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IZVLEČEK

Diplomsko delo obravnava zgodovino poparta v umetnosti, seznanja z njegovimi
najvidnejšimi predstavniki in raziskuje, kdaj in zakaj se je ta smer sploh razvila. Predstavlja
dela umetnikov tistega časa, obenem pa raziskuje, kaj je ustvarjalce navdihovalo. Posebej bo
izpostavljen glavni akter in povod za globalni fenomen zvezdništva, kralj poparta Andy
Warhol. Predstavljena bo njegova zgodba in njegov umetniški proces, obenem pa bodo
izpostavljeni vplivi, ki jih je njegovo delo pustilo tako na takratni kot na sodobni družbi.
Naša naloga bo prikazati, da je sodobna družba zaradi kulturne evolucije postala potencirana
družba tistega časa, ki je nekje med bliščem in žarometi pozabila temelje, na katerih se je
gradila hrana za osebno rast.
V diplomskem delu na podlagi konkretnih primerov obdobja pop arta in primerjave
sodobnosti krepimo svoje argumente, na podlagi katerih izpeljujemo glavno tezo, da se je
komercialnost, kot jo poznamo danes, zagotovo rodila v Warholovem srebrnem bunkerju.S
kritičnim pogledom na kulturno vzgajanje novih generacij, s pomočjo gibljive slike in poezije
diplomsko delo podaja svojo misel − nevsiljivo, le kot stimulator in kot nekakšen krik na
pomoč nam, generacijam brez potolčenih kolen.
KLJUČNE BESEDE: popart, komerciala, rojstvo in razvoj, sodobna družba, sporočilnost,
kritičnost.
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ABSTRACT

The present thesis will discuss the history of Pop Art, acquaint with its strongest
representatives and determine when and why this artistic movement developed in the first
place.
The work of the artists of that time will be examined and the inspiration that drove will be
determined. The culprit for the global phenomenon of stardom, the king of pop art Andy
Warhol will be highlighted. We will present his story, his artistic process and begin to touch
the consequences his work left to the former and, consequently, modern society. We
suggest that through cultural evolution we are to become further hampered society of that
time, but somewhere between the glamor and headlights we have forgotten about the
foundation on which the food for personal growth was built. Through concrete examples of
that time and of our contemporaneity, we have substantiated these arguments and found
out that today's commercialization was definitely born in Warhol's silver bunker. With a
critical view of the cultural training and education of new generations, using moving pictures
and poetry, we want to offer you the thoughts - unobtrusive, only as a stimulant and as a
kind of cry for help, to us, a no-bruised-knees generation.
KEYWORDS: pop art, commercial birth and development, modern society, messaging,
criticism
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1 UVOD
Od nekdaj sem bila fascinirana nad popartom. Ne toliko zaradi same umetnosti, ampak
predvsem zaradi gibanja, ki ga je sprožil, in preroških sposobnosti, ki jih je imel o družbi.
Razvil je komercialo ali tako imenovan mainstream, ki je zaživel na alternativnosti in jo
populariziral. Dokazala vam bom, da smo novodobne generacije pravzaprav hibrid družbe, ki
jo je v 60. letih zasvojil in zaslepil fenomen zvezdništva. A nekje po poti smo izgubili vsebino.
V diplomskem delu ugotavljam, kje se je vse skupaj začelo in kako se je stopnjevalo. Skozi
predstavitev takrat delujočih umetnikov in analizo glavnega predstavnika poparta Andya
Warhola, iščem ponavljajoče se vzorce tistega in današnjega časa. Z vami govorim kot nekdo
iz novega in starega sveta. Ne želim podajati vsiljenih misli, le z zrcalom lovim počesane
črede isto mislečih in preganjam njihovega pastirja. Porajalo se mi je vprašanje, kako bi na
preprost način zajela svoje sporočilo v izdelek. Kako bi misel predala na nevsiljiv način in
pustila opazovalcu, da iz podane perspektive izvleče, kar želi. Tako sem za glavni medij
predajanja sporočila izbrala video in besede, poezijo. Dva surova interaktivca, ki ne
potrebujeta razlage. Skupaj delujeta sinhronizirano in vsak na svoj način nosita isto sporočilo,
ki je jasno in ima poslanstvo za svetlejši jutri. Koncept videa sloni na posamezniku, ki pade
pod vpliv družbe, diktirane s strani medijev. Spremljamo punco, ki se poda na pot doseganja
idealov. Želi ugoditi družbi in s tem spreminja svoj videz. V današnjem času smo navajeni
videza zvezdnikov v glasbenih videih in najstniška populacija stremi k tej podobi. Iz vseh
strani nam mediji podajajo sliko, kako moramo izgledati, s tem pa izgubljamo percepcijo, kaj
je pravzaprav lepo in estetsko. Ideali so se približali karikaturam in ker v medijih vidimo le
končen produkt, se ne zavedamo, kako zelo skrivljena je ta podoba. V svojem videu
predstavim cel proces od točke A, ki predstavlja realno osebo, do toče D, ki prikazuje končen
produkt. V točkah B in C vidimo počasen prehod do točke D. Na koncu sledi direkten prehod
iz točke D nazaj do točke A. Prav ta prehod je najbolj šokanten. Šele tukaj se pravzaprav
zavemo, da nam določeni faktorji slepijo resnico in da se lepota kaže nekje drugje. Vse, kar
nam prodajajo kot estetsko, vidimo estetsko le zato, ker so nam to tako prikazali. Na tak
način se rodi vsiljen okus, ki je za nas lažno pristen. Izboriti si moramo pravico, da sami
odločamo, kaj je za nas lepo, in zavedati se moramo, da lepa slika brez vsebine traja le kratek
čas. Lepota nastane iz bistva in ni umetno vzgojena. Mimika, gibanje, simpatičnost in
pristnost imajo več čarov kot dolžina trepalnic, velikost prsi in število lasnih vložkov.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1 POP KULTURA
Termin pop kulture se je oblikoval s pojavom nove umetniške smeri, imenovane popart,
katere začetki segajo v leta 1950. Modni in glasbeni trendi so se začeli prav razvijati šele po
2. svetovni vojni; so se tudi že prej, a šele s prihodom poparta se je družba začela zavedati
pop kulture in jo začela potihoma tudi sprejemati. (Grm, 2010 [1])
Popart poudarja vrednote vsakodnevnih izkušenj navadnega človeka. Predstavlja scene in
predmete iz množične kulture, komercialne produkte različnih znamk ter obraze znanih
oseb, integrirane v svoje umetniško delo. (Grm, 2010 [1])
Bil je čas, ko se je izpostavila nova tržna kategorija potrošnikov − najstniki. Ti so namreč
dobivali žepnino, ki so jo zapravili na oblekah, filmih in ploščah. (Grm, 2010 [1])
Rokenrol glasba je popolnoma prevzela celotno družbo. Na novo tržno nišo so usmerili vso
svojo pozornost didžeji preko vse večjega števila radijskih postaj. (Grm, 2010 [1])
Do leta 1960 je postalo očitno, da so mediji, tehnologija, ekonomija in mladi ustvarili
kohezivno partnerstvo. Radijske in televizijske osebnosti ter glasbeniki so postali zvezde.
Najstniki so postali močne nove socialne persone, uporniki brez razloga, ki so se osmislile, ko
so pravzaprav postali uporniki z razlogom. Začeli so jasno izražati svoj dvom v vrednote
družbe. Hipiji so se odrekli odraslim in njihovim prepričanjem, obrnili so se k vzhodnjaškim
tradicijam in izoblikovali popolnoma novo obliko pop kulture. Rock koncerti so postali glavno
dogajanje, besedila pesmi pa poziv mladini k socialnemu aktivizmu. Uživanje drog je bilo
razširjeno kot nekakšen upor odraslemu moralizmu in za povečanje čutenj. Televizija je
pridobila moč in postala oder za pop kulturo, ki je postajala vse bolj in bolj razširjena. Elvis
Presley je postal ikona prav zaradi svojega oblačenja in dolgih las ter svojega načina plesa, ki
je takrat veljal za provokativnega. Ko so hipiji odrasli, so se pojavile nove glasbene smeri in
novi mladinski stili. Prva razvita subkultura je bila punk. Da bi se punk karseda ločil od
mainstream družbe, so punkerji postali še toliko bolj konfrontacijski. Vzporedno se je
razvijala tudi disko glasba, ki je bila možna izbira za tiste, ki jih rock in punk nista zanimala.
Rokenrol se je počasi razvejal na mnogo zvrsti. (Grm, 2010 [1])
Zvezdništvo kot kulturni in ekonomski fenomen je povezano z razvojem popularno-kulturnih
industrij, še posebej s filmsko in medijsko industrijo. Začetki načrtnega ustvarjanja zvezd in
vzpostavitev zvezdništva kot ekonomske strategije segajo v leta 1920. V času vzpona filmske
industrije se je Hollywood preoblikoval iz kinematografije, kjer zvezd sploh ni bilo in
gledalcem niso bila znana imena, v kinematografijo, ki temelji v celoti na sistemu
zvezdništva. (Grm, 2010 [1]) V popartu je bil prav Warhol tisti, ki je odkril sistem instant
2

zvezd, ki je nam zelo znan, saj trenutno živimo na vrhuncu lepih embalaž in slabih vsebin. A
ko se je to odkrivalo, je bilo inovativno in premišljeno ter je slonelo na dobri glasbi,
umetnosti in modi.

Slika 1 Citat Andyja Warhola [2]
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2.2 POP ART
Lawrence Alloway, angleški kritik, ki se je kasneje preselil v New York, je skoval besedo pop
art. Pravi, da takrat z njo ni mislil povedati tega, kar ime predstavlja danes. Izraz je uporabil,
da bi z njim označil produkte masovnih medijev in ne umetniška dela popularne kulture.
Nekje med leti 1954−55 in 1957 pa se je fraza redno začela uporabljati v aktualnih pogovorih.
Leta 1966 je pop art že poskočil iz svoje odrivne deske skromnih predstavitev v sklopu
umetniških šol in razstav v majhnih galerijah v orbito sodobne umetniške sfere. Geografska
lokacija njegovega uspeha pa ni bila Anglija, ki je imela polno mladih arhitektov, avtorjev,
umetnikov in intelektualcev, ki so kmalu odkrili šarm drznega jezika komercialnih medijev in
so ustanovili neformalni odbor (Independent Group) na Inštitutu za sodobno umetnost (ICA)
v Londonu. Glavna lokacija pop arta je bila v Združenih državah Amerike, kjer so simultano in
skoraj brez vedenja, kaj se dogaja na britanski sceni, mladi umetniki začeli služiti na račun
jezika umetnosti z vizualnim uličnim žargonom.
Natančno gledano je pop art imel sedež v New Yorku, predvsem na Manhattnu, kjer so Roy
Lichtenstein, Claes Oldenburg, James Rosnqist, Tom Wesselmann in Andy Warhol že bili
oblegani s strani poznavalcev, Robert Rauschenberg, Jasper Jones in Larry Rivers pa so
vzbujali pozornost resnim zbirateljem. Njihove slike in skulpture so slavile frazem urbane
kulture (oglaševanje, stripi, fotografija, oblikovanje), včasih s pritrdilnim, včasih kritičnim ali
ironičnim namenom. Kar naenkrat je ob kančku vulgarnosti zadrhtela elitna umetniška
družba v svetu finančnega kapitala. S pojavom pop arta je New York postal svetovni fokus za
sodobno umetnost in s tem nadomestil Pariz, ki je do takrat bil že uveljavljen kot
mednarodni sedež estetike. Od takrat se je odločitev, ali bo umetnik našel svoj mednarodni
sloves ali ne, izvrševala v galerijah in muzejih na Manhattnu. Pop art je postal odlika
Amerike.
Entuziazem, ustvarjen s strani pop arta, se od samega začetka, ko se je predstavljal na
majhnih razstavah, do danes ni ohladil. Ravno nasprotno − rastel je in še vedno raste. Dela
tega obdobja so še vedno privlačna mladim ne glede na njihovo klasičnost in distanco
aktualnim problemom. Umetnik, kot je Andy Warhol, še zdaj ostaja pop ikona, moderna, kot
je zadnji film ali najnovejša pop zvezda. In to ne brez razloga. Za Warhola je videti, da je
najbolj relevanten, ker je najbolj konstanten predstavnik pop arta. Začuda noben zares ne
dvomi v njegov umetniški talent in je deležen visoke popularnosti kot še noben vizualni
umetnik. Je človek, ki mu je uspelo zadovoljiti zahteven umetniški krog in pridobiti nadvse
široko popularnost.
Andy Warhol je zagotovo velika ikona pop arta, a še zdaleč ni edini pop art umetnik, ki je
uspešno deloval v tistih časih. [3]
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2.3 PREGLED PREDSTAVNIKOV POP ARTA
Predstavniki pop arta so:
Billy Apple, Evelyne Axell, Sir Peter Blake, Derek Boshier, Pauline Boty, Patrick Caulfield, Allan
D'Arcangelo, Jim Dine, Rosalyn Drexler, Robert Dowd, Erró, James Gill, Red Grooms, Richard
Hamilton, Keith Haring, Jann Haworth, David Hockney, Dorothy Iannone, Robert Indiana,
Jasper Johns, Allen Jones, Alex Katz, Corita Kent, Kiki Kogelnik, Nicholas Krushenick, Yayoi
Kusama, Gerald Laing, Roy Lichtenstein, Richard Lindner, John McHale, Marisol, Peter Max,
Marta Minujin, Takashi Murakami, Yoshitomo Nara, Claes Oldenburg, Julian Opie, Eduardo
Paolozzi, Peter Phillips, Sigmar Polke, Hariton Pushwagner, Mel Ramos, Robert
Rauschenberg, Larry Rivers, James Rizzi, James Rosenquist, Ed Ruscha, Niki de Saint Phalle,
Peter Saul, George Segal, Colin Self, Marjorie Strider, Aya Takano, Wayne Thiebaud, Andy
Warhol, Idelle Weber, John Wesley in Tom Wesselmann.

2.3.1 JASPER JOHNS
Rojen leta 1930 v Augusti, Georgija, ZDA.

Slika 2 Ben Martin, Jasper Johns [4]

Johns je študiral na Univerzi v Južni Karolini od leta 1947 do leta 1948 vse skupaj le tri
semestre. Nato se je preselil v New York in nekaj časa študiral na znani newyorški šoli
Parsons School of Design leta 1949. Leta 1952 in 1953 je bil stacioniran v Sendaiju na
Japonskem med korejsko vojno. Leta 1954 se je vrnil v New York, kjer je spoznal svojega
dolgoletnega ljubimca Roberta Rauschenberga. Skupaj sta odkrivala sceno sodobne
umetnosti in sama začela razvijati svoje ideje. Lastnik galerije Leo Castelli je odkril Johnsa, ko
je obiskal studio Rauschenberga. Ponudil mu je prvo samostojno razstavo, kjer je Alfred Barr,
ustanovitelj newyorškega muzeja za sodobno umetnost, kupil kar štiri njegova dela. Leta
1963 sta Johns in Cage ustanovila fundacijo za sodobni umetniški performens, danes znan
kot Foundation for Contemporary Arts v New Yorku.
5

Johns je najbolj znan po svojem slikarskem delu Flag (Zastava 1954−1955), ki jo je naslikal po
tem, ko je sanjal ameriško zastavo. Njegovo delo je večkrat opisano kot neodadaistično, kot
nasprotje pop arta, čeprav njegovi objekti obsegajo slike popularne kulture in ga vključujejo
v kompilacijo pop arta prav zaradi njegove umetniške uporabe klasičnih ikonografij. [5]

Slika 3 Enkavstika, olje, kolaž na tkanini
[6]

2.3.2 ROBERT RAUSCHENBERG
Rojen leta 1925 v Port Arthurju v Teksasu, umrl leta 2008 v Captiva Island na Floridi, ZDA.

Slika 4 Robert Rauschenberg, fotograf: Irving Penn
[7]

Bil je neverjeten inovator, ki je spremenil tok umetnosti.
Če bi se do 12. maja 2008 vprašali, kdo je največji živeči umetnik, bi to zagotovo bil Robert
Rauschenberg. Po tem datumu pa se je uvrstil v novo kategorijo veličastnosti. Takrat se je
njegovo srce dokončno vdalo in se je odločil, da se odklopi od aparatov, ki so ga ohranjali pri
življenju. Za njim so ostali velik sklop del in fundacije, ki jih je ustanavljal za umetnike več kot
30 let.
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Čeprav največkrat povezujejo s pop artom Warhola, je Rauschenberg tisti, ki je zanetil pop
art, vplival na Warhola, predstavil svetu umetnikov uporabo sitotiska in se uprl uvrščanju v
abstraktni ekspresionizem. Nekoč je dejal, da moraš imeti čas, da se lahko smiliš sam sebi, če
bi rad postal dober abstraktni ekspresionist.
Ustvaril je novo obliko umetnosti, ki je vključevala slike, skulpture, fotografijo in tiskanje.
Sodeloval je s plesalci, performerji in inženirji.
Čeprav se je njegovo telo zlomilo in je pristal na invalidskem vozičku, je njegov duh ostal
neomejen in njegova inovativna energija nedvomljiva. Rekel je, da je delo umetnika to, da
postane priča svojega časa v zgodovini. [8]

Slika 5 BLACK MARKET, platno, les, kovina, oljne barve,
152 x 127 cm, Cologne, Museum Ludwig [9]
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2.3.3 JAMES ROSENQUIST
Rojen leta 1933 v Grand Dakota, ZDA.

Slika 6 James Rosenquist [10]

Od leta 1957 do leta 1960 se je preživljal s slikanjem na velike panoje, kar je bila dobra
izkušnja za njegovo še prihajajočo kariero. Združil je tehniko slikanja na velike plakate s
slikanjem na velike slike. Slikati jih je začel leta 1960. Tudi on je, kot ostali popart umetniki,
združil pop kulturo z oglaševanjem in jo pretvoril v fino umetnost. Internacionalno priznanje
je dobil s sliko, veliko kot soba, leta 1965.
Ni le slikal, delal je tudi printe, risbe in kolaže. Eden njegovih printov naj bi veljal za enega
največjih na svetu.
Prejel je veliko priznanj. Izbran je bil za Art In America Young Talent USA leta 1963. Prejel je
nagrado Golden Plate Award od The American Academy of Achievement leta 1988. Od
fundacije Fundación Cristóbal Gabarrón je dobil nagrado za umetnost kot priznanje za njegov
prispevek h kulturi. [11]
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Slika 7 BREZ NASLOVA (JOAN CRAWFORD), olje na platnu, 92 x 78 cm, Cologne, Museum Ludwig [12]
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2.3.4 ROY LICHTENSTEIN
Rojen leta 1923 v New Yorku, umrl leta 1997 v New Yorku.

Slika 8 Roy Lichtenstein [13]

V poznih šestdesetih letih je Lichtenstein postal vodilna figura novega umetniškega gibanja,
vzporedno z Warholom. Inspiriran je bil z oglasi in stripi. Njegove barvite in grafične slike so
poosebljale popularno kulturo.
Veljal je za tihega dečka, ki se je držal sam zase. Pokazal je zanimanje za znanost in stripe. Ko
je bil star 16 let, mu je zanimanje vzbudila umetnost. Tako je začel hoditi na tečaje slikanja.
Po končani šoli The Franklin School se je Lichtenstein vpisal na The Ohio State University, a
mu je pot prekrižala 2. svetovna vojna. Ko se je vrnil, je diplomiral iz umetnosti. Kasneje je
naredil še magisterij, tako da je lahko učil na univerzi.
S pop artom je začel eksperimentirati v zgodnjih 60. letih, ne dolgo za tem, ko je začel učiti.
Njegove slike so vsebovale znane karakterje iz stripov in oglasov.
Rekel je, da je, kadar je uporabljal stripovske tematike, te uporabljal v ironiji, da bi se
spraševali, zakaj bi kdo naredil to z moderno sliko.
Njegova dela je javnost zelo dobro sprejela. V sredini 60. let je bil že nacionalno znan, tudi če
njegova dela niso bila nacionalno sprejeta.
Bil je eden redkih umetnikov, ki ni imel lastnih dvomov ali večjih osebnih problemov, ki bi ga
pestili, in prav s tem je tudi izstopal.
V poznih 60. letih je nehal uporabljati stripovske tematike. Začel se je zgledovati po Picassu
in Cezannu. Posluževati se je začel tudi drugih tehnik, slike pa so začele dobivati drugo
obliko. Dekado kasneje se vrnil k skulpturam.
Sramežljiv in nikoli željan biti v centru pozornosti je Lichtenstein ostal vse do svoje smrti.
Leta 1995 je prejel National Medal of Arts. [14]
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Slika 10 TAKKA TAKKA Magna na platnu, 17 x 143 cm,
Cologne, Museum Ludwig [15]

Slika 9 M-MAYBE Magna na platnu,
152 x 152 cm, Cologne, Museum Ludwig [16]

2.3.5 CLAES OLDENBURG
Rojen leta 1929 v Stockholmu.

Slika 11 Claes Oldenburg [17]

Skulpture, mnogo od njih velike in postavljene zunaj prostorov, so značilnost tega švedskega
umetnika. Učiti se je začel na Yale University, diplomiral pa je leta 1651. Od leta 1952 do leta
1954 je bil vpisan na Art Institute of Chicago. Leta 1956 se je preselil v New York, kjer je slikal
in risal, medtem ko je delal kot uradnik v knjižnici za umetnost. Za okoljsko umetnost se je
navdušil preko Allana Kaprowa in kmalu (leta 1959) je imel svojo prvo samostojno razstavo v
Judson Gallery v New Yorku, kjer je razstavil lesene skulpture in skulpture, narejene iz
časopisov. V 60. letih je začel z večjimi projekti. Njegova skulptura Lipstick je bila razstavljena
celo pred fakulteto Yale leta 1969. Predstavil se je prav tako na razvpitem beneškem bienalu
leta 1964. [18]
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Slika 12 GIANT FAGENDS Canvas, poliuretanska pena,
žica, poslikano z lateksom, pepelnik iz lesa,
58 x 269 x 225 cm, New York, Whitney Museum of
American Art [19]

2.3.6 GEORGE SEGAL
Rojen leta 1924 v New Yorku, umrl leta 2000 v South Brunswicku, New Jersey, ZDA.

Slika 13 George Segal [20]

Čeprav je Segal začel svojo kariero kot slikar, so njegova najbolj znana dela naravno velike
figure. Običajne livarske tehnike z mavčnimi ovoji je uporabil kot skulpturni medij. V procesu
dela je najprej zavil model z ovoji, nato pa je odstranil strjeno formulacijo in jo ponovno
sestavil s še več mavca, da bi oblikoval votlo lupino. Te oblike niso bile uporabljene kot kalup,
temveč so postale temeljna skulptura z grobo teksturo povojev. Nekaj časa je razstavljal
skulpture originalne bele barve, kasneje pa jih je začel barvati, po navadi v svetlih
monokromatskih barvah.
Njegove figure so zaradi minimalne uporabe barv in detajlov izgledale kot nekakšni duhovi z
melanholičnim videzom. Postavljal je eno ali več v po navadi tipična okolja, kot so ulice,
avtobusi ali restavracije. S tem je poudarjal kontrast med figuro in okoljem. Njegovo najvišje
prodano delo je bilo prodano za 600.000 dolarjev. [21]
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Slika 14 THE RESTAURANT WINDOW, mavec, restavracijsko okno, les,
železo, neonske luči, stol, miza, 244 x 340 x 206 cm, Cologne, Museum
Ludwig [22]

2.3.7 EDWARD RUSCHA
Rojen leta 1937 v Omahi, Nebraska, ZDA.

Slika 15 Edward Ruscha [23]

Leta 1956 se je preselil iz Oklahome v Los Angeles, da bi se vpisal na Chouinard Art Institute.
Prvo samostojno razstavo je imel leta 1963 v galeriji The Ferus Gallery. Leta 1973 je začel
kazati svoja dela v galeriji Leo Castelli Gallery v New Yorku.
Združeval je podobo mesta z ljudskim jezikom sporazumevanja, da bi izrazil svojo urbano
izkušnjo. [24]
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Slika 16 STANDARD STATION AMARILLO, TEXAS, olje na platnu, 165 x 315 cm, Hanover, New Hampshire, Hood Museum
of Art, Dartmouth College [25]

2.4 ANDY WARHOL

Slika 17 Andy Warhol [26]

Bil je legenda. Redki so taki, katerih življenje je bilo toliko izpostavljeno in podvrženo
govoricam ter pojavljanjem v medijih, kot je bilo njegovo. Knjige o njegovem življenju se kar
nabirajo; napisanih jih je bilo mnogo. S svojo pojavo je včasih spominjal, kot da ni iz tega
sveta − sramežljiv, prijazen, vedno nekoliko nasmejan, a hkrati vedno nekoliko odsoten. Bil je
poosebitev ameriških sanj. Njegov rojstni datum še danes buri duhove. Različni datumi se
pojavljajo v različnih publikacijah, a zagotovo se je rodil v letih od 1928 do 1931. Trdil je, da
je njegov rojstni list za leto 1930 ponarejen. 6. junij 1928 naj bi bil pravi datum njegovega
rojstva. Rodil se je v Forest Cityu v Pennslyvaniji, krščen pod imenom Andrew Warhola. Tudi
za datum njegove smrti naj bi obstajalo več domnev, a prava naj bi bila, da je umrl
22. februarja 1987 med operacijo žolča. [27]
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Težko je točno vedeti, kakšno je bilo njegovo življenje v resnici, saj se je vedno zavil v tančico
skrivnosti. Bil je komercialni umetnik, ki je samega sebe videl kot zgolj pravega umetnika,
vendar je ustvari nek novi tip umetnika, ki je iritiral, šokiral in spremenil umetniški svet. Bil je
zadržan pred novinarji in ni maral dajati intervjujev, ni pa nikoli zamudil nobene zabave ali
javnega dogodka. Velikokrat se je na dogodkih pojavljal njegov dvojnik, kar pa je bilo
redkokdaj opaženo, saj Warhola ni bilo težko imitirati z njegovimi črnimi očali pod veliko belo
lasuljo z zamišljenim nasmehom.
Warhol je oboževal filmske zvezde in literarnike. Zbiral je njihove avtograme, pisal je tudi
znanemu ameriškemu avtorju Trumanu Capotu, ki je napisal novelo Breakfast at Tiffany's in
mnoge druge, a mu slednji na njegovo pismo ni odgovoril. Zvezdnike, ki jih je Warhol
upodabljal, naj bi zamenjale zvezde heroične dobe ameriških filmov, da bi sami postali mega
zvezde − čez noč bi postali slavni čez čudovit svet medijev. Warholov slavni moto slave za 15
minut je za marsikoga postal resničnost. Dejal je namreč: [28]

»In the future, everyone will be world-famous for
15 minutes.« [28]
Bil je poosebitev nove vrste zvezdnika − ustvarjalec, producent in igralec v enem. Svetu je
podaril idola iz sveta umetnosti. Bil je dober podjetnik, znal je tržiti svojo kvaliteto dela in
samega sebe kot glavo studia, kjer je bilo zaposlenih 18 ljudi − »the boys and girls«, kot jim je
pravil. Dejal je tudi, da je umetnost dobila svojo lepoto predvsem zaradi denarja.
Warhol je začel upodabljati Marilyn Monroe po njeni smrti. Bila je oseba, ki je še večjo slavo
požela prav zaradi tragičnega konca. Pri posmrtnem vzponu ji je pomagal prav Warhol, ki jo
je prikazoval kot seks simbol. Ta naziv je takrat pripadal Riti Hayworth. A Marilyn ni izbral le
zaradi njenega seksapila, privlačila sta ga tudi njena zgodba in predvsem imidž, ki ga je
ohranjala. Izjavila je, da so jo, ko je bila majhna, njeni starši pretepali z usnjenim pasom, da
jo je posilil družinski prijatelj, ko je bila stara šest let, in da se je selila od rejnikov do rejnikov.
Zgodbo je kasneje preverila novinarka Ezra Goodman in ugotovila, da je neresnična, a se je
tako zelo skladala k podobi Marilyn Monroe, da so jo ljudje želeli verjeti.
Elvis Presley in Elizabet Taylor sta še dve ikoni, ki ju je upodabljal Warhol v mnogih slikah in
serijah, a ne sicer tako številno kot Marilyn. Vse te ikone so si zelo različne, a imajo eno
veliko skupno točko, in sicer so vsi poosebitev ameriške zgodbe uspeha. Norma Jean Baker je
iz neznanega dekleta postala velika Marilyn Monroe, seks simbol, ki še danes buri duhove,
Elvis Presley je iz tovornjakarja postal slaven idol cele generacije, Elizabeth Taylor pa je iz
otroške igralke postala najbolj plačana zvezda Hollywooda. Vsi so se znašli v nekakšni tragični
zgodbi − droge, ločitve, depresija in pobeg od stereotipov samih sebe. [27]

15

Slika 18 Liz, 1965, sitotisk na platno, 106 x 106 cm, New York, zasebna kolekcija [29]

Slika 19 Marilyn, 1964, sitotisk na platno, 101,6 x 101,6 cm [30]

Slika 20 Triple Elvis, 1964, sitotisk na platno, 209 x 152 cm, New York, zasebna kolekcija [31]
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Tako se ni čuditi, da se je Andy Warhol poistovetil s temi zvezdami. Želel je biti kot oni, zato
si je sam začel ustvarjati svojo legendo. Izmislil si je na primer, da je njegov oče umrl v
rudniku, a je pravzaprav umrl zaradi dolgoletne zastrupitve z vodo. Andy in njegova dva
brata so odraščali z mamo. Oče jim je umrl leta 1942 po dolgi bolezni. Warholovi starši so
imigrirali iz Češkoslovaške v Ameriko, oče okoli leta 1912, da bi se izognil služenju v vojski,
mati pa mu je sledila devet let kasneje. Ko je oče umrl, se je družina borila z resno revščino.
Med šolskimi počitnicami je Andy prodajal sadje in pomagal pri urejanju izložb. Na fotografiji,
posneti leta 1941, vidimo svetlolasega introvertiranega dečka z zasanjanim pogledom.
Ko je bil majhen, je imel kar tri živčne zlome − pri osmih, devetih in desetih letih. Vedno jih je
dobil prvi dan šolskih počitnic. Ni vedel, zakaj.
V tistem času je bilo obdobje velike krize. Napad na Pearl Harbor je sprožil, da je Amerika
vstopila v svetovno vojno, ki je terjala mnogo žrtev tudi med civilisti.
V veleblagovnici, v kateri je delal, je prvič prišel v stik s svetom, ki ga je kasneje sam definiral
− v svet potrošniškega oglaševanja. Kot sin imigrantov in z materjo, ki ni nikoli prav
obvladovala angleškega jezika, so bila njegova mlada leta polna družinskih zgodb in
spominov stare države. Ta leta so mu dala svojo perspektivo na pogled Amerike. V
veleblagovnici je bil obkrožen z glamuroznim svetom, ki se mu je takrat zdel zelo
nedostopen. Andy je razlagal, kako je nekega poletja imel delo, da je v veleblagovnici listal
reviji Vogue in Harper's Bazaar ter še nekatere evropske modne revije za gospoda Volimerja.
Dobil je 50 centov na uro, da je iskal ideje, in se ne spomni, da bi kdaj kakšno tudi našel.
Gospod Volimer je bil zanj idol, saj je živel v New Yorku in je bil kot oseba zelo zanimiv. Andy
pravi, da sam nikoli ni pomislil, da bi šel tudi on v New York, a ko se je tja preselil, je bil
Carmel Snow, legendarni urednik revije Harper's Bazaar, oseba, ki mu je najbolj pomagala.
Med študijem na Carnegie Institute of Technology v Pittsburghu je spoznal Philipa
Pearlsteina, zelo znanega ameriškega slikarja aktov. Z njim je takrat preživel dosti časa.
Njegovi učitelji se ne spomnijo ničesar posebnega o Warholu kot študentu. Robert Lepper, ki
naj bi bil po besedah Pearlsteina edini res dober učitelj, ima v spominu Warhola kot suhega,
majhnega fanta, ki ga ni preveč dobro poznal, a se spomni, da so nekatera njegova dela bila
kar dobra.
Warholova selitev v New York je bila začetek njegovega seljenja. Na St. Mark's Placeu na
območju Lower East Sida si je delil studio s Pearlsteinom. To je bil prostor, v katerem so pred
in po tem delovali mnogi ameriški literati in glasbeniki. New York mu je kot mesto
predstavljal to, kar si je vedno želel.
Najprej je začel delati kot profesionalni grafični oblikovalec. Delal je oglase za modne revije,
kot so Glamour, Vogue in Harper's Bazaar.
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V tistem času se je veliko selil in menjaval stanovanja ter studie. Pravil je, da s tem išče
prijatelje, saj je živel le s cimri, ki jih ni zanimalo prijateljstvo, temveč le to, da se je
najemnina lahko razdelila med njimi.
Kmalu se je začela njegova zgodba o uspehu. Prišla je zelo hitro, hitreje kot jo je pričakoval.
Tina Fredricks, takratna direktorica Glamourja, je bila navdušena nad Warholovimi risbami, a
jih ni znala uporabiti za komercialno rabo. Povedala mu je, da meni, da so njegove risbe
dobre, a da trenutno potrebujejo le risbe čevljev. Naslednji dan se je Warhol vrnil s 50
risbami čevljev. Nikoli še nihče ni risal čevljev tako, kot jih je on. [27]

Slika 21 Ilustracija čevlja [32]

Kmalu je dobil naročilo serije plakatov z ilustracijami čevljev. Pri tisku vrstice s podatki o
avtorju je izpadel zadnji in tako je postal namesto Andrew Warhola Andy Warhol. Krajšavo
svojega imena je uporabil zaradi poudarjanja mladosti.
Ne glede na njegov vedno večji uspeh v svetu oglaševanja in blišča si je še vedno želel
priznanja kot umetnik in sloves pravega umetnika, katerega dela bi samostojno stala kot
njegov spomenik, ki bi povišala ali celo presegla vrednost stvari, ki jih je upodabljal. Zelo
znano je dejstvo, da je Warhol skrival svoja komercialna dela, kadar so ga obiskali zbiratelji
umetnin, saj je v New Yorku v 50. letih komercialna umetnost veljala za umetnost slabega
okusa, rutino, masovno proizvodnjo in mehanizacijo. Tako je Warhol svoj studio za
komercialna dela ločil od svojega kreativnega studia. Dejstvo, da je njegov komercialni studio
kmalu promoviral njegov kreativni studio, kaže, kako je bil inteligenten in kako je vedel,
kakšne so vrednote sveta.
Večkrat je poskušal spremeniti svoj stil ustvarjanja, a je ugotovil, da svojega stila ne more
spremeniti. Upiral se je tudi v 50. letih, kjer je veljalo nesporno pravilo abstraktnega
ekspresionizma v ZDA. Slike slikarjev, kot so Jackson Pollock, Franz Kline, Clyford Still, Mark
Rothko in Barnett Newman, so bile priznane zaradi svoje introspektive in ekstravagantnega
idealizma. Slikarji so bili del širjenja gibanja, ki je strogo zavračalo fizično in materialno. Niti
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vplivni umetniki niti umetniki, s katerimi je prišel v stik, kot sta Rubens in Courbet, mu niso
dali inspiracije, ki si jo je želel. Pridobil pa je visoko priznanje za svoja dela za sofisticirane
oglase, ki so se pojavljali v modnih in luksuznih revijah. Calvin Tomkins je rekel, da ne glede
na to, kaj je ilustriral − ali je bil to šampon, šminka ali parfum −, vedno je imel neko
dekorativno originalnost, ki je bila zelo opažena.
Warhol je pridobil tehniko direktne reprodukcije, da bi lahko čim bolj proizvajal svoje
dizajne. S svinčnikom je risal na vodoodporen papir, nato pa je vse obrobil s črnilom in
natisnil na absorpcijski papir, ko je bil izdelek še vlažen. Ta tehnika je bila zelo efektivna. Ko
so bila dela natisnjena, je Warhol ali kakšen od njegovih asistentov, ki so se nabirali okoli
njega od začetka njegovega uspeha, barval različne dele s pasteli z roza, svetlo modro,
pistacija zeleno ali svetlo oranžno barvo.
Warhol je bil priznan kot komercialni umetnik, kot čisti umetnik pa še ne. Leto 1956 je bilo
zelo pomembno leto njegove kariere. Odšel je na potovanja po svetu. Italija je nanj naredila
velik vtis zaradi čudovite renesančne umetnosti, ki mu je dala motivacijo za ustvarjanje.
Istega leta je prejel 35. letno nagrado (Annual Art Directors' Club Award). Muzej moderne
umetnosti ga je povabil k sodelovanju na razstavo »Recent Drawings, USA«. To je bil njegov
prvi korak nasproti svetu resne umetnosti. Revija Life je objavila veliko njegovih ilustracij.
Ravno v tem obdobju je Andy začel kazati resno zanimanje za filme in filmske zvezde.
Warholov preboj na pot do pravega umetnika se je začel, ko je ugotovil, da si je izbral
napačne stvari za upodabljanje za uspeh v pravem krogu umetnikov. Obrnil je hrbet
elegantnim trgovinam na Fifth Avenue (Peti aveniji) in usmeril pozornost na supermarkete v
Queensu, Bronxu in Brooklynu ter ameriška predmestja. Svoje predmete je izbiral v nižjih
domenah. S tem se je ujel v sfero delanja umetnosti zaradi umetnosti same in čez nekaj
mesecev je bil priznan kot pravi umetnik. Stripi, steklenične in konzervne nalepke, masovno
proizvedene fotografije in kasneje fotografije, posnete z njegovim polaroidom, so postali
osnove njegovega umetniškega ustvarjanja.
Najprej je delal s čopiči in z barvami, nato je izpopolnil svojo tehniko tiskanja.
Spremenil je tudi svoj stil. Ni več uporabljal prelivajočih se linij. Začel je risati močne, barvne
in široke linije.
Leta 1962 je naslikal slike, ki skoraj popolnoma definirajo njegovo prepoznavnost v njegovi
osebni umetniški karieri: jušne konzerve Campbell, kečap steklenice Heinz, dolarske
bankovce, Coca Colo in portrete znanih filmskih zvezd (Joan Crawford, Ginger Rogers in Hedy
Lamarr). [27]

19

Slika 22 Campbell's Soup Can 1, 1968, akril in liquitex, sitotisk na platno, 91,5 x 61 cm; Neue Galerie − Ludwig Collection,
Aachen [33]

Andy Warhol pa ni bil edini umetnik, ki je iskal nove pristope k umetnosti v New Yorku na
začetku 60. let. Mesto je doživljalo novo kulturno zavedanje, mobilizirano od predsednika
Johna F. Kennedyja, ki je oznanil, da je čas za nova obzorja. Na primer Roy Leichtenstein je
skoraj sočasno odkril slikovitost popularnih stripov. Tudi Warhol je začel slikati stripe in to
zelo dobro, a se je odločil, da bo opustil to idejo, saj je mesto stripov zasedel že Roy. Ni hotel
biti na drugem mestu, čeprav so mu govorili, da so njegove slike stripov popolnoma
drugačne in da je na sceni dovolj prostora za oba. A Andy ni želel konkurence, želel je biti v
svoji kategoriji, kjer je bil vedno najboljši, kar je bila dobra strateška poteza.
Slika z morbidno vsebino označuje začetek neverjetnega obdobja Warholovih del. Katastrofa
letalske nesreče v New Yorku je bila tista, ki je sprožila njegovo umetniško žilico. Nesreča
sama ga ni tako zaznamovala, kot ga je fotografija nesreče, ki je bila objavljena v časopisu
New York Mirror 4. junija 1962. Warhol je projiciral fotografijo na platno in jo po svoje
naslikal. A ni uporabil le fotografije, temveč tudi elemente časopisne prve strani z velikimi
črkami »129 DIE« ter spodaj dodano »IN JET«. Zgoraj je bilo naslikano ime časopisa z
datumom izdaje in številko izvoda. Naslikal jo je z akrili. [27]
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Slika 23 129 DIE IN JET (Letalska nesreča),
1962, akril na platnu, 254,5 x 182,5 cm
Cologne, Museum Ludwig [34]

S to sliko je želel prikazati ranljivost na medijsko obravnavanje resničnih dogodkov v fazi
masovnih medijev. Dejstvo, da je umrlo 129 ljudi nasilne smrti v letalski nesreči, je
popredmetil.
Leta 1963, preden je bil kritiziran za svoje Brillo kartone, čeprav so bili narejeni iz lesa, ker naj
bi bili preveč podobni dejanskemu pakiranju podjetja, in pred Thirteen Most Wanted Man, ki
so sprožili javno zamero, si je Warhol omislil filmsko kamero in kasetofon. Istega leta se je
preselil in končno mu je Leo Castelli organiziral razstavo z Robertom Rauschenbergom. Tam
se je predstavil s svojo serijo rož, ki je že bila razstavljena v Parizu, saj je bil mnenja, da bodo
Francozom všeč rože zaradi Renoirja. Gerald Malanga je rekel, da je Warhol našel sliko v
botaničnem katalogu in naj naredi njen sitotisk. Kasneje je neka ženska trdila, da je na sliki
prepoznala svoje rože (mak) in da bi ji Warhol moral plačati odškodnino. Minila so leta,
preden se je stvar razčistila. A Warhol je vendarle ukradel fotografijo amaterskemu fotografu
in s tem ugotovil, kako zelo so stvari dosegljive in da ljudje raje kupujejo stvari priznanih
avtorjev kot amaterjev ne glede na to, če je delo pa kvaliteti enako.
V Warholovem studiu Factory, ki je nastal v njegovem domu na 47th Streetu, se je pojavila
ženska in začela streljati na portrete Marilyn Monroe.
Warhol je užival življenje v družbi, ki se je počasi formirala v studiu. Studiu se je reklo The
Factory. [27]
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2.4.1 THE FACTORY

Slika 24 The Factory [35]

The Factory je bilo ime studiu Andyja Warhola v New Yorku, ki je imel tri različne lokacije
med leti od 1962 do 1984. Izvirni Factory je bil v petem nadstropju na 231 East 47 Streetu v
središču Manhattna. Najemnina je bila le okoli 100 dolarjev na leto. Warhol je prostor
zapustil leta 1968, ko naj bi stavbo podrli, da bi naredili prostor za stanovanjsko gradnjo.
Studio se je potem preselil v šesto nadstropje stavbe Decker na 33 Union Square Westu, kjer
je ostal do leta 1973, ko se je preselil na 860 Broadway na severni konec Union Squara.
Čeprav je ta prostor bil veliko večji, se tam ni dogajalo veliko filmskega ustvarjanja in leta
1984 se je preselil na 22 East 33rd Street v konvencionalno poslovno stavbo.
The Factory je bil prostor za druženje umetniških tipov in Warholovih superzvezd. Droge so
bile tam stalnica. Znana je bila tudi po razvpitih zabavah. Tam so delali sitotiske in litografije.
Warhol je sestavil skupino igralcev, transvestitov, drogerašev, muzikantov in
svobodomislecev, ki so mu pomagali pri idejah. Igrali so v njegovih filmih in slikali. Postali so
njegove superzvezde in tam razvili atmosfero, zaradi katere je Factory postala takšna
legenda.
Originalno Factory so večkrat poimenovali Silver Factory, kar pomeni »srebrna tovarna«.
Prekrita je bila namreč s srebrno folijo in srebrno barvo. Studio je dekoriral Warholov
prijatelj Billy Name, ki je bil tudi njihov studijski fotograf. Warhol je večkrat prinesel tudi
srebrne balone, ki so se ujeli pod stropom. Srebrna barva naj bi predstavljala glam obdobje
60. let. Obdobje, preživeto v studiu, se je imenovalo The Silver Era ali »srebrno obdobje«, a
ne zaradi barvne opremljenosti, temveč zaradi dekadentnega in neskrbnega načina življenja,
polnega denarja, zabave, drog in slave.
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Ne glede na to, da je Warhol po navadi delal v dveh dimenzijah, je Factory večkrat uporabljal
za delanje čevljev, filmov, skulptur in še mnogo drugih stvari, ki si jih je zamislil.
Veliko svojega prihodka je porabil, da je financiral stil življenja svojih studijskih prijateljev in
jih finančno podpiral. Bil je kot nekakšen mecen. [36]

Slika 25 Warholova Factory [37]

The Factory je postala tudi zbiralni prostor za glasbenike, kot so Lou Reed, Bob Dylan,
Truman Capote in Mick Jagger. Ostala manj prisotna obiskovalca sta bila Salvador Dalí in
Allen Ginsberg. Sodeloval je tudi z vplivno rokersko skupino The Velvet Underground leta
1965. Oblikoval je njihovo naslovnico za album The Velvet Undergroun & Nico. Na naslovnici
je bila plastična rumena banana, ki si jo lahko odlepil, spodaj pa je bila olupljena banana.
Oblikoval je tudi naslovnico za album Sticky Fingers legendarnih Rolling Stonesov.
Aktualno družbeno dogajanje je nagovarjal preko svojih del brez upoštevanja strogih
družbenih stališč. Golota, nazorna seksualnost, konzumiranje drog, istospolno usmerjeni in
transvestiti so bili konstanti liki, ki so se pojavljali v njegovih delih. Veljali so za družbeno
nesprejemljive. Teatri, ki so predvajali njegove filme, so bili večkrat deležni racij in osebje je
bilo večkrat aretirano na podlagi opolzkosti.
A ravno s tem je v studiu ustvaril sproščeno ozračje za snemanje raznih provokativnih
seksualnih filmov. V šestdesetih je seksualnost postala bolj odprta in v studiu je bila skorajda
nuja. Warhol jo je spodbujal, saj je seksualne akte, ki so se dogajali med zaposlenimi, tudi
snemal.
Zaradi konstantnega uživanja drog in prisotnosti seksualno odprtih umetnikov so se tam
večkrat odvijale orgije. Na eni izmed njih je spoznal tudi Ondine leta 1962.

23

Rdeči kavč je bil slavni del pohištva v studiu. Obiskovalci so se radi tam zadrževali, ko jim je
droga začela popuščati. Kavč nastopa tudi v filmih Couch in Blow Job. Filma sta bila ukradena
leta 1968, ko so se selili in so ga za kratek čas pustili na pločniku.

Warholovi prijatelji in njegove superzvezde, ki so se tam zadrževali, so bili:
Edie Sedgwick, Gerard Malanga, Ondine, Ivy Nicholson, Ingrid Superstar, Anita Pallenberg,
Nico, The Velvet Underground (Lou Reed, Sterling Morrison, Maureen Tucker in John Cale),
Johnny Conflict, Candy Darling, Jeremiah Newton, Jim Morrison, Jackie Curtis, Gage
Henrich, Frank Holliday, Holly Woodlawn, Viva, Billy Name, Rotten Rita, David Bowie,
Freddie Herko, Mario Montez, Brian Jones, Grace Jones, Mick Jagger, Noelle Wolf, Joe
Dallesandro, Naomi Levine, Joe Dro, Paul Morrissey, Stephen Shore, Betsey Johnson,
Truman Capote, Becky D, Fernando Arrabal, Taylor Mead, Mary Woronov, Ronnie Cutrone,
Jane Forth, Lenny Dahl, Neke Carson, Baby Jane Holzer, Ultra Violet, Brigid Polk, Rickpat F,
Paul America, Penny Arcade, Bobby Driscoll, Herbert Muschamp Peter Gramlique, and
John Giorno, Brigid Berlin, Danny Williams, Chuck Wein, William Burroughs, Ulli Lommel in
še mnogi drugi. [37]

Slika 26 Andy Warhol, Eddie Sedgwick [38]

Warhol je filme začel snemati v studiu leta 1963. Najprej jih je predvajal studijskim
prijateljem, preden so bili predvajani javnosti. Kadar ni našel teatra, ki bi predvajal njegove
sporne filme, se je včasih obrnil na nočne lokale in pornografske kinematografe.
Veliko filmov je bilo izgubljenih ali nedokončanih. [27]
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2.4.2 WARHOLOVI FILMI
Sleep iz leta 1963 je šesturni film, ki prikazuje spečega človeka, medtem se kamera premika
do posamičnih delov njegovega telesa. Epire iz leta 1964 osem ur prikazuje Empire State
Building. Fotografiran je iz 44. nadstropja zgradbe Time Life Building.
Warhol je rekel, da naj bi prvi filmi, ki jih je posnel s stacioniranimi objekti, pomagali ljudem v
publiki, da bi se med seboj spoznali. Ljudje naj bi med filmom zaplavali v svoj fantazijski svet
in če so videli nekaj, kaj jih je zmotilo, naj se takoj obrnejo na osebo, ki sedi zraven njih. Čar
njegovih filmov je videl v tem, da lahko med filmom ješ, piješ, kadiš, kašljaš in pogledaš stran,
ko pa se obrneš nazaj, je vse še vedno tam takšno, kot je bilo prej.
Njegovi filmi so na glavo obrnili konvencionalne Hollywoodske filme. Sekvence so bile zelo
dolge, niso bili zmontirani, z malo ali brez spreminjanja fokusa. Vsebovali so vsakdanje
pogovore brez vsakršnega namena in nerelavantne stavke iz vsakdanjega življenja. Bili so
površno posneti in s slabim zvokom. Ni bilo nepisanega pravila za snemanje filma, ki ga
Warhol ne bi prekršil. Teme njegovih filmov so bile neizrekljivo banalne, igralci so bili
amaterski, a ravno to je na kinematografe naredilo velik vtis. S temi filmi je Warhol slekel
ljudem masko in prikazal nadvse živo realnost. A brez tradicionalnih filmov njegovi filmi ne bi
imeli takšnega efekta, saj je ravno njihov kontrast proti tradicionalnemu tisto, kar jih naredi
posebne. Warhol se je igral tudi s predvajanjem filmov, saj jih je včasih projiciral nad ali med
ljudmi, da bi jih potegnil iz svojega običajnega odnosa do gledanja.
Njegov prvi komercialen uspeh je bil film Chelsea Girls iz leta 1966. Fokus je bil na Chelsea
Hotelu, ki je bil najbolj obiskan s strani umetnikov, pisateljev in glasbenikov. Filma Flash
(1968) in Trash (1969) sta bila zelo dobičkonosen uspeh.
3. junija 1968 je Valerie Solanis ustrelila Warhola z namenom, da ga ubije, a ga ni. Po dolgi in
zahtevni operaciji je moral dva meseca preživeti v bolnici. Dva metka sta mu prebila pljuča,
želodec jetra in grlo. Kritik Mario Amaya, ki je slučajno bil v isti sobi, je bil ustreljen v kolk.
V intervjuju z Gretchen Berg na koncu 60. let je Warhol oznanil, da več ne slika, da je slikanje
opustil pred enim letom in da sedaj samo še snema filme. Rekel je, da bi lahko delal dve
stvari naenkrat, a se mu filmi zdijo dosti bolj zanimivi in da slikanje ni bilo nič več kot faza, ki
jo je prestal. A je slikanje opustil le za kratek čas. Kmalu je začel novo poglavje svoje kariere s
portretom kitajskega komunističnega vodja Mao Tse Tunga, ki je visel na vsaki kitajski steni v
zgodnjih 70. letih. Ni bila zgodovinska pomembnost komunističnega vodje tista, ki je
navdihnila Warhola za njegov portret, temveč njegov sloves zahodne kapitalistične družbe.
[27]
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Slika 27 Mao Tse Tung, 1972, akril, sitotisk in olje na platnu, 208 x 157 cm [39]

S svojim polaroidom je Andy fotografiral skoraj vse zvezdnike, ki jih je spoznal, da je imel
fotografije za potencialne portrete, ki bi jih ustvaril.
Brez dvoma je Andy Warhol postal superzvezda medijskega sveta. K temu je prispeval tudi s
tem, da je ustvaril šest avtoportretskih serij in se leta 1981 oznanil za enakovrednega
ameriškim legendam, kot so Mickey Mouse, Uncle Sam in Superman.
Ko je delal svoje avtoportrete, si ni naredil mozoljev, saj je menil, da so le začasno stanje in
nimajo čisto nič s tem, kako drugače izgledaš. [27]

26

Slika 28 Andy Warhol, avtoportret, 1965 [40]

Warhol je bil človek, ki je osvojil cel svet kot pohlepen človek, ki skriva svoj strah pred smrtjo.
Vse je polepšal, vse je postalo slika. Svet potrošništva je bil zanj raj na Zemlji. Na koncu
njegovih dni je bilo videti, kot da je dobil virus in njegov simptom je bil nuja po zbiranju
stvari. Skoraj vsak dan je odšel brskat v antične trgovine. Zbiral je in zbiral in ničesar ni
dejansko uporabljal. Umetnost in življenje sta počasi izhlapela iz njega ali pa sta drug
drugega izničila. The Factory je še vedno delovala. Tedensko je izhajala njegova revija
Inter/View, katere delnice je že prodal. Popolnoma je bil potopljen v svet materialnega, svet
lahkega denarja in hitrega uspeha, ko je nepričakovano umrl med operacijo rutinskega
posega na žolču v newyorški bolnici.
Njegovi prijatelji so dejali, da si je Warhol vedno želel, da se stvari ne bi spreminjale in da bi
za vedno ostale enake. Svojo usnjeno jakno je nosil leta in leta, dokler ni razpadla. Za kosilo
je jedel enako hrano vsak dan, dokler nekega dne ni jedel nekaj popolnoma drugačnega in ni
mogel razumeti, zakaj je pred tem jedel nekaj drugega. Na začetku 70. let je snemal vse, in to

27

24 ur na dan. Zbiral je vse, kar je lahko dobil. Želel si je raztegniti čas na večnost in ko ga je
smrt dohitela, je že postal legenda. [27]

Slika 29 Andy Warhol, znan citat [41]

2.5 PREHOD IZ POP ARTA V SODOBNI ČAS
Podala sem skromno predstavitev velikega človeka in vizionarja ter obdobja, v katerem je
deloval − lahko bi rekli tudi sprožil. Kot sem že dejala, je tisto, kar me fascinira, dejstvo, da se
v tistem času niso zavedali, kako daleč bo to gibanje prišlo. Zamislimo se in se vprašajmo, ali
bi lahko pop art obdobje primerjali z današnjim časom. Komerciala je tista, ki je ubila uspeh
drugih alternativnih kulturnih gibanj, pa naj bo to ples, gledališče, film, moda ali fotografija.
Vse, kar je v tem času, lahko bi dejali, »kul«, ima nekakšen element, ki podzavestno deluje na
maso ljudi. Lahko je to melodija, ki ti gre v uho, gledališka predstava, ki se ukvarja z moderno
tematiko (tukaj bi lahko izpostavila predstavo Čefurji raus, ki je nastala po slovenskem
modernem romanu, ki ga je napisal televizijski in filmski režiser, scenarist, kolumnist, pesnik
in pisatelj Goran Vojnović, predstavo pa je režiral Marko Bulc) ali film, v katerem gledaš nore
zabave, uživanje drog, seks in podobno.
V vsakem obdobju se umetniki ukvarjajo s problemi družbe tistega časa, a kaj se zgodi, ko
sodobna družba tako rekoč nima težav oziroma se jih ne zaveda, saj je zaslepljena z bliščem,
zabavo, estrado, denarjem, slavo, videzom in podobno?
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2.5.1 PRIMERJAVA POP ARTA S SODOBNO DRUŽBO
Takoj na začetku moram poudariti, da tukaj ne primerjam poparta z današnjo umetnostjo,
temveč le vpliv poparta na sodobno družbo. Umetnost tukaj ločim od kulture in se
osredotočam na fenomen mainstream družbe. Trenutno deluje veliko dobrih umetnikov, ki
pa jih zaradi teme, ki jo želim analizirati, ponovno zanemarjam.
Popart se je ukvarjal s predmeti množične kulture in s komercialnimi produkti različnih
znamk. A z besedo »ukvarjal« se nanašam na besedo »ustvarjal«, saj se je komerciale lotil z
umetniškimi elementi. Delo je družbi postavil naravnost pred obraz, brez skritih sporočil,
surovo in naravnost − ne glede na to, ali so bili to dolarski bankovci, kokakola ali pa skulptura
cigaret. Kar si videl, to je bilo to. Torej bi lahko dejali, da se današnje marketinške hiše
poslužujejo poparta, da oglašujejo svoje izdelke. Izpušča se le ključen element, umetnost.
Ostala je le reklama. Reklama na reklamo. Izdelki so potrošniški material; ko se enkrat dobro
proda, pride naslednji. Ne gradi se več toliko na specifičnem produktu, kot je recimo odlično
uspelo Coca- Coli, temveč na blagovnih znamkah. Te blagovne hiše se tudi pridno poslužujejo
recepta, ki ga je odkril Andy Warhol: integriranje obrazov znanih oseb za večjo
prepoznavnost blagovne znamke. Se je pa, kar se tiče tega, v 90. letih zgodil en manjši
prelom, ko so modni oblikovalci ugotovili, da jim njihovi modni obrazi, manekenke in tako
imenovani supermodeli kradejo pozornost in so tako ti postali samostojna, hodeča blagovna
znamka. Manekenke, ki so jim pomagale pri prepoznavnosti, so sedaj svojo prepoznavnost
širile na njih. Prvi, ki je prišel na idejo, da bi v svojih modnih revijah uporabil supermodele, je
bil legendarni modni oblikovalec Giovani Versace. Imel je vizijo, ki je bila zelo uspešna in je
močno zaznamovala obdobje. A v trenutku, ko je začela senca padati na glavnega akterja, se
je scena kaj hitro spremenila. Še danes nobena produkcijska hiša ne pusti, da bi njihovi
zvezdniki postali močnejši od njih. Tak sistem se nikoli ni obnesel. Spomnimo se Edie
Sedgwick, Andyjeve muze, ki je igrala veliki faktor pri njegovem uspehu. Naredil jo je v
zvezdo in ko ni bila več zanimiva in zabavna, le še tragična in neprivlačna, jo je zavrgel. Čas je
bil za nov izdelek, nov projekt. Navedem lahko bolj konkretna primera iz 21. stoletja. Kaj se je
zgodilo, ko se je superzvezdnica Christina Aguilera zredila in se je princeska popa Britney
Spears pobrila po glavi? Treba ju je bilo nadomestiti z novimi instant zvezdicami, ki bi
popravile škodo in v veliko blagajno spet začele prinašati dobiček. Rodila se je velika Lady
Gaga, lahko bi trdila, najuspešnejši projekt v obdobju modernega, niti ne glasbenega, temveč
produkcijskega sveta.
V času poparta se je razvila nova tržna kategorija − najstniki. Tudi mi živimo v času, ki ga
diktirajo najstniki kot glavni potrošniki. Če pomislimo, da so novodobni najstniki vzgojeni v
duhu čisto drugačnega časa in drugih vrednot adaptirani novemu ritmu življenja, se tukaj
pojavi vprašanje, kam vse to vodi.
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2.5.1.1 POP KULTURA IN NJENA SPOROČILNOST
Pop kultura je nuja za preživetje. Mora obstajati in stojim za tem. Ima pridih lahkotnosti,
mladosti, sanjaštva, idealizma in blišča. Je svet, kjer si možgani odpočijejo, se prepustijo
glasbi, da jih ponese in reši iz vsakdana, je prostor, kjer se gradijo sanje.
Je pa pop kultura doživela svojo lastno evolucijo. Kar se je nekoč opredeljevalo kot pop, je
nekaj čisto drugega, kot je pop danes. Beseda pop označuje besedo popularnost. Torej je
razumljivo, da danes niso popularne iste stvari, kot so bile nekoč. Vendar tukaj pride do
odstopanja, ko se začnemo pogovarjati o kvaliteti. O vsebini. Težava nastane, ker je nekoč
pop kultura bodrila mlade možgane, jih hranila, danes pa jih niti ne stimulira, temveč
poneumlja. Postavlja nedosegljive ideale, ki škodijo samopodobi. Služi kot orožje za vodenje
ljudstva. Včasih je glasba sprožila socialni aktivizem, danes ga zavira.
Svoje trditve podpiram z besedilom moderne uspešnice The Fox avtorjev Ylvis.
Besedilo govori o tem kako se oglašajo različne živali in njihove zvoke oponaša. Skozi pesem
se sprašujejo kako pa se oglaša lisica. Tako je besedilo polno besed kot so hov, mijav, mu, gaga, čiv-čiv, kvak-kvak in podobno. Svetovni hit je na mentalnem nivoju enoletnega otroka.

Besedilo pesmi The Fox:
Dog goes woof
Cat goes meow
Bird goes tweet
and mouse goes squeek

Cow goes moo
Frog goes croak
and the elephant goes toot
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Ducks say quack
and fish go blub
and the seal goes ow ow ow ow ow

But theres one sound
That no one knows
What does the fox say?

Ring-ding-ding-ding-dingeringeding!
Gering-ding-ding-ding-dingeringeding!
Gering-ding-ding-ding-dingeringeding!
What the fox say?

Wa-pa-pa-pa-pa-pa-pow!
Wa-pa-pa-pa-pa-pa-pow!
Wa-pa-pa-pa-pa-pa-pow!
What the fox say?

Hatee-hatee-hatee-ho!
Hatee-hatee-hatee-ho!
Hatee-hatee-hatee-ho!
What the fox say?

Joff-tchoff-tchoffo-tchoffo-tchoff!
Tchoff-tchoff-tchoffo-tchoffo-tchoff!
Joff-tchoff-tchoffo-tchoffo-tchoff!
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What the fox say?

Big blue eyes
Pointy nose
Chasing mice
and digging holes

Tiny paws
Up the hill
Suddenly youre standing still

Your fur is red
So beautiful
Like an angel in disguise

But if you meet
a friendly horse
Will you communicate by
mo-o-o-o-orse?
mo-o-o-o-orse?
mo-o-o-o-orse?

How will you speak to that
ho-o-o-o-orse?
ho-o-o-o-orse?
ho-o-o-o-orse?
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What does the fox say?

Jacha-chacha-chacha-chow!
Chacha-chacha-chacha-chow!
Chacha-chacha-chacha-chow!
What the fox say?

Fraka-kaka-kaka-kaka-kow!
Fraka-kaka-kaka-kaka-kow!
Fraka-kaka-kaka-kaka-kow!
What the fox say?

A-hee-ahee ha-hee!
A-hee-ahee ha-hee!
A-hee-ahee ha-hee!
What the fox say?

A-oo-oo-oo-ooo!
Woo-oo-oo-ooo!
What does the fox say?

The secret of the fox
Ancient mystery
Somewhere deep in the woods
I know youre hiding
What is your sound?
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Will we ever know?
Will always be a mystery
What do you say?

Youre my guardian angel
Hiding in the woods
What is your sound?

(Fox Sings)
Wa-wa-way-do Wub-wid-bid-dum-way-do Wa-wa-way-do

Will we ever know?

(Fox Sings)
Bay-budabud-dum-bam

I want to

(Fox sings)
Mama-dum-day-do

I want to
I want to know!

(Fox sings)
Abay-ba-da bum-bum bay-do [42]
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»The fox (What does the fox say?)« ali Lisica (Kako se oglaša lisica?) je elektronska plesna
pesem, ki jo je ustvaril duet komedijantov Ylvis. Video in avdio posnetek je bil objavljen na
internetu na strani YouTube 3. septembra 2013 in je do 23. maja 2014 zbral 410 milijonov
ogledov. Pesem se je uvrstila na sam vrh svetovnih glasbenih lestvic.
Pesem je bila mišljena kot parodija na novodobne svetovne uspešnice, kjer besedilo nima
več pomena. Sestavljena je bila po receptu instant hita in njen uspeh je dokaz, da z dobrim
zapakiranjem lahko ustvariš nekaj neverjetno uspešnega. Ponovno projekt, ki je uspel. A le
malokdo se zaveda, da se pesem norčuje iz tega, kar je postala. Kot pop art, ki je zrcalil
družbo, je tudi ta pesem odsev današnje mentalitete. In iskreno: ko pogledamo, kakšna je
vsebina, je stanje, v katerem živimo, resno zaskrbljujoče. Ker ima pesem nalezljivo melodijo,
ne posvetimo toliko pozornosti besedilu in ne opazimo, da si pravzaprav prepevamo le ringding-ding-ding-dingeringeding in pa wa-pa-pa-pa-pa-pa-pow. Ta uspešnica je živi dokaz in
nekakšna potrditev, ustvarjena z namenom, da nam pokaže, da smo prišli tako daleč, da ne
prepoznamo niti več parodije. Torej bi lahko trdila, da je parodija postala original. Ali je
potem sploh možna parodija na parodijo? Če bi bila, dejansko ne bi ločili več, ali se norčujejo
iz nas ali je pač mišljeno kot resnični izdelek s skrito nalogo, da nam zakrni možgane. A-heeahee ha-hee!

2.5.1.2 IRONIJA POPARTA IN DADAIZMA
Po ugotovitvi, da je popart bil zibelka za neverjeten razvoj komerciale, je zanimivo pogledati,
v čigavem peskovniku pa je popart pravzaprav zrastel. Tukaj pride do ironije in potrditve, da
je pognal na rodovitni zemlji. Žal je posledica takšna, da v sodobnem času vse preveč cenimo
umetne rastline, saj se je rodovitnost v želji potrošništva izrabila.
Dadaizem je bilo umetniško gibanje, ki se je razvilo v začetku 20. stoletja. Umetniki so se s
svojimi deli upirali meščanski družbi, političnim razmeram ter so zagovarjali
nekonvencialnost. Besede so bile njihovo glavno orožje. S svojim uporniškim pristopom so na
nek način vplivali na ponovno postavitev družbenega sistema. Želeli so, da bi njihova
sporočila bila slišana, a so hkrati besede uporabljali le kot pripomoček. Delovali so kot
nekakšni provokatorji. Opredelili bi jih lahko kot subkulturne umetnike, saj so s svojim
gibanjem nasprotovali dosedanji umetnosti in tradiciji. Bili so kot punkerji, katerih irokeza je
bila na videz naključno umetniško ustvarjanje. Tako kot se je pojavilo je tudi usahnilo.
Prebudilo se je ponovno v 50-ih letih kot neo dadaizem, ki je močno vplival tudi na razvoj
poparta. Obe umetniški veji, tako popart kot dadaizem, slonita na zrcaljenju družbe. Prvi
nam kaže popolno sliko, drugi nas želi zmesti z nesmiselnostjo elementov.
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Na polju slikarstva so dadaisti zraven mnogih umetnikov avantgarde odločno odrivali termin
umetnosti. Delali so kolaže iz najdenih predmetov in izrezkov iz časopisov, slike so dajali na
material, da so bile videti kot fotomontaže. Avtomatizirane risbe in slike, so prikazovale
svobodno izražanje z najrazličnejšimi materiali. Druge slikarske tehnike so bile pri tem
vključene v performativne ali interaktivne procese, tako da je bila razumljena dinamična
celota. Gibanje ni bilo le vodilo destruktivnega uničenja in nihilističnega razbijanja starih
vrednost, ampak je utiralo pot tudi povsem novim formam izražanja. Razvoj antiumetnosti je
na nek način predstavljalo vrsto osvobajanja, katera bi morala služiti kot smerokaz na poti
celotnega razvoja moderne umetnosti. Najbolj radikalni dada proizvod je bil vsekakor readymade (gotov predmet), ki ga je leta 1917 razvil Marcel Duchamp. Ta predstavlja industrijsko
narejen predmet, pisoar, ki je dobil obliko umetniškega dela le z njegovim podpisom. Za
umetnostno teorijo je bil usoden koncept serijskih proizvodov. Veja se je hitro širila po vseh
umetniških centrih sveta. Osnovane so bile dada podzvrsti, ki so širile dadaistični duh na
raznih razstavah in v velikih publikacijah. Seveda je nastopil tudi čas slabljenja gibanja. ki je
kljub temu, da je obeleževal revolucijo, leta 1942 kmalu zatonil. Veliko članov se je priključilo
drugim gibanjem. Tistim, ki so se razvili iz dadaizma ali tistim na katere je dadaizem vplival.
Ne bi smeli pozabiti dadaistične tipografije, ki se je v dada publikacijah nizala kot izrezane in
naključne črke. Tesna povezava teksta in slike je vplivala predvsem na funkcionalno grafiko.
Dadaisti so vzeli pod vprašaj ne samo vse sprejete institucije umetnosti, ampak tudi
tradicionalne kanone in s tem njeno bistvo in način obstoja umetnosti. Svojo umetniško
doktrino niso sistematizirali, kljub temu pa so bili zedinjeni v odločitvi, da bodo gledalce
šokirali. V umetnost so sprejeli anarhijo. Za seboj so pustili številna pomembna dela v likovni
umetnosti. [43] Njihovo miselnost so kasneje prevzeli nadrealisti, koncept naključnega
ustvarjanja pa se je razvejal v popart. Zgodovina nam torej potrjuje, da se vsako subkulturno
gibanje prej ali slej skomercializira do te mere, da izgubi svojo prvotno vrednost. Tako lahko
trdim, da bi v sodobnem času ponovno potrebovali umetniško revolucijo, ki bi sesula sistem
in postavila nove temelje.
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
3.1 VIDEO
3.1.1STRUKTURA VIDEA
Video je sestavljen iz štirih ključnih sekvenc. Vsaka sekvenca prikazuje drugo stopnjo
urejenosti dekleta in s tem potencira intenzivnost zgodbe.

3.1.1.1 SEKVENCE
1.

SEKVENCA (točka A)

Vidimo punco, ki je nasmejana in naravna. Realna in simpatična. Giblje se sproščeno in kaže
svetu svoj pravi jaz.

Slika 30 Punca − sreenshot, sekvenca 1 [44]
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2.

SEKVENCA (točka B)

Sledi kader z isto punco, ki pa ima malce dodanih ličil in urejeno frizuro. Prija ji pozornost, ki
jo dobi, saj se počuti lepo. Še vedno je simpatična.

Slika 31 Punca − screenshot, sekvenca 2 [44]

3.

SEKVENCA (točka C)

Punca sedaj nosi že veliko ličil in frizura je prav tako že zelo bujna. Njeni gibi niso več naravni.
Zgubljamo občutek o njenem bistvu, opazimo le njen videz.

Slika 32 Punca − screenshot, sekvenca 3 [44]

38

4.

SEKVENCA (točka D)

Gledamo dekle s podobo današnjih idealov. Vidimo jo, a ne vemo, kaj predstavlja. Izgleda kot
lutka. Njeni gibi so nadzorovani. Postala je objekt.

Slika 33 Punca − screenshot, sekvenca 4 [44]

5.

ZAKLJUČNA SEKVENCA (iz točke D na točko A)

Tukaj vidimo preskok iz umetno narejenega dekleta nazaj do naravne punce, iz katere smo
ustvarili objekt. Začutimo tesnobni občutek in se zavedamo, da smo nekaj tako simpatičnega
preobrazili v nekaj tako neosebnega.

Slika 34 Punca − screenshot, sekvenca 5 [44]
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3.1.1.2 KOSTUMOGRAFIJA
Čeprav se nam zdi, da pri tem videu kostumografija nima posebne vloge, se motimo.
Namenoma je dekle oblečeno v nevpadljivo črno majico. Takšna obleka ne pritegne
pozornosti in dopušča fokus na glavnih akterjih videa. Da nam vedeti, da je središče dekle in
to, kdo je ona, in ne to, kako je oblečena in zakaj je tako oblečena. Črna barva vzbuja
skrivnostnost, intimnost in globino. Včasih imajo najpreprostejše stvari največji učinek.

3.1.1.3 SCENOGRAFIJA
Podobno kot pri kostumografiji sem se odločila, da scenografija ne sme imeti bistvenega
vpliva na sporočilnost videa. Ozadje more biti izčiščeno. Tako je dogajanje postavljeno le
pred belo steno. Bela barva dopušča velike kontraste in simbolično predstavlja čistost,
nedolžnost in nedotaknjenost. Harmonično sodeluje s subjektom, postavljenim pred njo.

3.1.1.4 TEHNIKA SNEMANJA
Večina kadrov je posnetih v črno-beli funkciji. Za tak način sem se odločila, ker nisem želela,
da bi barve igrale kakšne druge vloge, kot sem želela. Snemala sem s fotoaparatom Cannon,
saj sem želela doseči visoko kvaliteto videa. To mi je kasneje olajšalo montažo, saj sem lahko
izrezovala določene dele videa in jih približevala. V manjši kvaliteti oziroma resoluciji videa to
ne bi bilo mogoče. Posnetki so nastali brez stativa. Kadri so bili postavljeni iz različnih zornih
kotov v višini subjekta, postavljenega v video. Od efektov sta uporabljena le približevanje in
oddaljevanje.

Slika 35 V procesu snemanja [44]
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3.1.1.5 MONTAŽA
Video sem montirala v programu Adobe After Effects. Uporabljala sem le osnovno rez
montažo in sestavljala različne sekvence med seboj. Tako sem sestavila zgodbo, ki sem jo
želela povedati. Povezala sem jo na princip kolaža. Lovila sem kadre, ki so se med seboj
povezali z določenimi podobnostmi. Sekvence so bile predvsem črno-bele, kasneje se
prelijejo v barvno in na koncu spet v črno-belo. Igrala sem se z bližnjimi in oddaljenimi kadri
ter lovila video glede na besedilo. Prehodi med rezi so ostri, a dovolj fluidni, da nas kot
opazovalca ne zmotijo. Določenim sekvencam so dodani efekti. Nosilec avdio posnetka je
deklamirano besedilo, kjer slišimo moškega in žensko ter dodana glasba popularne pesmi, ki
napeljuje na to kako izkrivljen je dekletov videz. Avdio je videu dodan na treh delih. Prvič kot
govorjenje besedila, sledi dodana glasba, ki traja le nekaj sekund in tretjič se za zaključek
ponovno oglasi besedilo soneta.

Slika 36 Delo v programu Adobe After Effects [44]
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3.1.1.5.1 DODANI POSEBNI UČINKI

1.

EFEKT BLUR

Prvi kader, ki ga vidimo ima dodan efekt zamegljenosti ali drugače rečeno blur effect. S tem
načinom dosežemo učinek nejasnosti figure, ki se nam počasi izrisuje na ekranu.

Slika 37 Prikaz učinka ! [44]

2.

EFEKT EMBOSSED MULTIPLE EXPOSURE

Efekt je dodan na večih sekvencah videa. Njegov učinek je takšen, da figuro razdvoji in tako
vidimo dve figuri, ki se gibljeta v časovnem razmiku. Videti je kot bi ena sledila drugi in kot bi
iz ene bežala druga. V delu, kjer je efekt dodan na barven video, dobimo zanimive barve, ki
spominjajo na umetniška dela iz obdobja poparta. Efekt sem v sekvence dodala z razlogom,
saj zaradi učinka razdvojenosti, simbolično predstavlja notranji konflikt dekleta. Zgleda kot,
da njeno telo zapušča njeno bit in se poizkuša vrniti nazaj.

Slika 38 prikaz učinka 2 [44]
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3.

EFEKT FADE- FLASH TO WHITE

V zadnjih kadrih videa je dodan učinek pojemanja v belo barvo. To pomeni, da sliko, ki je v
videu postopoma osvetljuje, dokler slika ne postane popolnoma bela. Na tak način se video
počasi zaključi in nima odrezanega konca.

Slika 39 prkaz učinka 3 [44]
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3.1.1.6 SVETLOBA
Svetloba, ki je uporabljena, je umetna, pridobljena iz luči, usmerjenih frontalno, s strani ter
od zgoraj na subjekt. Prihaja iz navadnih sobnih žarnic. Usmerjena je na subjekt, a je
razpršena. Oddaja toplo svetlobo, ki osebek naredi bolj ljubeč in se nam na tak način približa.
Ker svetloba prihaja iz več smeri, se na subjektu ne pojavljajo odvečne sence in imamo
razsvetljen obraz, ki more biti viden.

3.1.1.7 KADRI
Kadri v videu so mirni, saj le sledijo subjektu in spremljajo njegovo gibanje. Nežno se
približujejo in oddaljujejo, včasih malce zaokrožijo. Ker je snemano brez stativa, dobimo
občutek prisotnosti v situaciji. Skozi različne sekvence se kadri ne spreminjajo. So konstantni
in spremljajoči. Snemani so v višini subjekta in se gibajo le okoli njega. Fokus vedno ostaja na
akterju.

3.1.1.8 AVDIO POSNETEK
Zelo velik pomen pri videu ima avdio. Na začetku se prevaja monotono deklamiranje
besedila Shakespearjevega soneta Ne, ona nima žametnih oči, ki ga je v slovenščino
prepesnil Janez Menart. Besede nam podajata ženski in moški glas. Slišimo lahko vsak glas
posebej ali pa oba skupaj. Poslušalec ima tako izbiro, s kom se bo poistovetil in iz katera
zornega kota spremlja dogajanje. Sporočilo nam predajata skorajda robotsko, vendar slišimo
vdihe in izdihe, slišimo odstopanja in kljub monotonosti zaznamo čustva. Tukaj ni korekcije
glasu. Kar slišimo, je pristno. Povedano od znotraj in naprej predano kot original. Sporočilo
soneta se sklada s sporočilom videa in dobimo občutek, kot bi glasova nagovarjala dekle v
videu. Ko video doseže vrhunec in ima dekle v posnetku že videz žive lutke, zaslišimo glasbo,
ki spominja na cirkuško. Razberemo zvoke in slišimo ženski glas, ki v angleškem jeziku žaljivo
nagovarja dekle. Zmerja jo in njen odnos do nje je nadvse nespoštljiv. Pojavljajo se piskajoči
zvoki, ki se uporabljajo za cenzuriranje neprimernih besed. V trenutku, ko se video začne
predvajati od konca nazaj na začetek, ponovno slišimo verze iz soneta.

44

3.1.1.8.1 AVDIO BESEDILA

NE, ONA NIMA ŽAMETNIH OČI − William Shakespeare, prepesnil Janez Menart
Ne, ona nima žametnih oči
niti kodrov mehkih kakor svila,
če sneg je bel, ga v njenih nedrih ni
in usta bi se od koral ločila.

Sem videl rože bele in rdeče,
na njenih licih take ne cveto
in so dišave, ki so bolj dehteče,
kot vonj, ki diha njeno ga telo.

Njen glas poslušam rad, četudi vem,
da zvoki strun prijetneje zvene,
kako boginje hodijo, ne vem,

ko ona hodi, stopa kot ljudje.
Pa vendar se mi zdi bolj očarljiva,
kot vse, ki pesem jih časti lažniva. [45]
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Natalie Kills – Controversy
(intro)
How you feeling, Becky, you're a fucking whore
Um, you need to get your fucking dirty ass off my purse
And maybe own up to it and tell me you have it
Um, you're just a dumb dirty bitch
You don't deserve any guy at all
Fucking hate you, okay? Goodbye
Kako se počutiš Becky, si pofukana kurba
Am, svojo umazano rit umakni iz moje torbice
In mogoče priznaj in mi povej, da jo imaš
Am, si le neumna umazana kurba
Ne zaslužiš si nobenega moškega
Pofukano sovražim te, ja? Nasvidenje [46]
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4 RAZPRAVA Z ZAKLJUČKI
Popart nam je podal zrcalo in mi smo zrcalo prelepili s posterji naših idolov. Sčasoma so tudi
posterji izumrli skupaj z zgoščenkami, slabimi frizurami in najstniško identiteto. Še vedno pa
poizkušamo v zrcalu namesto svojega odseva videti ideal, ki je prodrl v podzavest lastne
percepcije. Nekoč so idoli reševali življenja. S svojimi besedami so premikali gore. V njihovih
besedilih si se izgubil in lajšal svojo bolečino. Imel si obraz in besede. In glasbo. Danes imamo
polno zvezdnikov, ki nam prepevajo svoje pesmi in z nami delijo svoja čustva. Naivnost. To
niso njihova čustva, to so čustva nekoga, ki je pesem napisal za njih. To je izdelek
producentov, ki so pesem nastavili tako, da gre v uho. Izključujem seveda vokalno nadarjene,
za katere so pesmi pač napisane, a v sami skladbi izkazujejo svoj glas, torej talent. Povprečno
žal vokalne sposobnosti niso tista nuja za moderno glasbo, saj imamo studie, kjer se vokal
lahko računalniško popravi. Pa si misliš, da boš, če boš odšel na koncert v živo, doživel nekaj
resničnega. Tudi realnost ni več tako realna. Na koncertu ti prepeva nekdo, ki poje tujo
pesem z računalniško popravljenim glasom (funkcija, ki se ji reče »autotune«, ki popravlja
napake v vokalu že v samem mikrofonu) s skopiranim imidžem, plehko vsebino in tako dalje.
In to so današnji idoli? To so ljudje, ki nadobudnim najstnikom kažejo, k čemu stremeti: ali
nezdravo stremiš k idealom, ki so popolnoma zlagani, ali pa ujameš sporočilo, da lahko uspe
vsak, ki je pripravljen biti lutka glasbene industrije. Kot sem že omenjala, danes talent ni več
potreben. S tem mišljenjem se je razvila nova zvrst zabavnega programa, tako imenovani
resničnosti šov, v katerih lahko nastopajo lepe punce brez posebnega talenta in zaslovijo. Kot
primer navajam resničnostni šov Keeping Up with the Kardashians, v katerem opazuješ
življenje sester in družine Kardashian/Jenner. S tem šovom je družina požela svetovno slavo.
Milijoni so se vrteli in se še vrtijo, družina se širi, milijoni naraščajo. Glavna zasluga gre tukaj
mami Kris Jenner, ki deluje kot menedžerka svojih otrok. Svoje otroke je prodala kot izdelek
in to nadvse uspešno. Dvomim, da je kdo na svetu, ki še ni slišal za to družino. Zdaj, ko je
družina slavna, so punce postale manekenke ali voditeljice. Imajo svoje modne znamke in
zagotovo lahko pričakujemo še kakšno pevko ali igralko. Zdaj nič več ni nemogoče. Vsak je
lahko vse, če se držiš recepta za uspeh. Na splošno smo kot družba postali voajerji.
Neznansko nas zanima, kaj se dogaja v življenjih drugih, in to želimo videti karseda od blizu. V
velike hiše postavljamo kamere, v prostore dajemo ljudi z različnimi psihološkimi profili in
gledamo ter čakamo, kaj se bo zgodilo. Seveda upamo na čim več seksa in drame. Ob
gledanju se sami počutimo bolje in se smejemo bedarijam drugih. Vsebina je seveda lahka in
zabavna. Tukaj je bil na dobri sledi spet Andy Warhol, ko je začel snemati svoje filme. Bili so
na principu resničnostnega šova. Snemal je ljudi, ki so spontano govorili in se naravno
obnašali. Oni so bili vsebina filma. Oni so bili zgodba. Sam je le snemal. Ni vedel, kaj želi,
odločal se je sproti. Lahko bi dejala, da se je tudi ta veja filma razvila v obdobju pop arta.
Takrat je veljala za umetnost, danes pa tukaj ni več sledi umetniškega pridiha.
Med nami še vedno obstajajo borci dobrega okusa, ustvarjalci, ki se kljub danes nujni
komercializaciji ne pustijo dati v primež, a prav zaradi tega izgubljajo. Imajo ožjo publiko,
premajhno v primerjavi z masovno publiko produkcijskih svetovnih projektov. Nove
generacije preplavljajo trg in kmalu bomo ostale žive zakopali. Njihov glas ne bo več prišel do
izraza, temveč bo zamolknil ob zvokih ognjemeta.
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Izvirni problem izgubljanja identitete je določilo, kaj poslušamo, kako se oblačimo, kaj
gledamo in informacije, ki jih dobivamo. Nekako nimamo več svobodne volje najbolj osebnih
odločitev. Težko ugotovimo, kdo smo in kam gremo, če nam je pot že jasno narisana. Le
slediti ji moramo, kar je enostavno, vendar manj izpolnjujoče. Dokler obstajajo ljudje, ki
imajo lastne vrednote in lastne kriterije, jih lahko prenesejo na mlajše generacije in jih
naučijo, kako razmišljati z lastno glavo. Prevzgoja je dosti težja, saj se z že spranimi možgani
težko znebiš vstavljenih kalupov. Če ti je nekaj všeč, ti pač je. Vendar si upam trditi, da si
sodobne popularne glasbe vsaj polovica prebivalstva ne bi prepevala in še toliko več ljudi ne
bi sploh poznalo vsesplošnih hitov, če bi jim lahko ušli. A slednji pridejo za nami. Slišimo jih
po radiu, vidimo na televiziji, predvajajo jih na avtobusu, v trgovinah. Facebook omogoča
takojšen priliv informacij. Konstantno smo v stiku s svetom, ki ga po večini niti ne
odobravamo, a nam zaradi vsesplošne izpostavljenosti zleze pod kožo. Največja
hipokritičnost pa je, da se velika večina ljudstva zaveda problema, a ne naredi nič. Tisti redki,
ki bi radi kaj povedali, so zatrti, ostala množica pa molči. Zaradi tega molka so vzgojene nove
generacije, ki se ne zavedajo, da imajo glas in da izza zidov Velikega brata seva krasen svet.
Noben filter, ki ga Instagram premore, ni tako poseben, kot nam ga da domišljija. Milijon
plasti ličil ne prekosi lepote v osebi. Na starejših leži odgovornost, da predajo vodila
umetnosti. Vedno sem bila in vedno bom zagovornik komerciale. Je obvezno hranilo ljudskih
src, vendar recimo bobu bob in bodimo kritični. Nič več molčanj. Gremo ploskat v pravo
smer.
Zakaj vsi vemo, kaj se dogaja s svetovnimi zvezdami, kaj rade jedo, s kom se družijo, ali so
poročene, zakaj so poročene, kolikokrat so bile na zdravljenju in podobno. Morda niti ne
vemo, zakaj so slavne, ker danes pravzaprav talent ni več tisto glavno. Dejansko ni niti
potreben niti zaželen, saj so ljudje, ki razmišljajo s svojo glavo, preveč naporni in težje
vodljivi. Težko jih je prodati, kar pa se ne prodaja, ne uspe. Torej o zvezdah vemo vse, saj
smo izpostavljeni novicam, ki nas bombardirajo iz vseh strani. Toliko novic je tako hitro
dostopnih, a kredibilnost teh novic je tista, ki nobenega ne zanima. Pa saj je vseeno, samo da
je zanimivo. Koga zanima dolgočasno branje o političnih razmerah, revščini in vojnih stanjih?
Kdo posluša fosile, ki jamrajo o tem, da je današnja mladina izgubila vse vrednote starega
sveta? Kaj pa oni vedo? Kdo bi jih poslušal, saj to ni zabavno? Glejmo v reflektorje, tam je
sijaj. Kar je za sijajem, nas ne zanima. Zakaj bi napenjali oči in gledali tja, kjer ni svetlobe? Le
kaj bi videli, če bi reflektorje obrnili v temo? Kaj je tam takšnega, da nam zaslepajoči sij ne
pusti videti? Sama sem del generacije, ki si tega vprašanja ne postavlja. Pravzaprav redki
vedo, da si ga lahko postavijo, še redkejši pa tisti, ki vedo nanj odgovoriti. Imam se za srečno,
ker sem in še vedno odraščam v družini, kjer je kultura glavno hranilo. Umetnost je bila
vedno v moji bližini. Nekako se mi zdi, da v meni živi nek star roker, ki je poznal duh časa
Jugoslavije in uporništvo proti režimu. Dajmo jih, pokažimo jim, povejmo ljudstvu, skrijmo
sporočila v besedila, pa da vidimo, kdo je tukaj idiot. Težko je živeti v času, ko ne veš, čemu
se upirati. Zakaj bi se upiral, če ti je lepo. Zakaj bi napenjal možgane, če ti ni potrebno. Vzgoja
otroka v duhu dobrega okusa je zagotovo odgovornost staršev. Tako lahko otrok pride v stik
s svetom, ki ga drugače ne bi spoznal ali pa se ne bi zavedal, da obstaja. Težje ga odkrije
kasneje, če mu ta ni blizu in z njim ni seznanjen. Včasih ni bilo tako, ker je bila družba tista, ki
te je seznanila s spektrom opcij mišljenja. Še bolj si upam trditi, da je bila glavni faktor
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samoiniciativa. Če ti ni bilo všeč, kar poslušajo starši, si moral ugotoviti, kaj ti je všeč, se
potruditi in dobiti ploščo, ki si jo lahko naskrivaj vrtel, ko staršev ni bilo doma. Tako si postal
upornik, upornik z razlogom. Ni bilo vsiljenega okusa s strani medijev. V današnjem času je
zelo močan tako imenovan mainstrem s poplavo pametnih telefonov in socialnih omrežij ter
internetom. Če ne spadaš v konkurenčni svet »kulskih« ljudi, izgubiš že na samem začetku.
Veliko je nekih posebnežev, ki s svojim videzom burijo domišljijo drugih, a ravno ta imidž
posebneža je tisto, kar je že Warhol odkril v 50. letih. Posebneži so zanimivi in imajo večji
potencial, da postanejo zvezde − tako kot je bil zanimiv on s svojo belo lasuljo, z očali in
vsemi svojimi fobijami in fascinacijami. Moderni posebneži pa so večinoma posebneži brez
razloga. Bodimo čudni, bodimo zanimivi, izstopajmo. Tako imamo veliko izstopajočih
posebnežev, ki nam s tem puščajo vtis, da so prav zaradi imidža nekaj posebnega, a
pravzaprav so samo čudni. Zakaj bi bil čuden brez sporočila? Izjemoma si lahko čuden, če pač
si takšen, ampak tukaj je ta čudnost čudna samo do mere, da je še vedno »kul«. In tako se
razvije nov trend. Ampak zakaj bi se ustavili tukaj? Ne smemo pozabiti na poneumljajoči se
marketinški faktor. Dodajmo čudnosti nekaj novih preobratov. Bodimo čudni z najnovejšo
tehnologijo, da lahko pokažemo celemu svetu, kako ne želimo vzbujati pozornosti z našo
posebnostjo, saj nam ni do slave in prepoznavnosti. Saj veste, to pride samo od sebe.
Ostanemo uporniki brez razloga.
Sama se počutim kot dvoživka modernega obdobja. Zavedam se napak, ki jih naše generacije
spodbujajo, sama sem del njih. A hkrati se utapljam v mlaki pozabljenih vrlin. Morda s tem
postajam še večji hipokrit, saj se ne razcepim na določeno vejo in na njej ostanem. Sem
novodobno bitje s staro dušo, ki priplava na valovno dolžino mislecev prejšnjega stoletja.
Trpim za nostalgijo časa, ki ga nisem poznala.
V eksperimentalnem delu svoje ugotovitve prikažem z videom. Opazujemo punco, ki nas
pričaka že v prvem kadru. Je naravna in nasmejana, giblje se sproščeno. Nato vidimo isto
punco, ki ima urejeno pričesko in dodana ličila. Še vedno je simpatična, prija ji pozornost, ki
jo dobi, saj se zaveda, da se je lepo uredila. Sledi nov kader, kjer punca nosi še več ličil,
frizura pa je še bolj dodelana. Punca postaja okorna, saj se začne obnašati kot nekdo drug.
Nanos ličil se veča, prav tako frizura postaja vedno bolj bujna. Z dodajanjem ličil opažamo
spremembe v mimiki in gibu. Punca je postala drugačna, z vsakim kadrom bolj popolna in
tako vedno bližje idealom, da je že neprepoznavna. V očeh ni več iskrice, ne moremo razbrati
njene zgodbe. Je le še objekt, ki se premika po naših željah. Skozi video nas kot zvok spremlja
govor besedila. Slišimo ženski in moški glas, ki se prepletata. Lahko poslušamo enega ali
drugega ali pa oba skupaj. Robotsko nam sporočata poezijo. Besede, ki jih izgovarjata, nosijo
temeljno sporočilo. Govorita monotono. Če nas sporočilo ne zanima, lahko glas slišimo kot
frekvenčni zvok in sporočilo zanemarimo. Če nas kot opazovalca zanima sporočilo, pa lahko
iz govorjenja pesniškega dela razberemo, zakaj torej doseganje lepotnih idealov v resnici ni
potrebno. Sonet, ki ga slišimo nam sporoča, da je osebku všeč dekle, čeprav ne hodi kot
boginja in nima kodrov mehkih kakor svila ter ustnic kot korale, a vendar je zanj najlepša.
Popolnost torej ne pomeni lepote. Lepa embalaža ne pomeni dobre vsebine. Rek pravi, da
imajo vsake oči svojega »malarja«. Nekako smo se znašli v času, kjer nam dežurnega
»malarja« žal že vnaprej določijo. Predlagam, da si izborimo sami, kakšne barve bi radi
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gledali, saj svet ponuja spektre in vsi vemo, da je nasičenost le osnova za odtenke. V zadnji
fazi videa se pojavi glasba, ki spominja na cirkuško spremljavo. Uporabljen je izsek iz pesmi
Natalie Kills, z naslovom Controversy. Besedilo so napisali Kills ter Bhasker in Doubet, ki sta
tudi producenta pesmi. Kot glasbeno podlago videa sem izbrala le delček pesmi in sicer samo
začetek, kjer dekle nagovarja drugo dekle. Ton s katerim komunicira je nespoštljiv,
neinteligenten in dobro sovpada z zgodbo, ki jo gledamo skozi video. Glasba zveni cirkuško in
potencira občutek prehajanja v spako. Ponavljajoči se piskajoči zvoki, predstavljajo cenzuro,
ki simbolično nakazujejo v kakšnem svetu živimo. Med dvema različnima zvočnima
posnetkoma pride do velikega kontrasta. Na eni strani imamo globoko poezijo z lepim
sporočilom in na drugi plehko govorjenje brez prave vsebine. Poetičen posnetek je surov,
oseben, drugega spremljajo različni zvoki, besedilo deluje le kot okras. Šele, ko oba posnetka
med seboj primerjamo ugotovimo, kako moderni otroci odstopamo od naše biti. Prejemamo
polno signalov, a prave frekvence ne ulovimo.

»I am a deeply superficial person.«
Andy Warhol [47]
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