodje skrivnosti in kultov, skriva, ustrahuje,
podvaja, ločuje, a hkrati povezuje. To je umetnost kolektivnega, v kateri umetnik izdela
avtoportret, ki v vidnem ustvarjalcu ni podoben, temveč predstavlja ravno tisto, česar ni
mogoče videti. Te maske so namenjene nošenju in prikazu izraza, čustev, stanja ali celo
določene situacije. V afriški kulturi se med tradicionalnimi obredi maske, izklesane iz lesa,
nosijo kot pokrivalo obraza ali drugih delov telesa. Na splošno je model maske fizični
mehanizem za začetek preobrazbe, ki uporabniku omogoča stik z namenjenimi duhovi, ki jim
pokaže svojo naklonjenost in hvaležnost. To mu daje določen vtis moči, ki lahko gledalca
pritegne ali odvrne. Tradicionalne afriške maske nosijo med praznovanji, plesi in družabnimi
ter verskimi slovesnostmi. Običajno so del edinstvene izkušnje, zato jih lahko opišemo kot
obliko performansa, vendar jih lahko vseeno preučujemo predvsem kot kiparsko delo.
Razumevanje njihove funkcije v dogodkih je bistveno za spoštovanje njihovega kulturnega,
simboličnega in estetskega pomena. Občutek za igro v nekaterih maškaradah pa jih uvršča
med najbogatejše in najbolj žive vizualne stvaritve človeštva.
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Guy DEBORD, Društvo spektakla, Anarhistička biblioteka, dostopno na <https://anarhistickabiblioteka.net/library/guy-debord-drustvo-spektakla> (10. 4. 2020).
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Dr. sociologije Monica Montserrat Degen v svoji knjigi Sensing Cities: Regeneration
Public Life in Barcelona and Manchester raziskuje prenovo sodobnega javnega prostora in
življenja, pri čemer se osredotoča na dve evropski mesti na čelu urbanega oblikovanja, to sta
Barcelona in Manchester. Preučuje predvsem njihova javna območja.21 Ker se danes zaradi
globalizacije ljudje vse bolj družimo prek spleta in družbenih omrežij, ali lahko ta družbena
omrežja imenujemo javna območja? M. Degen v svoji knjigi preučuje več znanih del
sociologov in dela pisateljev ter na podlagi njihovih teorij ugotavlja, da je za mestno življenje
značilen »svet tujcev«.22 Da bi lahko živeli med drugimi in zmanjšali občutek negotovosti in
strahu, prebivalci mest uporabljajo številne družbene in prostorske prakse, s katerimi se v
javni sferi vsakodnevno pogajajo z „drugimi“. Filozof Georg Simmel je to srečanje
poimenoval Spielform ali platforma družbenega življenja, v katerem se ljudje odrekajo delu
sebe, na primer svojemu družbenemu in kulturnemu statusu, z namenom sodelovanja v javni
sferi, kjer »Eden deluje, kot da so vsi enaki.«23. Na ta način se posamezniki zberejo v množici
z »občutkom strpnosti do različnosti«.24 Po Simmlovem mnenju smo pritegnjeni k
sodelovanju v oblikah mestne družabnosti, saj posameznikom pomaga premagati svoj
ontološki občutek osamljenosti v svetu. Temu sledi občutek zadovoljstva, torej dejstvo, da
smo medsebojno povezani in da osamljenost posameznika rešujemo s skupnostjo in
druženjem z drugimi. Preprosto povedano, ljudje včasih uživajo v prisotnosti drugih,
velikokrat se pa želijo odmakniti iz množice, saj potrebujejo prostor in čas zase. Ta odnos do
"drugega" temelji na skrbnem pogajanju o bližini in oddaljenosti, ki ga ameriški sociolog in
pisatelj Richard Sennett opisuje kot civiliziranost. Gre za dejavnost, ki medsebojno ščiti ljudi
in jim hkrati omogoča, da uživajo v družbi drug drugega.25 Nošenje mask je bistvo
civiliziranosti. Maske omogočajo družabnost, ločeno od okoliščin moči, slabega počutja in
zasebnosti tistih, ki jih nosijo. »Civiliziranost želi obvarovati druge pred bremenom samega
sebe.«26 Kot neprehoden ščit, maska, naj bo lesena ali bronasta ali najpogosteje psihološka,
varuje svojega uporabnika.

3.1

Maske v medicini

Že dolgo nazaj so evropski zdravniki verjeli, da "slab zrak" povzroča bolezen.
Znanstveniki, kot so Louis Pasteur, Robert Koch in Joseph Lister, še niso zagotovili
znanstvenih dokazov o teoriji mikrobov. Da bi se zaščitili pred miasmo, ali tako
imenovanim škodljivim zrakom, so med zdravljenjem bolnikov nosili zanimiv dodatek, in
sicer masko z dolgim ptičjim kljunom, ki je bila napolnjena s suhim cvetjem, zelišči in
21

Monica MONTSERRAT DEGEN, Sensing cities: Regeneration public life in Barcelona and Manchester,
Psychology press, 2008, e-knjiga, dostopno na
<https://books.google.com.pe/books?id=ks8m7ERqMHsC&hl=hr&source=gbs_navlinks_s> (16. 4. 2020).
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začimbami.27 Danes bi ga lahko prepoznali po kostumih "kužnega zdravnika", ki se nosijo
na beneškem karnevalu. S pomočjo medicine je tudi umetnica Anna Coleman Ladd svoje
neoklasično usposabljanje uporabila kot orodje za oblikovanje "novih" obrazov. Med prvo
svetovno vojno je medicina dovolj napredovala, da so vojaki lahko preživeli smrtne
poškodbe, čeprav so bile obrazne rane izredno grozljive posledice. Ladd pa je bila ena med
kiparjev, ki so svoje veščine uporabljali za ustvarjanje "modnih" mask, z namenom, da bi
vojaki lahko hodili v javnosti, ne da bi šokirali in pritegnili pozornost mi moidočih. V
sodelovanju z Medicinsko enoto Harvarda (The Harvard Medical Unit) in kolegi kiparji so v
pariškem studiu izdelovali replike obrazov vojakov, kot so bili videti pred vojno. Ena izmed
žrtev vojne je nekoč napisal: "Ženska, ki jo ljubim, ne misli več, da sem popolnoma odbijajoč,
tako kot je prej imela pravico." (“The woman I love no longer finds me repulsive, as she had
the right to do.")28. Maska je skrivala pravi obraz svojega nosilca in ga preoblikovala. Kljub
temu je še vedno bila le maska.

Slika 3 Paulus Fürst, Doktor Kljun iz Rima (Doctor Beaky from Rome), satirična grafika, Wellcome
Collection. Attribution 4.0 International

27

Winston BLACK, Plague doctors: Separating medical myths from facts, Live science, 19. 5. 2020., dostopno na
<https://www.livescience.com/plague-doctors.html> (5. 4. 2020).
28
Allison MEIER, The sculptor who made masks for soldiers disfigured in World war I, Hyperallergic, 8. 9. 2016,
dostopno na <https://hyperallergic.com/314255/the-sculptor-who-made-masks-for-soldiers-disfigured-inworld-war-i/> (5. 4. 2020).
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Slika 4 Anna Coleman Ladd, Anketa oktober 1917-marec 1918 (The Survey October 1917-March
1918), 1917/18, črno-bela fotografija, Charity Organization Society of New York City

Slika 5 Anna Coleman Ladd, Jahač-stranski pogled (Cavallier-side view), 1918, črno-bela
fotografija, Oddelek za knjižnice kongresnih tiskov in fotografij Washington, ZDA
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3.2

Maske v drami

Maske igrajo ključno vlogo v svetovnih gledaliških tradicijah, zlasti v nezahodnih
gledaliških oblikah. Še danes so življenjska sila sodobnega gledališča, njihova uporaba pa
ima različne oblike. V srednjeveški Evropi so v skrivnostnih in čudežnih igrah uporabljali
maske za upodobitev alegoričnih bitij, izvajalec, ki je predstavljal Boga, pa je pogosto nosil
pozlačeno masko.29 Maske so edinstven in učinkovit način za vzpostavitev različnih podob
in razpoloženja. Tudi pri oddaljenosti od osebe, ki nosi masko, lahko opazovalec zlahka
prepozna namen, ki ga izraža določena maska, saj so le-te odličen način prikazovanja
različnih čustev ali stanj. Njihove obrazne poteze so lahko pretirane, poenostavljene ali
hkrati prepričljivo človeške, kot tudi neverjetno umetne. Nekatere maske izražajo
tragičnost ali komiko, kar predstavlja enega od osrednjih označevalcev drame.
Najpomembnejši primer tega pristopa se je rodil v antični Grčiji, zlasti v Atenah, kjer so bile
kultura, poezija in umetnost cenjene kot pomemben temelj vsakodnevnega življenja. Scenska
drama je bila deležna posebne pozornosti, saj je omogočila hitro popularizacijo treh glavnih
vrst dramskih del − tragedije, komedije in satirične igre (komična satira).
Učinek mask je briljantno uporabljen v drami, filmu Amadeus (1984), ko zlobni lik
s tragično črno masko na svojem zadnjem predelu glave razkrije svojega dvojnika, ki se
posmehuje. Ključna značilnost maske je dejstvo, da je hkrati prožna in fiksna, kar lahko
označimo kot paradoks. Maska je »pasiven rezervoar« za vsa čustva, ki jih izberemo, da
projiciramo nanjo. Po drugi strani je primer Fantoma iz opere, v kateri je maska poudarjena in
očitna in se uporablja za spodbujanje radovednosti, a hkrati vliva strah pred tem, kar se skriva
pod njo. To so med drugim tudi glavne značilnosti mask Ane Coleman Ladd.

Slika 6 Papamouse, Maska tragedije in komedije, 2007, fotografija

29

Enrico GALAVOTTI, Storia del teatro, Homolaicus, 10. 2. 2019, dostopno na
<http://www.homolaicus.com/letteratura/teatro-arte.htm> (5. 4. 2020).
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Beneške maske so stoletna tradicija Benetk v Italiji. Običajno se nosijo v času
Beneškega karnevala in plesa v maskah, toda v preteklosti so jih uporabljali za več
priložnosti, kot je na primer pripomoček ali sredstvo za prikrivanje identitete in socialnega
statusa. Maska je uporabniku omogočila, da deluje svobodneje v primerih, ko želi
komunicirati z drugimi člani družbe izven meja identitete in vsakodnevnih konvencij.
Uporabna je bila tudi za nezakonite namene ali zgolj osebne, kot so romantična srečanja.
Nosili so jih tudi med zborovanji in političnim odločanjem. Večinoma so jih nosili plemiči
med mestnimi sprehodi, z namenom, da jih ljudje iz nižjega sloja niso prepoznali.30

3.3

Maske v vsakdanjem življenju

Noč čarovnic je opredeljena kot starodavni keltski praznik, za katerega so ljudje
verjeli, da potrebujejo maske kot zaščito pred napadi hudobnih duhov, ki so tisto noč
gostovali po zemlji. Tisoč let pozneje jih ljudje še vedno nosijo. Danes obstajajo različne, ki
jih lahko poimenujemo novodobne maske. Tukaj mislimo predvsem na nepristne in lažne
nasmehe ljudi, slušalke, s katerimi se izoliramo od zunanjega sveta, temna očala, ki skrijejo
oči, pogled človeka ter lažni profili družbenih medijev. Poleg tega so pogoste tudi čustvene
maske, to so tiste, za katerimi se skrijemo, ko nas je česa strah. Ena izmed najpogostejših
mask je tudi alkohol. Omamljena in opita oseba je težko odgovorna za svoja dejanja. Ravno iz
tega razloga alkohol velikokrat postane izgovor, da ljudje naredijo tisto, česar bi se drugače
sramovali. Zakrivamo dolg, ki smo ga ustvarili za plačilo življenjskega sloga, ki si ga ne
moremo privoščiti. V skupinah lahko maske depersonalizirajo, kar vodi v skupinsko
razmišljanje in skrajno vedenje. Ko pomislimo, kakšen vpliv ima anonimnost, nas lahko
spreleti grozljiv občutek. „Anonimnost" označuje občutke ločenosti od lastne identitete do te
mere, da nas osvobodi občutka odgovornosti.
Obstaja nemška beseda, ki to dobro zajame v celoto, gre za enega izmed številnih
izrazov brez slovenske ustreznice, in sicer maskenfreiheit.31 Če omenjeno besedo skušamo
razložiti in prevesti, bi lahko rekli, da se nanaša na svobodo, ki jo prinaša nošenje maske,
oziroma osvobajajoči učinek mask. Dobesedni prevod se zdi "pustno dovoljenje", to je lahko
mišljeno pozitivno, negativno ali celo metaforično. Danes veliko ljudi na socialnih omrežjih
objavlja prirejene, režirane slike in s tem skriva resnično podobo sebe. V psihologiji se izraz
"maskiranje" nanaša na proces, v katerem nekdo prikriva svojo resnično osebnost, ne da bi se
tega sploh zavedal. Maskenfreiheit je drugačen. To je svoboda, ki jo čutimo, ko pokrijemo
svoje obraze ali skrijemo svojo identiteto. Ta svoboda deluje v obe smeri, in čeprav ima
veliko oblik, je osvobajajoč učinek mask del našega sveta, ki ga manipulirata dobro in zlo.
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Giorgia ZATTA, La Storia delle Maschere di Venezia, Venezia eventi, dostopno na
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3.4

Maske v umetnosti

V zadnjem desetletju so mnogi umetniki obliko maske uporabili kot sredstev za
komentiranje kulture. Kot dober primer lahko navedemo Liu Bolinovo kreacijo, in sicer
Pekinške operne maske (Peking Opera masks), kjer material za izdelavo temelji na odpadnih
embalažah hrane in časopisov. Liu Bolin je kitajski performans umetnik in fotograf, znan po
tem, da se je s pomočjo kameleonskih metod potopil v okolja in si prislužil vzdevek "Nevidni
človek". Naslednji dober primer so lahko skulpture mozambiškega umetnika Goncala
Mabunde, ki zelo spominjajo na maske. Izdelane so iz recikliranega orožja, ki so ga nekoč
uporabljali v državljanski vojni države, od koder umetnik izvira. Njegova ideja kot
protivojnega aktivista je bila, da s temi skulpturami komentira in nasprotuje uničujočo moč
nasilja in vojn nad kulturami.

Slika 7 Gonçalo Mabunda, brez naslova, 2009, različni kovinski materiali, 96 x 63 x 12 cm,
MAGNIN-A galerie d'art, Paris
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Slika 8 Liu Bolin, Maska (Mask), 2013, akril na steklu, plastiki in vulkaniziranih vlaknih, 40 × 25 ×
15 cm, Eli Klein gallery, New York

3.5

Maske Gillian Wearing

Maska je osrednji akter v videoposnetkih in fotografijah Gillian Wearing. Umetnica
uporablja različne vrste mask, od preoblek do kopiranja glasov, s čimer želi prekriti fizično
identiteto svojih subjektov in jim omogoči odkrivanje njihovih najbolj intimnih skrivnosti. V
enem svojih najbolj znanih projektov provokativnega naslova Izpovedi vsega v videu. Brez
skrbi, preoblečeni boste. Zainteresirani? Pokličite Gillian … (Confess All On Video. Don’t
Worry, You Will Be in disguise. Intrigued? Call Gillian ...) deset udeležencev, posnetih v 30minutnem videu, z maskami na obrazih razkriva nenavadne stvari o sebi.

Slika 9 Gillian Wearing, Izpovedi vsega v videu. Brez skrbi, preoblečeni boste. Zainteresirani?
Pokličite Gillian (Confess all on video. Don’t worry, you will be in disguise. Intrigued? Call Gillian),
1994, enokanalni barvni video z zvokom, 30 min., Collection Museum of Contemporary Art Chicago
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V svojem drugem projektu Družinski portreti (Family Portrait) umetnica to strategijo
prilagodi avtobiografskemu kraju. S silikonsko protetiko skrbno rekonstruira stare družinske
posnetke in se tako spremeni v mamo, očeta, strica, sestro in brata. V delih Avtoportret pri 17
letih (2003) in Avtoportret pri treh letih (2004) umetnica nosi tudi maske lastnega obraza. S
poustvarjanjem svojega triletnega polnejšega obraza, gledalca sooči s svojim odraslim
pogledom skozi otroško masko. Vzpostavlja odnos med notranjostjo in zunanjostjo in s tem
postavlja številna provokativna vprašanja o identiteti, spominu in resničnosti fotografskega
medija. Če smo pozorni, lahko opazimo umetnika, ki s svojimi očmi izraža ‘’ujetost’’ za
togimi maskami. Njena dela razkrivajo še en del teze o univerzalnem pregledu identitete. Če
smo tako različni kot podobni družini, iz katere prihajamo, je gotovo, da smo tudi različni
ljudje v različnih starostnih obdobjih. Nezmožnost srečanja sebe kot triletnika, trideset let
kasneje, je prav tako nemogoča kot prepoznavanje sebe kot triletnika trideset let pozneje.
Kar je najbolj zanimivo, da je za svoj sodobni jaz Wearing izbrala Avtoportret mene
danes v maski (Self Portrait of Me Now in Mask) (2011). Umetnica se z nošnjo svoje lastne
maske ne zdi tako satirična in ironična, kar v bistvu predstavlja glavno značilnost njenih
drugih zamaskiranih avtoportretov. Pogosto smo si ljudje drug drugemu tujci, saj maske
nosimo vsak dan. Le-te so lahko nenavadne in neznane kot osebe, ki nas vsakodnevno
obkrožajo in so del naših življenj.32

Slika 10 Gillian Wearing, Avtoportret pri treh letih (Self Portrait at Three Years Old), 2004, digitalni
kromogeni razvojni tisk v okviru, 157,2 × 129,5 × 4,8 cm, Collection Museum of Contemporary Art
Chicago
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Maisie SKIDMORE, The many selves of Gillian Wearing, AnOther, 13. 10. 2015, dostopno na
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4. O DELU

Slika 11 Gianna Buršić, Brez naslova, kadar videoposnetka za diplomsko nalogo Globalizacija in
problem lokalne identitete, Novigrad, 2020

4.1 Video
V prazgodovini, ko je bil človek lovec, sta bili zelo pomembni čutili vonj in sluh, saj
sta šibkega in nezaščitenega človeka že od daleč opozarjal na gibanje živali. Na ta način se je
lahko varoval pred nenadnimi napadi močnejših zveri. Ljudje smo kot dojenčki najbolj
odvisni od okusa in dotika. Kot otroci dajemo v usta različne stvari in na ta način preverjamo
ali je stvar užitna ter z dotikom začenjamo prepoznavati razliko med varnimi in nevarnimi
predmeti. V sodobnem času pa je absolutna prevlada vizualnih komunikacij, komunikacijskih
sredstev, ki jih gledamo, vidimo, na primer fotografije, filma, televizije in elektronskih
medijev, globalno nesporna. Prav iz tega razloga je vid danes najbolj dragocen in
najpomembnejši, privilegiran pri komunikaciji posameznika s svetom ter pri sprejemanju
informacij in širjenju znanja. Vse stvari okoli nas, kot so plakati, revije, prodajalne in
družbena omrežja, zaznavamo s svojimi očmi, torej vidom.33 Fotografije in videi predstavljajo
svet kot da resnično, objektivno in natančno. Kot nepogrešljiv okras predmetov, ki so danes
proizvedeni, kot splošno izpostavljanje racionalnosti sistema in naprednega gospodarskega
sektorja, ki neposredno oblikuje vse več množic podobnih predmetov, je spektakel glavna
produkcija današnje družbe. Gre za skupno stališče zavajanega pogleda, lažne zavesti in
združitev, ki jo dosega, ni nič drugega kot uradni jezik posplošene ločitve. Spektakel ni
skupek podob, ampak družbeni odnos med ljudmi, posredovan s podobami. Ujet v celoto je
tako rezultat kot tudi projekt obstoječega načina produkcije. Ni dodatek resničnemu svetu,
33

Radovan IVANČEVIĆ, Likovni govor: uvod u svijet likovnih umjetnosti, Zagreb 2011, str. 9−10.
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dodatna dekoracija. Je srce nerealnosti resnične družbe. Spektakel je v vseh svojih specifičnih
oblikah, kot so informacije ali propaganda, kot oglaševanje ali neposredno uživanje zabave,
sedanji model družbenega prevladujočega življenja. Je vseprisotna potrditev izbire, ki je bila
že narejena v proizvodnji in njeni porabi.34
Čeprav je slika ustvarjena z 'objektivnim tehničnim' postopkom, oseba, ki z
objektivom skuša ujeti določen trenutek ali predmet, ne prikazuje sveta objektivno takšnega,
kot je, temveč le tisti del, ki ga zanima.35 Poleg današnjega „trenda“, da mora biti vse
dokumentirano in objavljeno, je tudi to razlog, da je izrazno sredstvo likovne umetnosti
mojega dela prav video. V videoposnetku je prikazano točno tisto, kar sem kot avtorica želela
izpostaviti. To ne pomeni, da bo imel gledalec enake izkušnje in vtis kakor avtor, vendar zorni
kot ostaja enak. Ne glede na to, da je video prikazan na ravni površini in velja za
dvodimenzionalen medij, se način umeščanja likov (umetniških del) vanj z dosegom občutka
globine, v mojem delu nagne h kiparskemu. V tem primeru ga ne razumem kot video, ampak
kot dokumentacijo kiparskega dela oziroma dokumentacijo o izvedbi. Tega sicer ni mogoče
povsem razumeti kot kiparsko delo, saj bi bilo v tem primeru delo mogoče gledati iz vseh
možnih zornih kotov in tako uzreti nešteto več kompozicij, vendar sem ravno na ta način
opazovalcu onemogočila drugačno razporeditev in razmerje delov.
Podobno je Nick Cave s svojim videom predstavil instalacijo Zvočne obleke
(Soundsuits). Tako je imel popoln nadzor nad vsemi elementi in načini prikazovanja izdelanih
umetnin, kar sicer ne bi imelo enakega učinka v živo.

Slika 12 Nick Cave, Zvočne obleke (Soundsuits), 2011, audio-video, 5:22 min.

34
35

DEBORD, op.19.
Radovan IVANČEVIĆ, Likovni govor: uvod u svijet likovnih umjetnosti, Zagreb 2011, str. 53−54.
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4.2

Stil in tehnika

Moški, ki nosijo masko z velikimi očmi, ki slepo strmijo v nevidno, v prazno, stojijo
kot idoli z Velikonočnega otoka v Tihem oceanu. Usta prikazujejo začudenje, strah in hkrati
občudovanje. Noge, trup in glava so v trdem, pokončnem in negibnem položaju kot kipi. Tako
moški, ki nosi masko, postane del skulpture. Resničnost (človek) se spoji z neresničnostjo
(maska). Glede na togost figur, postavljenih frontalno, ploskost oblikovanja in linearnost
detajlov ter nesorazmernost glav, spominja na linearno ali grafično oblikovanje ali tudi na
zgodnje romanske skulpture, ki so najpogosteje prisotne v arhitekturi tega obdobja. Ob tem je
pomembno omeniti tudi kiparstvo osemdesetih let. To je bilo desetletje dekadence,
televizijskih in računskih inovacij, kabelskih televizij, grafičnih uporabniških vmesnikov,
igralnih konzol in videorekorderjev, ki so pospešili hitro povezavo in prepletanje slik,
vrednosti in znakov. Umetniki, kot so Gretchen Bender, Cindy Sherman in Richard Prince, so
se tudi odzvali na nenasitno potrošništvo in pogosto pridobili material neposredno iz
papirnatih oglasov. Maske so narejene po stoletni stari tehniki, papier-mache. Prevedeno
dobesedno iz francoščine gre za "prežvečeni papir" ali "zdrobljen papir", ki predstavlja
tehniko modeliranja s koščki papirja in celuloze, zlepljenimi z lepilom, kot so škrob ali pasta
za tapete. Tudi sama sem uporabila materiale, pridobljene iz časopisov in reklamnih papirjev.
Maske so pobarvane v rožnato barvo kože, z modrozelenimi zenicami in črnimi lasmi. Ne gre
za maske, ki ščitijo svojega uporabnika (delavca, bojevnika, šamana ...), temveč gre za
otroške maske, ki bi lahko bile produkt animiranega filma. Torej niso tehnične narave in prav
tako nimajo obrednega pomena ali funkcije prikrivanja.
Umetniško delo si moramo pozorno ogledati, da ugotovimo, da gre pravzaprav za
video. Skoraj nezaznavno gibanje kamere proti in stran od subjekta ter rahlo gibanje rastlin
zaradi vetra je edini indikator, da kar gledamo, ni fotografija.
V videoposnetku, ki sem ga ustvarila najprej, je samo ena maska. Z idejnega
vidika, številka ena predstavlja prvotno silo, iz katere izvirajo vse druge številke (za razliko
od pogosto citirane ničle, iz katere po definiciji ne bi moglo izhajati nič). V videoposnetku je
prisoten en lik, oseba, maska, ki zre proti gledalcem. Čeprav je sam, stoji trdno in stabilno,
dovolj, da zapolni praznino okoli sebe. Čeprav je maska dokaj komična, v gledalcu povzroči
nelagodje. Video vzbuja občutja in postavlja vprašanja, na katera sami ne znamo odgovoriti.
Skrivnostno, čudno, malce strašljivo ali celo melanholično.
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Slika 13 Gianna Buršić, Brez naslova, kadar videoposnetka za diplomsko nalogo Globalizacija in
problem lokalne identitete, Novigrad, 2020

V ostalih videoposnetkih so trije. Simbolika številke tri je povezana s prehodi in
nakazuje spremembe, potovanja in duhovna prebujenja kakršne koli vrste. Včasih se uporablja
za povišanje intenzivnosti. Številka tri je simbol, ki spominja na triado duh-telo-duša, cikel
rojstvo-življenje-smrt in številne druge kombinacije, ki predstavljajo pomembno življenjsko
pot, potrebno za dosego cilja duše v tem življenju. Ob tem običajno število tri pomeni tudi
harmonijo in celovitost.
Ljudje v videoposnetku stojijo skupaj, vendar so v resnici oddaljeni drug od drugega.
Ujeti v maske brez odprtin za oči, so popolnoma izolirani in med seboj nepovezani. To
metaforo bi lahko razumeli kot današnje odnose prek družbenih omrežij. Zaradi kapitalizma
in prevlade družbenih omrežij nad svojim umom ne moremo več razlikovati, kaj je
pomembno in kaj ne. Verjamemo v popolno življenje, ki ga živijo tako imenovani
influencerji, zato poskušamo postati kot oni brez zavedanja, da ob tem izgubljamo lastno
identiteto. Vsi postajamo enaki. Ujeti smo v zaslonih in izolirani od realnega sveta. Video ne
predstavlja človeške gledališke igre, niti svetega obreda ali profane igre. Delo se ne
osredotoča na podrobnosti, temveč na celoten občutek, ki ga je treba prenesti.
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Slika 14 Gianna Buršić, Brez naslova, kadar videoposnetka za diplomsko nalogo Globalizacija in
problem lokalne identitete, Novigrad, 2020

5. ZAKLJUČEK
Misleci in pesniki sedanjost označujejo kot dobo strahu. Medtem ko so bili naravni
dogodki eden glavnih (in edinih) razlogov za strah pri paleolitskem, ki so mu bili
nerazumljivi, se sodobni človek sooča s tistim brezmejnim. Razlika je seveda v percepciji in
zavedanju se o svetu. Prvinski nagon po preživetju je v paleolitiku vzbudil strah pred plenilci
in naravnimi pojavi, ti pa so bili človeku nerazumljivi in se jih ni dalo pojasniti. V sedanjosti
fragmentiranost sveta, poplave informacij in dostopnosti do informacij povzročajo prisotnost
eksistencialnega strahu. Strah izvira iz globalnih kot tudi lokalnih sprememb in bremen, ki jih
povzroča povezanost družbe. Umetnica Gillian Wearing ta pojav, ki se zaradi medijev dogaja
pri sodobnem človeku, imenuje: »sanjarjenje«.36 Trdi, da so stvari, kot so tako imenovani
„selfiji“ in družbena omrežja, kot je Instagram, le podaljšek vedenja, ki se je zgodilo že prej.
Ljudje že od osemdesetih in devetdesetih let snemajo avtoportrete (selfije) na polaroidnih
filmih. Socialna omrežja so kot stari družinski albumi, ki večinoma prikazujejo zgolj dobre
stvari v življenju. Največja sprememba tu je, da imajo potencial za široko občinstvo in
njihove komentarje. Vsi smo postali obsedeni z internetom, s funkcijami, kot so "všeč" in "ni
mi všeč", sledilci itd. Težko se je skoncentrirati in doseči rezultate, ki smo si jih postavili
zase, ko smo nenehno na internetu, osebni telefon pa je postal dodaten človeški organ.37
36

Maisie SKIDMORE, The many selves of Gillian Wearing, Another, 13. 10. 2015, dostopno na
<https://www.anothermag.com/art-photography/7906/the-many-selves-of-gillian-wearing> (18. 11. 2019).
37
Prav tam.
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"Gre za večno sanjarjenje in čakanje, da se zgodi nekaj lepega, medtem ko smo neaktivni,"38
pravi umetnica. Družabni mediji imajo učinek usmerjevalcev. Delujejo kot nekakšna
navodila, kaj in kako smo ter kako naj ravnamo, ter povzročajo, da ljudje čutijo potrebo po
nošenju mask. To, kakšne te maske so, ni predpisano, poudarek je na tem, da se jih nosimo.
Spremljamo, spreminjamo in posnemamo ljudi, ki v nas vzbudijo občutke pripadnosti,
poskušamo jim biti podobni. Kar pa pogosto odriva našo pravo identiteto, saj jo posredno
zamenjujemo s tistim, kar nas privlači pri drugih. Kmalu torej objavljamo in prikazujemo
nekakšno neposredno prisilo in površinskost.
Ključno vprašanje je, ali smo v tem hibridnem lokalnem in globalnem prostoru, danes v
stanju zožene zavesti, torej ujetega uma Czeslava Miłosza?39 V čem smo ujeti? Z brutalno
kolonizacijo in komercializacijo zavesti in vesti smo postali nezavedna civilizacija, brez
pravega znanja o sebi. Prav te spremembe so nas pripeljale do propadanja družbe in institucij,
v kar smo nekoč verjeli. Odraščali in izobraževali smo se o ideji modernizma, z mitom o
razdeljenem svetu, svetu, prizemljenem znotraj meja in mitu o narodu.
Danes se gradi nov mit o planetu Zemlji in enotnosti človeške vrste. To bi nas
postopoma (dolgoročno) lahko spodbudilo, da začnemo razmišljati na ravni vrste, ne le na
ravni družbe in razredov. Razmišljanje o celoti, ki izhaja iz globalizacije … V času paleolitika
je bil svet brez meja, družba, brez držav in vlad. Ali je res tudi ta novi človek podoben
prazgodovinskemu? Vse večja prepletenost kultur zagotovo ne bo povzročila njihovega
izenačenja. Zagovorniki raznolikosti upravičeno trdijo, da bi bila to resnična kulturna
katastrofa za svet, ampak gotovo pa je, da bo to pripeljalo do njihove delne konvergence. Na
družbenih omrežjih lahko zasledimo izjavo Einsteina: »Bojim se dni, ko bo tehnologija
prerasla medčloveške odnose. Svet bo dobil generacijo idiotov« ( “I fear the day that
technology will surpass our human interaction. The world will have a generation of
idiots.„)40, kar se zdi, da se zares dogaja. S tega vidika se da razumeti misel nemškega filozofa
Petra Sloterdijka, ki pojasnjuje: »Globalizacija nas je vse prehitro pripeljala v občestvo.«41
Moja generacija je ena zadnjih, ki je bila vzgojena in odrasla brez interneta, v svetu, ki je
bil takrat počasnejši in so bili odnosi, komunikacija in vrednosti drugačni. Težko se ji je
38

Prav tam.
Czesław MIŁOSZ, Zarobljeni um, Beograd 1987.
40
Youth KI AWAAZ, Here’s how Einstein’s fear about a generation of idiots was genuine, Youthkiawaaz,
10.4.2013, dostopno na <https://www.youthkiawaaz.com/2013/04/heres-how-einsteins-fear-about-ageneration-of-idiots-was-genuine/> (29. 6. 2020).
41
Ratko BOŽOVIĆ, Globalizacija i kultura: igra i dokolica u globalnom svijetu, Beograd 2015, str. 43.
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soočiti s sedanjostjo. Na razvoj mojega dela so vplivali videi, instalacije in javne projekcije
umetnika Tonyja Ourslerja. Njegova dela so metafore za odtujene, izolirane sodobne
posameznike v tehnološko vodeni kulturi, ki želijo pri gledalcu vzbuditi občutek empatije in
razumevanja. Zdi se, kot da imajo njegovi liki eno nogo v medijskem prostoru in drugo nogo
v kiparskem prostoru.

Slika 15 Tony Oursler, Brez naslova (MPD), 1998, video instalacija, akril na fiberglasu, kovinskih
palicah in video projekcija, 157.48 cm x 221.62 cm x 17.78 cm

Opazka, ki jo s svojim delom poizkušam raziskati, je ta, ali ter kako se formira
večkulturna identiteta pri mladostnikih med njihovim odraščanjem zaradi prisotnosti
družabnih omrežij. Pri tem me zanima, kako se razlikuje vpliv neposrednega stika s soljudmi
in stika, ki je posreden – torej se vpleta v posameznikovo življenje virtualno, prek medijev.
Kako se kultura nekega prostora izgublja in se ponovno pojavlja, če jo mešamo med
različnimi tradicijami? Proces deteritorializiranega ali večlokalnega svetovnega
produktivnega sistema, ki je vse bolj materialen kot nematerialen in je bolj špekulativen kot
produktiven, je privedel do krize v družbenih strukturah in do propada identitetnih referentov,
ki so prej posamezniku in družbenemu življenju dajali smisel. Soočeni smo z razpadom in
ločevanjem institucionalnih in simbolnih posredovanj iz preteklosti, pa tudi s postopkom
reorganizacije razlik in neenakosti, ki močno vplivajo na identiteto.
Gre za ljudi, ki poskušajo biti edinstveni v množici, ki jo dojemajo kot množico istih ljudi.
Skoraj vsak izmed nas bi se pred le nekaj desetletji znašel v nepredstavljivo strašni
preteklosti. Življenje v šestdesetih letih Swinga ali v burnih dvajsetih se verjetno sliši
fenomenalno, vendar večinoma samo pomeni napovedovanje koristi ogromnega tehnološkega
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in medicinskega napredka za izboljšanje življenja. Odkar se je začelo mapiranje človeškega
genoma in tako omogočilo sledenje genetskim označevalcem v človeški DNK, je bilo veliko
ljudi pretresenih, ko so odkrili, da kultura, s katero so se identificirali vse življenje,
pravzaprav ni tisto, kar je genetsko njihova. Zato ljudje zavedamo, da se kultura bolj ukvarja z
izbiro in osebnimi pripadnostmi kot z vnaprej določeno usodo. Od nas je odvisno, ali se bomo
skrivali in nosili vsi iste (metaforične) maske ali bomo odprli razum.
Za konec bi še dodala del intervjuja Tonyja Ourslerja za Muzej moderne umetnosti v
San Franciscu: »Zelo pomembna tematika mojega dela je večosebnostna motnja. (…) Če
pogledate, kako danes ljudje govorijo o več osebnostih, uporabljajo izraz usmerjanje in
preklapljanje kanalov. Tako ljudje prehajajo iz ene osebe v drugo. Obstaja pa tudi ene vrste
metafora in analogija v zvezi s preklapljanjem televizijskih kanalov. To vidim kot predhodnico
prihodnosti, ki jo živimo v svojih glavah, pa preživljamo toliko časa za ogledom zaslonov in
tako ustvarjamo ločitev med realnim in nerealnim. Imamo predstavo, da ljudje uporabljajo
splet in spreminjajo svojo osebnost ali objavljajo slike tako, kot se želijo videti in biti. Končni
razlog, zakaj se zatekamo k vsem tem tehnologijam in sedimo pred vsemi temi zasloni, je del
našega evolucijskega procesa, da živimo posredno skozi njih. V bistvu niti posredno; živimo
pravzaprav ravno skozi njih. Izziv za vsako generacijo je, kako izkoristiti to tehnologijo in jo
uporabiti za aktiviranje kreativnosti, ne pa njeno oviranje.«42
Lahko zaključimo s tem, da imajo mediji ključno vlogo pri manipulaciji s potrebami
potrošnikov in pri oblikovanju "enodimenzionalnega človeka". Delujejo na način, da
neopazno zatirajo kritično mišljenje in negujejo enostranski pogled. Preostanejo nam pogledi,
kot je tudi umetnost, ki čeprav se z družbo spreminja, vedno na to odgovarja oziroma o tem
sprašuje. Kako, bomo pa videli.

42

San Francisco Museum of Modern Art, Tony Oursler's "electronic effigies”: Between two spaces, YouTube,
18. 2. 2019, dostopno na <https://www.youtube.com/watch?v=RNrwxYeHw-I> (21.8.2020).
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