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IZVLEČEK

Skozi magistrsko delo opisujem svoj kreativni proces nastajanja kolekcije ženskih
oblačil vse od začetne ideje pa do končne realizacije in ga primerjam z alkimističnim
procesom preobražanja osebnosti. V začetnih poglavjih opredeljujem sam pojem
alkimije, opisujem alkimistične postopke in alkimijo obravnavam kot dejavnost, ki
se ukvarja s pretvarjanjem kovin v zlato, ter kot simbolno alkimijo, ki se ukvarja s
preoblikovanjem zavesti alkimista. V nadaljevanju se posvečam alkimiji z vidika
analitične psihologije, katere utemeljitelj je psihoanalitik Carl Gustav Jung.

V poglavju Alkimija v procesu ustvarjanja iščem vzporednice s simbolno alkimijo in
ustvarjalnim procesom ter primerjam oblikovalca z alkimistom. Dotaknem se
objektivne pomembnosti individuacije ustvarjalne osebnosti po psihoanalitiku
Erichu Neumannu.

Poglavje Alkimija oblačil je vezano na eksperimentalni del nastajanja kolekcije, kjer
vizualno raziskujem in podrobno opišem razvoj idejne zasnove. Osredotočam se na
arhetip divje ženske, čarovnice, ki ga poskušam opredeliti s sociološkega,
psihološkega in kulturološkega vidika, ter na koncu skozi fotografije predstavim
svojo lastno vizualno interpretacijo.

Ključne besede: alkimija, individuacija, arhetipi, arhetip divje ženske, oblikovanje,
kolekcija oblačil, ustvarjalni proces
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ABSTRACT

The master's thesis describes my own creative process of designing a line of women's
clothing from initial idea to final reality, and compares it to the alchemical process
of personality transformation. The first set of chapters defines the concept of
alchemy and describes alchemical processes. It perceives alchemy as an activity that
transforms metals into gold, and looks at symbolic alchemy that transforms the
consciousness of the alchemist himself. The following chapters touch on alchemy
from the perspective of analytical psychology founded by psychoanalyst Carl Gustav
Jung.

As for the chapter Alchemy in the creative process, I search for parallels between
symbolic alchemy and the creative process, and compare the designer with an
alchemist, touching on objective significance of individuation of a creative
personality according to psychoanalyst Erich Neumann.

The chapter Alchemy of clothing is connected to the experimental part of the
creative process where I visually explore and describe in detail the development of
the conception. I focus on the archetype of a wild woman, a witch, and try to define
it from the sociological, psychological and culturological point of view. At the end, I
use photos to explain my own visual interpretation.

Keywords: alchemy, individuation, archetypes, archetype of a wild woman, design,
clothing line, creative process
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POVZETEK

Namen magistrskega dela je podrobna predstavitev procesa ustvarjanja kolekcije
ženskih oblačil, kar vključuje tako teoretsko kot tudi vizualno raziskovanje.
Teoretični in praktični del si ne sledita linearno, temveč se med seboj prepletata na
način, pri katerem teoretični del vseskozi podpira spontani tok in razvoj koncepta
kolekcije ter tako odslikava realen potek ustvarjalnega procesa.

Teoretični del se v začetni fazi ustvarjalnega procesa nanaša na alkimijo, starodavno
mistično vedo, ki se je ukvarjala s preoblikovanjem materije, v simbolnem smislu pa
s preoblikovanjem zavesti. Eden izmed aspektov alkimije se nanaša na
eksperimentiranje v laboratorijih, v katerih so posamezniki skozi zgodovino iskali
skrivnostno formulo, kamen modrosti, ki svinec preobraža v zlato, drugi aspekt pa
je vezan na psihološko alkimijo, kjer je snov preobrazbe alkimist sam, njegovo
notranje doživljanje pa se odslikava skozi materijo. V tem kontekstu lahko alkimista
primerjamo z oblikovalcem, saj gre v obeh primerih za projekcijo notranjega
doživljanja v materializirano formo.

Oblikovalski proces se sproži, ko nas določena ideja dovolj močno pritegne, da lahko
iz njene vsebine črpamo navdih, kar je nedvomno povezano s podzavestnim,
arhetipskim svetom. Inspiracije namreč ne izberemo zavedno, produkt zavednega,
analitičnega uma so nadaljnji procesi, ki sledijo, ko je treba vsebine, ki so nas
inspirirale, analizirati, selekcionirati in ovrednotiti.

Oblikovalci že pri začetni ideji prehajajo iz faze zbiranja podatkov v fazo inkubacije,
v fazo inspiracije in nato verifikacije, ko svoje ideje ovrednotijo, nato pa vse štiri faze
ponavljajo, ko rišejo skice, ko modelirajo na lutki, ko določajo barve, materiale in
vzorce ... Vsebine, ki so bile sprva podzavestne, skozi ustvarjalni proces
preoblikujejo v kreacijo, v materializirano formo, kar zrcali naravo alkimističnega
procesa.

VI

Materialna snov je bila za starodavne alkimiste zgolj zunanja odslikava dogajanja v
človekovi duševnosti. Psihoanalitik Erich Neumann, ki je skozi celoten opus
proučeval ustvarjalne osebnosti, je prišel do zaključka, da je umetniško delo
objektivno pomembno, saj so v samem umetniškem izdelku simbolno izražene
arhetipske vsebine kolektivnega nezavednega, ki so skozi kreacijo dostopne širšemu
krogu ljudi.

Eksperimentalni del magistrskega dela je vezan na razvoj idejne zasnove kolekcije,
ki se nanaša na dualnost mesto – gozd, kar v simbolnem jeziku predstavlja razmerje
med dvema načinoma mišljenja, pri čemer mesto simbolizira našo zavest in gozd
našo podzavest. V naslednji fazi ustvarjalnega procesa gre za prenos idejne zasnove
v vizualen jezik na podlagi vključevanja persone, ki temelji na arhetipu divje ženske,
čarovnice.

Arhetipska podoba divje ženske opredeljuje žensko persono, ki je neodvisna od sodb
drugih ljudi, dovoli si izraziti ne glede na to, ali jo bodo drugi na podlagi njenega
prepričanja sprejeli ali ne. Divja ženska se ne pusti omejevati, ne ravna se po ljudeh,
temveč po svoji intuiciji, močno je povezana s cikli narave, od koder črpa svojo moč.
Kolekcija tako pripoveduje zgodbo o sodobni poslovni ženski, ki hkrati prebiva v
dveh vzporednih svetovih – v mestu, v vsakdanji realnosti, in sredi gozda, v svetu
podob, kjer meje med prostorom in časom niso jasno določene.

V prvem svetu vse temelji na ravni oblike in je resnično zgolj to, kar je vidno očem,
zato silhuete kot najbolj vizualno izpostavljen element kolekcije posnemajo
geometrične oblike urbane arhitekture. V drugem svetu se resničnost odslikava
skozi čute, zaznave, dotike in intuicijo. V tem svetu ne mislimo, ampak izkušamo –
tudi na ravni telesa, kar se skozi kolekcijo izraža v močno poudarjenih teksturah,
tehniki kaširanja materialov, ki posnemajo strukture lubja, nezaključenih robovih
in izbiri izključno naravnih materialov, kot so juta, svila, bombaž , lan in volna, pri
nakitu pa neobdelan kamen. Gre za preplet tradicionalnih surovih materialov in
sodobnih, nekoliko futurističnih silhuet
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1 UVOD

Starodavni alkimisti so stremeli k celovitosti, ki se manifestira skozi združitev
zunanjega in notranjega, se pravi materije in duha. Materialna snov je bila zanje
zgolj zunanja odslikava dogajanja v človekovi duševnosti, kar pomeni, da sta psiha
in materija isti pojav, eden izražen na zunaj, drugi od znotraj. Oblikovalca lahko
primerjamo z alkimistom, saj tako kot alkimist svoje notranje doživljanje projicira v
materijo, kar podrobneje razlagam v nadaljevanju. V pričujočem delu opisujem svoj
ustvarjalni proces nastajanja kolekcije ženskih oblačil vse od začetne ideje pa do
končne realizacije. Pri tem ne sledim jasno začrtani meji, ki ločuje teoretični okvir
od eksperimentalnega, saj sem se na poti v različnih fazah ustvarjalnega procesa
vedno znova srečevala s koncepti, ki jih je bilo treba za razumevanje zgodbe
teoretsko opredeliti, hkrati pa sem želela slediti spontanemu toku procesa. Bolj kot
sem se procesu intuitivno prepuščala, več informacij, ki sem jih v določenem
trenutku potrebovala, se je spontano pojavilo.

Ustvarjalni proces je vedno kombinacija zavednih in nezavednih procesov. Znanje,
izkušnje in analitično razmišljanje nedvomno odigrajo pomembno vlogo, saj bi bilo
brez vpletenosti zavestnega uma nemogoče kritično presojati, ločiti bistveno od
nebistvenega in navsezadnje ovrednotiti svoje delo, vendar se sam proces sproži šele
takrat, ko nas določena ideja dovolj močno pritegne, da lahko iz njene vsebine
črpamo navdih. Inspiracije ne izberemo zavedno – neka ideja, zgodba, vzdušje,
glasba, objekt ipd. nas bo vedno močneje pritegnilo kot karkoli drugega, kar je v
mnogih primerih vezano na arhetipsko vsebino. V obdobju nastajanja kolekcije in
opisovanja svojega procesa ustvarjanja sem na vsakem koraku zasledila besedo
»alkimija«, bodisi v knjigah, ki na prvi pogled niso imele popolnoma ničesar
skupnega s starodavno vedo, bodisi skozi pogovore z ljudmi, skozi glasbo, filme ...
Alkimija me je vodila do arhetipske podobe divje ženske – čarovnice, osrednje
persone, na kateri sloni celoten koncept kolekcije. Lahko bi rekla, da sem sledila
silnicam svoje podzavesti, zato je kolekcija, ki se je izoblikovala, nedvomno odraz
moje notranje poti.
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2 ALKIMIJA

2.1 Razbij in sestavi (Solve et coagula)

Alkimija spada pod hermetična znanja, katerih korenine naj bi segale v obdobje
starega Egipta. Njen izvor je nemogoče jasno opredeliti, saj gre za eno izmed tajnih
mističnih znanj, ki ni bilo dostopno vsakomur, alkimisti pa so pisali v zapletenem,
simboličnem jeziku. Po nekaterih virih naj bi alkimistično znanje utemeljil Hermes
Trismegist, ki naj bi bil začetnik skrivnih ved in hermetizma. Po stvarnih razlagah
naj bi bil Hermes Trismegist alkimist, živeč na dvoru Kleopatre VII., velike kraljice
Egipta, ki naj bi se tako kot nekateri drugi kralji Egipta tudi sama ukvarjala z
alkimijo. Ali gre za resnično osebo, mit ali za drugo ime egipčanskega boga Thota, ki
ustreza grškemu Hermesu in rimskemu Merkurju, ni povsem razjasnjeno, vsekakor
pa obstaja možnost, da ime Hermes Trismegist predstavlja splošen izraz za
posameznika, ki se ukvarja s hermetizmom.

Hermes Trismegist naj bi bil avtor hermetičnih spisov Copus Hermeticum, ki so
nastali med 1. in 3. stoletjem našega štetja. Gre za 42 spisov v grškem, latinskem in
arabskem jeziku, v katerih so opisane alkimistične in druge mistične skrivnosti,
alkimisti srednjega veka pa so v njih iskali navodilo, kako izdelati kamen modrosti.
Hermes Trismegist se navaja tudi kot avtor »Smaragdne plošče«, ki predstavlja
povzetek alkimističnega vedenja in se je v latinskem prevodu na zahodu uveljavila v
12. stoletju.

Alkimisti so verjeli v obstoj prasnovi, imenovane materia prima, kar pravzaprav ni
snov v običajnem pomenu besede, saj nosi zapis o vseh oblikah in zametkih življenja,
ki imajo potencial, možnost, da se lahko razvijejo, oblikujejo v karkoli. Osnovno
načelo v alkimiji je bilo, da se lahko kovino ali kakšno drugo snov povrne v
pramaterijo, tako da ji odstranimo vse značilnosti. Šele nato jo lahko obudimo in ji
dodamo želene lastnosti, vse dokler se ne preobrazi v novo snov.
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Ko se sprememba enkrat izvrši, snovi ni mogoče več vrniti v tisto, kar je bila. Pri
procesu materija doseže tri ključne faze – nigredo, albedo, rubedo – trpljenje, smrt
in vstajenje. Vsa alkimistična umetnost je bila povzeta v enem samem stavku – razbij
in sestavi. Razbiti pomeni odvzeti določene značilnosti snovi, sestaviti pa zgraditi
novo snov, ustvariti kamen modrosti, ki predstavlja najvišji cilj, pa tudi največjo
skrivnost alkimističnega procesa. Po transmutaciji naj bi prvotna snov postala zlato,
slednje pa je simbol nesmrtnosti.

Slika 1: Johann Daniel Mylius, Opus medico – chymicum, Frankfurt 1618 [vir št. 25]

Alkimistične postopke so v šestnajstem stoletju pogosto prikazovali skozi grafike,
kjer ima vsaka figura kot tudi njen položaj, gestikulacija, velikost in barva svoj
simboličen pomen. V srednjeveškem simbolizmu so kamen modrosti, vzvišen cilj
alkimističnega raziskovanja, ki ga bom opisala v naslednjem poglavju, pogosto
prikazovali kot levji par, lahko pa tudi kot človeški par, ki jezdi na levih. Simbolične
upodobitve so alkimistično dejavnost spremljale od vsega začetka, vendar grafike
niso predstavljale le ilustracij, ki spremljajo besedilo, temveč so poskušale prikazati
resnico, neodvisno od pisane besede. V nekaterih primerih je risba celo razkrivala
skrivnost, ki je bila opisana v besedilu.
3

Na alkimistični proces lahko gledamo z dveh vidikov. Prvi aspekt se nanaša na
eksperimentiranje v laboratorijih, v katerih so posamezniki skozi zgodovino iskali
skrivnostno formulo, kamen modrosti. Gre za aspekt alkimije, ki je pomemben
predvsem zaradi znanja, ki predstavlja temelj sodobne kemije. Drugi aspekt alkimije
je nematerialna, simbolna alkimija, kjer je snov preobrazbe alkimist sam, cilj pa
izpolnitev najglobljega človeškega potenciala. Medtem ko naj bi bil navidezen cilj
alkimističnega delovanja spreminjanje svinca v zlato, besedila starih alkimistov
kažejo, da jih izdelovanje zlata ni zanimalo in da v resnici ne govorijo o pravem zlatu.
Z duhovnega stališča je jasno, da je bila delovna surovina sam alkimist, zemeljska
notranjost pa njegova lastna notranjost. Alkimija nastopi, ko se duhovna raven
združi z materialno in tako sta zlato in svinec metafori za notranja stanja zavesti.

Nekatere alkimistične šole so vsakdanje stanje zavesti primerjale s kocko premoga,
medtem ko so razsvetljeno zavest primerjale z diamantom. V materialnem svetu
torej ne obstaja večje nasprotje, kot je nasprotje med kocko premoga in diamantom.
Vendar sta tako premog kot tudi diamant sestavljena iz enake snovi, iz ogljika,
razlika je le v tem, da so njune molekule razporejene na drugačen način. Kljub delitvi
alkimističnega procesa na dva pola je treba na oba gledati kot na medsebojno
prepleteno, neločljivo celoto. Večinoma je bilo raziskovanje alkimistov sestavljeno
iz obeh aspektov, le da je pri nekaterih bolj prevladoval eden, pri drugih pa drug
vidik, kar je razvidno tudi iz različnih zgodovinskih obdobij in raziskovalcev
alkimije. V devetnajstem stoletju je bil v ospredju znanstven pol, ki je v alkimiji videl
predvsem obliko protokemije, medtem ko ezoterika in okultne vede kot tudi avtorji,
ki se naslanjajo na Junga, zanemarjajo njen materialni, znanstveni aspekt in dajejo
večji poudarek njeni mistični in psihološki plati.

Iz določenih zgodovinskih tekstov je razvidno, da so tudi alkimisti, ki so poudarjali,
da njihovo zlato ni običajno zlato (aurum nostrum non est aurom vulgi), kar se
navezuje na psihološki aspekt alkimije, vseeno uporabljali materialne snovi in z
njimi eksperimentirali v laboratorijih. Reakcije snovi v laboratoriju so zrcalile
njihova psihološka stanja in procese. Verjeli so, da lahko z obvladovanjem kovin
obvladajo tudi človeško naravo in da je proces sorazmeren.
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Slika 2: Simbol združitve ženskega in moškega principa, anime in animusa, znotraj psihe. [vir št. 26]

Alkimisti so iniciacijsko vlogo trpljenja prenesli na snov – ob »trpljenju«,
»umiranju« in »preobražanju« snovi v drugačen način biti se notranje preobraža
tudi alkimist. »Ko je alkimist delal z rudninami, destiliral rudnine in jih opisoval, je
v naravo projiciral svoje psihološke in miselne predstave, ki se nam pokažejo kot
zelo natančna analiza zavesti in nezavednega« (Škamperle, 2003).

Prva faza pri preoblikovanju snovi je njen razkroj, katere vrhunec predstavlja
nigredo ali črno stanje, v katerem snov umre, kar lahko razumemo tudi kot notranjo
smrt alkimista. Slednje simbolizira kaotična tema, ki čaka na luč, kar pomeni
transformacijo. V naslednji fazi, imenovani albedo, se snov prerodi in postane bela
tekočina, kar simbolizira ozaveščanje kaotičnega stanja črnine.
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Slika 3: Alkimistični postopki od kalcinacije do koagulacije [vir št. 27]

V zadnji fazi nastane rubedo, rdeča tekočina, kamen modrosti. V simboličnem
smislu gre za iniciacijsko smrt in ponovno rojstvo, ki potem, ko se prerodi, v sebi
združuje opozicije, kot so moško in žensko, belo in rdeče. »Barve so izredno
dragocene, kajti vsaka ima naravo smrti in življenja. Črna je barva plodnega blata,
osnovne snovi, v katero so posejane ideje. Vendar je črna tudi barva smrti, temnenja
svetlobe. In črna ima še tretji vidik. Je barva, povezana s svetom med svetovi – kajti
črna je barva spusta. Črna je obljuba, da boste kmalu izvedeli, česar še ne veste.
Rdeča je obljuba bližnjega rojstva. Bela je barva novega, čistega, prvotnega. Poleg
tega je barva duše, proste telesa, duha, neobremenjenega s snovnim.« (Pinkola
Estes, 2003).
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Alkimistični proces je potekal povsem individualno, kar pomeni, da je vsak
posameznik razvil svojevrsten postopek, in če upoštevamo, da se je vsak izmed njih
izražal na povsem svojevrsten način, je razumljivo, da obstaja mnogo različnih
interpretacij izvornih tekstov. O tem, kaj se je dejansko dogajalo v alkimističnih
laboratorijih, lahko največ izvemo iz tekstov alkimističnih avtorjev, ki sicer zajemajo
podrobne opise eksperimentov, vendar so napisani v zapletenem hermetičnem
jeziku. Eksperimentalno delo v alkimističnih laboratorijih je bilo razdeljeno na
sedem postopkov, ki so imeli več različnih pomenov – binarni, kemični in psihološki
pomen. Nekateri v nadaljevanju navedeni postopki se še danes uporabljajo v
moderni kemiji, le da je odvzeta vsa alkimistična konotacija. Sedem alkimističnih
postopkov naj bi imelo izvor v Smaragdni plošči, kjer njihove opise spremljajo
grafike in gravure, ki po alkimističnem prepričanju aktivirajo posamezne postopke.
»Ideja, da lahko podoba utelesi moč, ki jo upodablja, je stara magična ideja, ki so jo
alkimisti gotovo poznali. Namen risanih podob ni bil zgolj razlaganje modrosti,
temveč so utelešale energije, ki jih je alkimist pri svojem delu potreboval.
Meditiranje ob teh podobah je alkimista povezalo z modrostjo in močjo imaginacije«
(Zalta, 2003). V nadaljevanju je opisanih sedem alkimističnih postopkov.

1. postopek: kalcinacija
Postopek kalcinacije pomeni, da je treba snov najprej pretvoriti v temeljne sestavine,
tako da so odstranili vse primesi in nečistoče. Alkimisti so postopek izvajali s
pomočjo ognja, tako da so snov segrevali toliko časa, dokler se ni spremenila v pepel.
V psihološkem smislu kalcinacija ponazarja očiščenje vseh samoprevar in iluzij. Gre
za simbolično osvoboditev človeka od misli, navad, dogem in ocen.

2. postopek: raztapljanje
Sledi naslednja stopnja, raztapljanje. V tem procesu izoliramo sestavine iz
predhodnega postopka, kar pomeni raztapljanje pepela iz kalcinacije v vodi ali
kislini. Psihološki pomen slednjega je raztapljanje trdnih verovanj in vseh napačnih
predstav ega.
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3. postopek: ločitev
Sledi postopek ločitve, v katerem izoliramo raztopine od trdnih nečistoč s filtracijo.
Operacija simbolizira odkrivanje bistva posameznika. V primeru, da so bile prvotne
tri operacije uspešne, so ostali le še bistveni deli snovi.

4. postopek: spajanje
V naslednjem postopku gre za spajanje, kjer preostale elemente spojimo v novo
snov. S psihološkega vidika spajanje simbolizira združitev anime in animusa, se
pravi poosebitev moških ali ženskih psihičnih nagnjenj v psihi nasprotnega spola.

5. postopek: fermentacija
Sledi dvodelen postopek fermentacije, kjer se snov najprej razkroji, nakar »mrtva«,
razkrojena snov ponovno oživi s pomočjo bakterij. Pri ponovni oživitvi snovi se
njena temeljna narava snovi spremeni, kar simbolično pomeni postopek
poduhovljenja in je inspiriran od nečesa, kar je povsem onstran nas. Alkimistični
izraz za to je »skrivnostni ogenj«.

6. postopek: destilacija
Destilacija pomeni spreminjanje tekočine v plinasto stanje in nato ponovna
pretvorba v tekočino. Alkimisti so verjeli, da s tem postopkom sprostimo bistvo ali
»duha« določene snovi. S ponavljanjem destilacije nastane močno skoncentrirana
snov, ki so ji alkimisti nadeli ime »mati kamna«, ostanek, iz katerega so izgnali dušo,
pa »caput mortuum«. Postopek ponazarja ločitve in spajanje subtilnih in celostnih
delov osebnosti.

7. postopek: koagulacija ali fiksiranje
Koagulacija za alkimiste predstavlja pretvorbo kovine v zlato. Psihološki pomen
koagulacije je utelešenje in sproščanje »ultimae materiae« duše, kar simbolizira
kamen modrosti.
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2.2 Kamen modrosti

Glavni cilj alkimije predstavlja kamen modrosti, ki naj bi pretvarjal kovine v zlato,
hkrati pa predstavlja eliksir življenja, napoj nesmrtnosti. Tako alkimija kot
individuacijski proces se ukvarjata z združevanjem nasprotij. Kamen modrosti kot
simbol sebstva si lahko razlagamo tudi kot simbol, ki združuje. »Sebstvo, ki svojo
trdnost pridobi skozi proces individuacije, predstavlja združitev nasprotij: moškega
in ženskega, dobrega in slabega, duhovnega in snovnega, notranjega in zunanjega«
(Zalta, 2003). V alkimističnih krogih se je pogosto uporabljal izraz »svete poroke«,
ki predstavlja eno izmed bistvenih faz v procesu preobrazbe.

Slika 4: Kvadratura kroga, simbol kamna modrosti, ki predstavlja celovitost in združitev nasprotij [vir št. 28]
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Stari arabski alkimist Morienus je nekoč rekel: »On (kamen modrosti) je izvlečen iz
tebe. Ti si njegov mineral in v tebi ga je mogoče najti.« Kamni ne glede na to, ali so
dragoceni ali navadni, pogosto simbolizirajo sebstvo, saj so tako rekoč popolni –
nespremenljivi in trdni. Ljudje že od nekdaj zbirajo kamne. Mnogi verski kulti svoj
sveti kraj čaščenja zaznamujejo s kamnom, ki na tistem mestu predstavlja prisotnost
boga.

V starodavnih arhaičnih družbah ima tudi surov kamen močan simboličen pomen,
verjeli so namreč, da v notranjosti naravnega, neobdelanega kamna prebivajo
duhovi. Avstralski domorodci verjamejo, da njihovi sveti kamni vsebujejo duhove
umrlih.

»Kamen

je

simbol

tistega,

kar

morebiti

predstavlja

človekovo

najpreprostejše in najgloblje izkustvo večnosti, ki nas prevzame, ko se počutimo
nesmrtne in nespremenljive« (von Franz, 2003). V mnogih sanjah sebstvo
simbolizira kristal, saj naj bi človek intuitivno čutil, da znotraj matematično
natančne urejene strukture delujejo načela duhovnega reda.

2.3 Alkimija z vidika analitične psihologije

Simbolični, mistični vidik alkimije je proučeval tudi utemeljitelj analitične
psihologije Carl Gustav Jung, ki je leta 1944 v svojem delu Psihologija in alkimija
zapisal,

da

obstaja

neposredna

povezava

alkimističnih

simbolov

in

psihoanalitičnega procesa, zato se je pod njegovim vplivom alkimija uveljavila kot
psihološka in duhovna veda.

Na tem mestu bom nekaj besed namenila delu Carla Gustava Junga, saj se bom v
nadaljevanju pogosto naslanjala na njegove koncepte. Carl Gustav Jung se je rodil v
Švici 26. julija 1875, kjer je tudi kasneje živel in ustvarjal. Svoje delo je utemeljil na
raziskovanju lastnega nezavednega, na izkušnjah psihoterapevtske prakse in na
podlagi študij filozofskih in alkimističnih tekstov, kar je razlog, da so ga nekateri
imeli za mistika. Kot meni Jung (2003), psihologija »ni niti biologija niti filozofija,
temveč ravno vedenje o duši«.
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Njegova najvidnejša odkritja obsegajo spoznanje, da poleg osebnega obstaja tudi
kolektivno nezavedno, delitev na introvertiran in ekstravertiran tip osebnosti,
psihološki tipi in odkritje arhetipov. V njegovi teoriji osrednje mesto zavzema
individuacijski proces, ki ga bom podrobneje obravnavala v nadaljevanju. Jungovo
odkritje nezavednega ni revolucionarno zgolj z vidika psihoanalitičnega zdravljenja,
temveč je njegovo stremljenje k temu, da človek v prvem planu opazuje svojo
notranjost in šele nato zunanji svet, vplivalo tako na mnoge zvrsti umetnosti, od
slikarstva do književnosti, kot tudi na psihologijo, biologijo, znanost in na splošno
percepcijo tega, kar človek je. Pojem duševnosti je Jung poskušal opredeliti v kar
najširšem pomenu, pri čemer si je pomagal z arhetipi in mitskimi liki, brez da bi se
slepil, da jo je mogoče zaobjeti v eni sami definiciji. Na enak način, skozi
razumevanja celosti in neponovljivosti vsakega posameznika, se je posvečal
obravnavi v psihoanalitični praksi.

Pri študiju psihotičnih bolnikov se je močno razlikoval od svojih študijskih kolegov,
ki so o bolnikih razmišljali bolj redukcionistično, saj je bil mnenja, da imajo tudi
halucinacije ali najbolj nepovezane besede svoj smisel in da nikakor ne smemo
zanemariti individualnosti vsakega posameznika. Pri tem je na prvo mesto postavljal
duševno zdravje analitika in njegov odnos do pacienta, kar je v praksi pomenilo, da
je zahteval transformacijo analitika, ki je po Jungu izpostavljen enakim procesom
kot njegov pacient.

Ko govorimo o psihoanalizi in njenih začetkih, je treba povezati vzporednice s
Sigmundom Freudom. Jung se je s Freudom prvič srečal na Dunaju leta 1907, njun
odnos pa je kmalu prerasel v zaupno prijateljski, vse dokler se nista po osmih letih
oddaljila zaradi trenja mnenj. V vseh izrazih, ki so Jungu predstavljali človekovo
težnjo po duhovnem razvoju, je Freud videl le potisnjeno seksualnost. Ko je Jung
objavil delo Preobrazbe in simboli libida, v katerem je jasno povzel svoje
nestrinjanje s Freudom, sta se dokončno razšla. Jung je umrl 6. junija 1961, malo
zatem, ko je skupaj s svojimi sodelavci dokončal svoje zadnje delo, edino iz
njegovega opusa, ki je bilo namenjeno širšemu krogu ljudi, in sicer Človek in njegovi
simboli.
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Bistvo alkimije so za Junga predstavljale človekove psihološke projekcije, aspekti
zavesti in nezavednega. Jung je alkimistične simbole opazil v sanjah njegovih
pacientov (izračunal je, da jih je interpretiral najmanj osemdeset tisoč), ki s
starodavnim ezoteričnim znanjem niso imeli nobene povezave. Po njegovem
mnenju so se simboli pojavili iz kolektivnega nezavednega, alkimistični proces pa je
opisal kot individuacijo, kot razvoj celostne osebnosti. »Individuacija pomeni
postopno duhovno oz. osebnostno rast človeka, tj. samorazvoj, samouresničenje. Pri
tem gre za udejanjenje vseh potencialov, ki se nahajajo v človeku, predvsem pa
arhetipa Sebstva« (Ravnjak, 2005).

Individuacijski proces je torej sinonim za zavestno spoznavanje sebe, iskanje
identitete, celovitosti, izraz lastne individualnosti, kar se dogaja na izrazito osebnem
nivoju, saj mora vsaka oseba posamično skozi svojo osebno individuacijo. Le na ta
način se lahko izoblikuje posameznikova osebnost, ki se loči od splošne, kolektivne
psihologije. Kljub temu da človek teži k samouresničitvi, ni nujno, da do tega pride,
saj večina ljudi to težnjo v sebi zatre. Da se posameznik osvobodi persone, je zaradi
neskladja podobe, ki jo ima o sebi in jo predstavlja drugim in njegovim bistvom,
potreben velik mentalni napor.

»Tisti, ki prihaja k sebi, tvega srečanje s samim sabo. Ogledalo ne zna lagati, ampak
pristno kaže tisto, kar se v njem ogleduje, kaže obraz, ki ga nikoli ne nosimo po svetu,
saj ga skrivamo s persono, masko igralca. Ogledalo pa se nahaja za masko, nosi pravi
obraz« (Jung, 2003). Individuacija je proces, ki poteka na vedno novih, višjih ravneh
in kot se slednja nikoli ne konča, se tudi alkimistični postopek ponavlja na vedno
višjih nivojih. »Vsako novo obdobje v posameznikovem življenju spremlja ponovitev
konflikta med zahtevami sebstva in zahtevami ega« (Handerson, 2003). Alkimisti
so se s svojim pojmovanjem snovi in izzivanjem snovnih sprememb spuščali vse
globlje v nezavedne plasti lastne osebnosti in se izpostavljali pogosto mučnemu in
tudi nevarnemu procesu individuacije. »"Kamen modrih" in "zlato" naj bi bila
materialna dokaza, da so dosegli končni cilj svojega "opusa", vendar – če logično
nadaljujemo Jungovo misel – do takšnega rezultata niso prišli, ker sam proces ni
končen: pred iskalcem se odpirajo vedno nova nepoznana obzorja« (Sitar, 2003).
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Jungova učenka in sodelavka Marie-Louise von Franz pravi, da se mora človek v
primeru, da želi uresničiti indiviuacijski proces, zavestno predati in odpreti moči
nezavednega, tako da posluša, kaj nam le-ta sporoča, namesto da razmišlja, kaj bi
moral storiti ali kaj bi lahko bilo sprejemljivo v očeh drugih. Slednje ponazori s
trditvijo, ki se mi zdi z vidika ustvarjalne osebnosti bistvenega pomena: »Človek si
mora nenehno prizadevati za nečim, česar ni še nihče pred njim spoznal. Vodilni
namigi ali vzgibi ne izhajajo iz ega, temveč iz totalitete naše psihe – iz sebstva. Še
več, nesmiselno je pogledovati, kako se razvija nekdo drug, saj ima vsak izmed nas
izjemno samouresničitev. Čeprav so si človeške težave med seboj podobne, niso
nikoli povsem enake. Zaradi hkratne enakosti in drugačnosti težko strnemo
neskončne različice procesa individuacije. Dejstvo je, da mora vsak človek narediti
nekaj, kar je izključno samo njegovo« (von Franz, 2003).

Na ta način si lahko razlagamo postopke alkimistov, ki so potekali v tajnosti in
povsem individualno, njihovo delo pa je zaradi subjektivnega izražanja in razvoja le
posameznemu avtorju razpoznavnih simbolov še vedno zavito v tančico skrivnosti.
S psihoalkimijo, kot je izraz poimenoval Jung, ali drugače rečeno s psihologijo
transformacije so se ukvarjale različne kulture in civilizacije, katerih cilj je bil
razsvetlitev človekove zavesti.

Srednjeveški alkimisti, ki so delovali v Evropi, so proces transformacije osebnosti
povzeli v izreku V.I.T.R.I.O.L., kar pomeni: »Spusti se v drobovje zemlje in s
prečiščevanjem boš našel kamen modrosti.« Drobovje zemlje lahko razumemo kot
nezavedno, medtem ko kamen modrosti v tem primeru predstavlja arhetip sebstva,
prebuditi sebstvo pa je notranji cilj alkimističnega delovanja. Pri tem mora
človekova stara osebnost odmreti, da bi se lahko rodilo novo, samorealizirano
sebstvo, kar lahko ponazorimo z izrekom »razbij in sestavi«, le da v tem primeru
stvari preoblikovanja ne predstavlja snov, temveč človekova zavest, ali kot lahko
preberemo v Coelhovem romanu Alkimist – »vsaka stvar se mora spremeniti na
bolje in tudi sprejeti svojo novo usodo«. (Coehlo, 1996).
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3 ALKIMIJA V PROCESU USTVARJANJA

Jung je v svojih tekstih nenehno poudarjal, da za današnjega človeka ni nič več sveto
in da smo zaradi pretirane racionalizacije vse stvari oropali njihove skrivnostnosti
in božanskosti. Prepričanje, »da ima vsaka stvar svoj (skriti) pomen, ki je onstran
njene fizične pojavnosti, je bilo v renesansi splošno razširjeno. Če lahko posameznik
razume skrito bistvo stvari, lahko to substanco uporabi v magične, alkimistične ali
zdravstvene namene« (Zalta, 2003). Prepričana sem, da je razumevanje skrivnostne
duše stvari mogoče uporabiti tudi v umetniške namene in da je takrat, ko smo
povsem predani aktu ustvarjanja, svet, kot so ga dojemali naši predniki, še vedno
dostopen.

Umetnik tako kot alkimist svoje notranje doživljanje projicira v materijo. Kandinski
je svoje razmišljanje izrazil v naslednjih besedah: »Vse, kar je mrtvo, trpeče. Ne
samo stvari poezije, zvezde, mesec, gozd, rože – temveč tudi bel hlačni gumb, ki se
svetlika v cestni luži … Vse ima skrivnostno dušo, ki večkrat molči, kakor govori«
(Jeffe, 2003). Paul Klee je rekel: »Predmet preseže mejo svoje pojavnosti takrat, ko
spoznamo, da je stvar več od tega, kar nam razkriva njena zunanjost« (Jeffe, 2003).
Citiram še italijanskega slikarja Carra, ki je nekoč zapisal: »Navadni predmeti
razkrivajo tiste oblike preprostosti, s katerimi lahko uresničijo višjo, pomembnejšo
raven bivanja, kjer domuje ves sijaj umetnosti« (Jeffe, 2003). Vse te misli odsevajo
starodavno alkimistično pojmovanje »duha v materiji«. »Številni umetniki so mimo
videza skušali prodreti v »resničnost« ozadja ali v »duh materije« s transmutacijo
stvari – s fantazijo, nadrealizmom, sanjskimi slikami, rabo naključij itd.« (Jeffe,
2003).

Star alkimistični izrek pravi: Ars totum requirit hominem – umetnost zahteva celega
človeka. Izrek se navezuje na alkimistični proces, na umetnost pretvarjanja svinca v
zlato, kar metaforično predstavlja proces individuacije, vendar ga lahko razumemo
tudi v kontekstu kateregakoli avtorskega ustvarjalnega procesa. Gre torej za dva
načina razumevanja, vendar lahko nanju gledamo tudi sinhrono, saj menim, da je
ustvarjalni proces vedno povezan s procesom preobražanja osebnosti.
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Alkimisti ne poudarjajo ločevanja, temveč dajejo prednost iskanju celovitosti
oziroma enosti. V tem kontekstu lahko kreacijo razumemo tudi kot materializiran
notranji svet ustvarjalca. Vsako avtorsko ustvarjanje je namreč odraz zavesti
ustvarjalca v procesu njegovega nastajanja, kar zajema njegova prepričanja,
verovanja, pogled na svet in obratno, sam ustvarjalni proces vzajemno vpliva na
njegovega izvajalca.

Slednje se zrcali na moji osebni izkušnji na način, da me je vedno zanimalo, kaj je
bil povod za nastajanje oblike, zgodbe, vzdušja. Vedno sem se spraševala, zakaj me
v posameznem trenutku navdušuje nekaj točno določenega. Ko iščem skupno točko
vseh preteklih idejnih zasnov, ki so me kadarkoli navdihovale, ugotovim, da je bila
inspiracija vedno povezana z določenim obdobjem v mojem življenju – vedno je
odražala moj trenutni pogled na svet, odnos do okolice, sebe, življenja. Inspiracije
nisem izbrala zavedno, gre za odraz notranjega doživljanja. Vsaka avtorska stvaritev
se najprej izoblikuje na podzavestni ravni, v fazi inkubacije, ko o končnem rezultatu
praviloma zavestno še ne razmišljamo, zato so tovrstni izdelki nekakšen vizualni
izraz stanja zavesti tistega, ki jih je ustvaril. Ob vsem tem me je obšlo zavedanje, da
sem potem, ko se je določena inspiracija izčrpala in projekt zaključil, praviloma tudi
sama postala na nek način preobražena. In ravno zato vsako oblačilo, ki sem ga v
preteklosti ustvarila, pripoveduje zgodbo o določenem obdobju, o tem, kar sem bila
in kaj postajam.

Pri avtorskem ustvarjanju se odpremo silnicam svoje podzavesti, da pridejo na plan,
saj lahko le na tak način ustvarimo nekaj, kar še nikoli prej ni obstajalo, hkrati pa se
na ta način tudi sami preobražamo. Alkimija nastopi, ko se duhovna raven združi z
materialno in ravno slednje se dogaja pri procesu ustvarjanja. »Umetnik vsebino
svojega uma spreminja v svoje delo, v kreacijo; torej to, kar ustvarja, živi. Da bi neka
stvaritev zares lahko nastala na najboljši možni način, se moramo v celoti
poistovetiti z njo – izginiti v procesu njenega nastajanja. Proces poteka podzavestno;
originalna stvaritev, inovacija, je namreč nekaj, kar še nikoli ni obstajalo; je
»stvaritev iz niča«, ki prihaja iz teme, iz podzemlja, to je iz nezavednega kolektivnega
astrala« (Ravnjak, 2005).
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Obravnavano poglavje se do te točke nanaša predvsem na podzavestni del
kreativnega procesa, vendar na tem mestu nikakor ne smem zanemariti razumskega
pola, ki zajema pridobljeno znanje, pretekle izkušnje, premislek in refleksijo, kar je
ključnega pomena za kritično presojanje in ovrednotenje lastnega dela. Ustvarjalni
proces je vedno kombinacija zavestnih in nezavednih procesov, kar je ameriški
sociolog Graham Wallis leta 1926 prvič opredelil kot faze kreativnega procesa.

Prva faza je faza priprave, ko zbiramo podatke, raziskujemo, razčlenjujemo in
prebiramo literaturo, za drugo fazo je značilno podzavestno zorenje informacij, sledi
faza iluminacije, kjer se rešitev pojavi kot nenaden preblisk, nakar sledi faza
verifikacije, ko se od svoje kreacije oddaljimo in jo kritično ovrednotimo.

Oblikovalci že pri začetni ideji prehajamo iz faze zbiranja podatkov v fazo inkubacije,
v fazo inspiracije in nato verifikacije, ko svoje ideje ovrednotimo, nato pa vse štiri
faze ponavljamo, ko rišemo skice, ko modeliramo na lutki, ko določamo barve
materiala in vzorce … Alkimija ustvarjalnega procesa, ki se nanaša na preobražanja
osebnosti, je močno prisotna skozi vse štiri faze, predvsem pa v fazi inkubacije, ko
tako kot naše ideje podzavestno zorimo tudi mi sami.

3.1 Individuacija ustvarjalne osebnosti

Kot pravi Anton Trstenjak (1981), je umetniško delo »tako ustvarjalno, da ga
psihologi istovetijo s samoaktualizacijo ali samouresničenjem. Človek s takim
delovanjem sebe šele dejansko realizira, uresniči, ustvari. Zdaj nastaja iz njega res
samostojna osebnost«. S povezovanjem individuacije in ustvarjalnosti se je ukvarjal
tudi psihoanalitik Erich Neumann (1974), ki meni, da se ustvarjalni človek razlikuje
od ostalih ljudi, saj se psihične vsebine, ki so sicer za vse ljudi enake, pri njem
razvijajo drugače. Kot pravi Neumann, vsak posameznik na poti individualnega
razvoja doživlja rane, »navaden« človek jih razrešuje tako, da se prilagodi kolektivu,
kar se pri ustvarjalnem človeku zrcali na drugačen način.
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»Pri njem te rane sicer obstajajo odprte, toda doživljanje trpljenja zaradi njih sega
do tistih globin, iz katerih potem privre neko drugačno zdravilo, namreč ustvarjalni
proces« (Neumann, 1974). Rane in kompleksi, ki naj bi jih imel vsak človek,
ustvarjalnega človeka torej spodbujajo k razvoju. Individuacija ustvarjalne
osebnosti je na ta način objektivno pomembna, saj se zrcali v samem umetniškem
izdelku, hkrati pa gre za povezavo s kolektivnim nezavednim, s kulturo in časom. Na
ta način so arhetipske vsebine kolektivnega nezavednega simbolno izražene v
umetniškem objektu, dostopne tudi zunanjim opazovalcem.

Verjamem, da bom, ko bo ustvarjalni proces zaključen, tudi sama preobražena v
določenem pogledu, hkrati pa je pričujoče delo odraz mene same in vseh premikov
moje zavesti in novih spoznanj, ki so se in se še bodo zgodili v obdobju njegovega
nastajanja. V nadaljevanju bom opisala svoj proces ustvarjanja od prvih zametkov
ideje pa vse do končne realizacije. Cilj je proces sam po sebi, le-ta pa ima potencial,
možnost, da se lahko razvije, oblikuje v karkoli. Skrivnost v metafori alkimije ni
zlato, temveč pomen, ki ga alkimija kot taka pripisuje samemu postopku
preoblikovanja.

3.2 Razvoj idejne zasnove

Bolj kot se je obdobje mojega življenja na Danskem bližalo koncu, bolj so me
navduševala drevesa ob jezeru Bagsvaerd. Drevo simbolizira enega izmed
najočitnejših motivov, ki se pogosto pojavljajo v sanjah, in predstavlja izredno veliko
število različnih pomenov. »Ker psihične rasti ne moremo sprožiti z zavestnim
naporom volje, ker se zgodi le naravno, sama od sebe, se v sanjah pogosto pojavlja
kot simbol drevesa, katerega počasna, mogočna, spontana rast sledi svojemu
vzorcu« (von Franz, 2003).
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Slika 5: Kabalistična shema drevesa življenja [vir št. 29]

»Vsako drevo ima svojo prvobitno podzemno različico. Častitljivo drevo varuje
»skrivno drevo« pod zemljo, tisto iz življenjsko pomembnih korenin, ki pijejo iz
nevidnih voda. Skrita duša drevesa pošilja iz teh korenin energijo navzgor, tako
da njegova najresničnejša, enkratna in najbolj modra narava vzbrsti nad zemljo«
(Clarissa Pinkola Estes).
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Drevesa imajo močan simboličen pomen, saj povezujejo tri ravni kozmosa, na
splošno pa veljajo za simbol povezovanja zemlje in neba, saj njihove korenine
poganjajo v globine zemlje, njihove veje pa segajo v nebo. V življenju prvobitnega
človeka igrajo drevesa ključno vlogo, saj so bili prepričani, da ima človek poleg svoje
še divjo dušo, ki jo pooseblja drevo. Drevo življenja predstavlja univerzalen simbol,
ki ga lahko v mnogih različicah zasledimo povsod po svetu. Evropski ezoterični
tradiciji ustreza kabalistična predstava o drevesu življenja, ki nosi načrt vsega, kar
obstaja, in na ta način simbolizira manifestacijo življenja.

Simbolika temačnega gozda se zelo pogosto pojavlja tudi v pravljicah, kjer se
protagonist praviloma izgubi, medtem ko je izpostavljen vsem mogočim
nevarnostim, ob vrnitvi pa je osebnostno spremenjen. Oseba, ki se izgubi v gozdu,
predstavlja eno izmed arhetipskih situacij, ki jo je Jung prepoznal v sanjah svojih
pacientov, hkrati pa se je motiv skozi zgodovino pojavljal v različnih umetniških
delih. Dantejeva Božanska komedija se na primer začne dogajati ravno sredi
temačnega gozda, v katerem Dante zaide in kjer sreča Vergila, ki ga spremlja na
njegovem potovanju skozi devet stopenj pekla.

Gozd je naše prvotno okolje, zato tam najlažje pridemo v stik s primarnimi
frekvencami življenja in narave ter posledično tudi sami s seboj. Gozd po mnenju
psihoanalitikov predstavlja nezavedno, gre torej za prispodobo transformacije
neozaveščenih, temačnih, kaotičnih aspektov osebnosti v ozaveščene. Nevarnosti in
strahovi, ki se pojavijo ob vstopu v gozd, torej predstavljajo senčno plat osebnosti,
ki jo je nato s pomočjo gozda mogoče preseči. Motiv gozda se me je sprva dotaknil
le na vizualni ravni, simboličen pomen, ki se skriva v ozadju, sem spoznala šele
kasneje. Ko sem bila sredi procesa vizualnega raziskovanja, me je nenadoma, v enaki
meri kot motiv gozda, začel pritegovati motiv mesta, natančneje metropole, mesta,
kot je New York. Sprva sem gozd in mesto dojemala predvsem z vidika dualnosti,
kot nekaj nezdružljivega. V tem obdobju sem med brskanjem po spletu povsem
naključno zasledila pristop k oblikovanju, ki ga je razvil Kentaro Kimura in ga
poimenoval kreativna alkimija.
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Kreativna alkimija je »skrivno razmerje med zavednim in nezavednim in predstavlja
ključ do tvoje kreativnosti. Gre za razmerje med dvema načinoma mišljenja –
»mestom«, ki predstavlja našo zavest, in »gozdom«, ki predstavlja našo podzavest«
(Kentaro Kimura, 2015). Z vidika kreativne alkimije, ki gozd povezuje s podzavestjo
in mesto z zavestjo, se je moje dosedanje raziskovanje povezalo v smiselno celoto,
kar bom opisala v nadaljevanju. Lahko bi rekla, da se mi je z odkritjem Kimurove
stavke o dualnosti mesto – zavest ter gozd – podzavest zgodila sinhroniciteta.

Izraz sinhroniciteta je Jungov in opisuje »smiselno naključje«, ki v opazovalcu
vzbudi občutek nekega višjega smisla ali pomena v opaženem. Pojav nas napeljuje
na do sedaj nepojasnjeno povezavo med materijo in psiho, s katero se ukvarja
psihosomatska medicina. »S tem, ko je dr. Jung zasnoval pojem sinhronicitete, je
zarisal pot, po kateri bomo morda prodrli globlje v povezavo psihe in materije« (von
Franz, 2003). Ravno alkimija je tista veda in praksa, ki se je že davno v preteklosti
ukvarjala s povezovanjem obeh polov. Alkimistični izrek pravi: »Kakor je zgoraj,
tako je tudi spodaj,« kar pomeni, da naš zunanji svet odraža notranjega in obratno,
pojavni svet je odraz našega notranjega doživljanja.

3.3 Ahetipi

Za razumevanje procesa raziskovanja, ki sledi v nadaljevanju, je treba najprej
opredeliti pojem arhetip, saj sem nadaljnjo vsebino gradila na arhetipski simboliki.
V tem kontekstu se ponovno naslanjam na Junga, ki je, kot že omenjeno, z
raziskovanjem simbolov v sanjah in njihovim povezovanjem s simboli različnih
kultur odkril njihovo univerzalnost ter na podlagi slednjega izoblikoval teorijo o
kolektivnem nezavednem. Kolektivno nezavedno sestavljajo avtonomne kolektivne
vsebine, pramisli ali arhetipi, ki se izražajo skozi odnose, svet umetnosti, kulturni
kodeks obnašanja ter še zlasti skozi sanje, mite in pravljice. Lahko bi jih opisali kot
sheme, po katerih se odvija življenje in ki so ne glede na individualno izkustvo
posameznika enake za vse ljudi. Gre torej za določene dele psihe, ki so prisotni in
razširjeni povsod, neodvisno od rase ali kulture, in se ne zrcalijo zgolj v obliki misli,
temveč tudi kot emocije, čutenja, fantazije in dejanja.
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Arhetip se izraža kot notranja težnja po ponavljanju različnih reprezentacij ene in
iste situacije, ki sili človeka, »da izgovarja besede in počne stvari, katerih pomena se
ne zaveda, in to v takšni meri, da o tem ni niti enkrat pomislil« (Jung, 2003). Kot
pravi Jung, ta težnja ni nič manj izrazita, kot je nagonska težnja živali, ki o svojih
vzgibih ne razmišlja, ampak jih preprosto udejanji. Nekateri psihologi celo
zagovarjajo tezo, da ni naša osebnost tista, skozi katero se arhetipi izražajo, temveč
so arhetipi tisti, ki nas imajo v oblasti.

Arhetipi ali prapodobe so torej nekakšne univerzalne možnosti, sheme vsega, kar je.
Slednje se mi zdi povsem primerljivo z alkimistično predstavo o prasnovi, ki nosi
zapis o vseh oblikah in zametkih življenja, ki imajo potencial, možnost, da se lahko
razvijejo, oblikujejo v karkoli. Na to, da se arhetipska situacija začne uresničevati pri
določenem posamezniku, vplivajo tipične življenjske situacije, kot so recimo rojstvo,
smrt, zaljubljenost in trenutki, ko je človek primoran sprejemati pomembne
odločitve. Izraz arhetip je pogosto predmet napačnega razumevanja, kot nekaj, kar
predstavlja točno določene podobe.

Kot pravi Jung, obstaja toliko arhetipskih situacij, kot obstaja posameznih
individuumov, glede na ozaveščanje in izkustvo posamezne individualne zavesti pa
se lahko delovanje arhetipov tudi spreminja. Skozi subjektivno percepcijo
posameznikove zavesti se arhetip izoblikuje v povsem svojevrstno izkušnjo, brez
katere bi obstajala zgolj nekakšna shema brez vsebine.

Kot primer lahko navedem obred iniciacije, ki ga lahko zasledimo tako v arhaičnih
skupnostih kot v sodobnih družbah, ki se izvrši skozi ritual smrti in ponovnega
rojstva in predstavlja prehod iz enega življenjskega obdobja v drugega. Govorimo o
motivu, ki je vtkan v strukturo vseh religioznih obredov, pri katerih se izvaja določen
postopek čaščenja v času rojstva, poroke in smrti. Kljub temu da obstaja mnogo
različic motiva iniciacijskih obredov, motiv sam po sebi ostaja isti. Najčistejšo in
najbolj zgoščeno obliko arhetipskega doživljanja lahko zasledimo v pravljicah, saj so
napisane na način, ki posameznika vodi skozi proces individuacije.
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Pogosto se zgodi, da poslušalec ob poslušanju pravljice doživi močno čustveno
reakcijo ali doživi občutek, kot da bi se globoko v njegovi notranjosti nekaj
premaknilo. V večini primerov se v pravljicah zgodba glavnega junaka odvija po
nekem ustaljenem arhetipskem vzorcu, v katerem junak na začetku živi povsem
umirjeno in vsakdanje življenje, ob čemer se ne zaveda, da je kakorkoli poseben ali
zaznamovan, vse dokler se nenadoma ne znajde sredi pustolovščine, katere konca
ne more predvideti. Na poti sreča temačne svetove in nepoznane sile, s katerimi se
mora soočiti in jih premagati. Ob tem sreča modro bitje, ki mu s svojim vedenjem
pomaga pri premagovanju ovir, tako da mu podari kakšen čudežen predmet ali pa
ga opremi s posebnimi sposobnostmi. Junak gre v boju s temačnimi silami do svojih
skrajnih moči, za kar praviloma sledi nagrada. Lik junaka predstavlja enega izmed
od nekdaj navzočih arhetipov.

Arhetipi se izražajo v arhaičnem jeziku, in sicer skozi simbolne pomene. »Beseda ali
podoba je simbolna takrat, ko vsebuje nekaj več od očitnega in neposrednega
pomena« (Jung, 2003). Pomen simbola stoji za neko podobo, imenom ali sliko, ki
nam je povsem znana, vendar je poleg ustaljene konotacije nosilec neke neznane,
prikrite vsebine, ki jo je nemogoče v celoti opredeliti. Pri tem nas omejuje zavestni
um, saj se simbolni pomeni nahajajo tam, do koder zavestni um ne seže. Onkraj
človeškega zavedanja sega mnogo konceptov, ki jih ni mogoče v celoti razumeti in
opredeliti, zato nenehno uporabljamo simbolno govorico, poleg tega lahko s tem
pojasnimo, zakaj so simboli sestavni del vsake religije.

Človek se srečuje s simboli tudi povsem spontano in nezavedno, v obliki sanj. Ravno
skozi proučevanje sanjskih simbolov se je psihoanalitikom uspelo dokopati do
nezavednih plasti psihe, saj naj bi v splošnem veljalo, da se nam nezavedni vidik
vsakega dogodka razkriva skozi sanje, kjer se pojavi v obliki simbolne podobe. V
sanjskem svetu se skozi nezavedno izražajo tudi zametki naših zavestnih misli, zato
lahko povsem običajni predmeti, ideje ali dogodki iz sanj dobijo močan psihičen
naboj, ki nas čustveno pretrese, kljub temu da se nam sanje na prvi pogled zdijo
povsem običajne.
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Jung je bil mnenja, da je podzavest najbolj avtentičen del človekove osebnosti, njeno
bistvo, ki pa ga je mogoče razumeti samo skozi intuicijo in simbole. Človek je od
nekdaj uporabljal simbolno govorico, skozi katero je osmislil pojavni svet in svoj
prostor znotraj njega. Danes je naš stik z intuicijo pretrgan, saj so ob prevladi
intelekta simbolni pomeni navidezno izgubiti svoj smisel, kar se odraža kot
odtujenost in izguba smisla sodobnega človeka. Nagnjenost k pretirani
racionalizaciji nas je odrezala od domišljijskega sveta nezavednih asociacij do te
mere, da ga niti ne znamo več prepoznavati. Za sodobnega človeka je določena stvar
točno to, kakršno definicijo zavzema v slovarju in nič več. Nenavadne sanje, fantazije
ali celo videnja danes pripisujemo patološkim motnjam, saj v splošnem velja
prepričanje, da se človeku pri zdravi pameti kaj takega ne more pripetiti. Kljub
vsemu so psihične asociacije arhaičnega človeka preživele v našem nezavednem,
naše doživljanje čustev je povsem enako doživljanju prvobitnega človeka.

»Površina našega sveta je videti očiščena vseh vraž in iracionalnih prvin. Povsem
drugo vprašanje pa je, ali je tudi naš notranji človeški svet (a ne tisti, ki ga v skladu
s svojimi željami lažno omejujemo) zares svoboden prvinske arhaičnosti. Ali morda
število trinajst ni še vedno za marsikoga tabu?« (Jung, 2003). Kot pravi Edinger,
nas »simbol pripelje k manjkajočemu delu celovitega človeka. Poveže nas z našo
izvorno celovitostjo. Zaceli naše razpoke, našo odtujenost od življenja. In ker je
celoviti človek veliko več kot le jaz, nas poveže z nadosebnimi silami, ki so vir našega
obstoja in našega pomena« (Edinger, 1994).

Objekt manipulacije in hkrati izrazno sredstvo v procesu oblikovanja oblačil je telo.
Telo, ki ga preoblikujemo in skozi katerega pripovedujemo zgodbe. Tako kot se
igralci poistovetijo s svojim likom, s svojo začasno persono, se tudi manekenka
prelevi v določen lik in prevzame njegovo namišljeno identiteto, ki jo izraža skozi
lastno telo. Če je idejni subjekt konceptualne narave, se le-ta odkriva skozi telo kot
nek izmišljen lik, ki pooseblja idejo in v zunanjem opazovalcu sproža mehanizme
identifikacije. Prek poosebitve z navideznim likom, ki pooseblja idejni subjekt, se
slednji razkrije do določene meje, vendar hkrati še vedno dopušča opazovalčevo
subjektivno interpretacijo.
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»V arhetipski simboliki so oblačila persona, podoba, ki jo kažemo svetu. Persona je
nekakšna krinka, ki ljudem kaže le tisto, kar jim dovolimo vedeti o nas in nič več.
Vendar ima persona tudi starejši pomen. Persona ni le maska, za katero se skrijemo,
bolj je navzočnost, ki senči posvetno osebnost. V tem pomenu je persona ali maska
znak družbenega položaja, vrednota, značaj in avtoriteta, zunanji določevalec in
zunanji prikaz obvladovanja« (Estes, 2003).

V nadaljevanju se naslanjam na Neumanna in na njegovo teorijo o objektivni
pomembnosti umetniškega dela, opisano v enem izmed prejšnjih poglavij. Če je
torej persona, ki jo oblikovalec posreduje skozi svoj izdelek, zasnovana na arhetipski
podobi, so vsebine kolektivnega nezavednega, ki so simbolno izražene v umetniškem
objektu, dostopne tudi zunanjim opazovalcem, ki na vsakega posameznika delujejo
na individualen, subtilen način.

Vključevanje arhetipov v ustvarjalen proces je zelo razširjen pojav, vendar gre v
večini primerov za podzavestno odločitev. Arhetipi se najočitneje pojavljajo v
literaturi in v pripovedovanju zgodb, vendar jih lahko zasledimo praktično v kateri
koli smeri umetniškega delovanja. Ko primerjamo nekatere najbolj izstopajoče like
iz filmov, literature, mitov in pravljic, ugotovimo, da imajo marsikatero skupno
značilnost, kar kaže na to, da so avtorji bodisi zavestno ali nezavedno pri ustvarjanju
določenega lika črpali iz arhetipske vsebine. V modnem svetu je v zadnjem obdobju
zelo razširjen na primer arhetip bojevnice, pogosto se pojavlja tudi arhetip sence,
božanstva, kraljice … V procesu oblikovanja kolekcije oblikovalci pogosto zavestno
ustvarimo persono, imaginarno osebnost, kakršno bi oblekli v svoja oblačila.
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3.4 Arhetip divje ženske

Slika 6: Divja ženska [vir št. 30]

Vse hrepenimo po divjem.
Kultura skrajno omejuje zdravila za to koprnenje.
Naučili so nas, naj se sramujemo te želje.
Pustile smo si dolge lase in skrile svoje občutke za njimi.
Toda senca Divje ženske še vedno preži za nami,
podnevi in ponoči. Naj smo kjerkoli, senca,
ki lomasti za nami, je nedvomno štirinožna.
Clarissa Pinkola Estes
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V naslednji fazi ustvarjalnega procesa se bom ukvarjala s prenosom idejne zasnove
v vizualen jezik na podlagi vključevanja persone, ki temelji na arhetipu divje ženske.
V obdobju nastajanja vizualne zgodbe o dualnosti in hkrati povezanosti mesta in
gozda mi je povsem naključno pod roke prišla knjiga pesnice, pisateljice in
psihoanalitičarke Clarisse Pinkole Estes z naslovom Ženske, ki tečejo z volkovi.
Avtorica skozi starodavne pravljice pojasnjuje delovanje arhetipa divje ženske,
čarovnice, s katerim sem bila od nekdaj močno povezana. Sprašujem se, ali bi bila
persona kot osrednji lik nastajajoče kolekcije povsem enaka, le da je ne bi zavestno
poimenovala arhetipska podoba divje ženske, če mi omenjena knjiga ne bi prišla pod
roke. Slednje lahko le ugibam, vendar se bolj nagibam k pritrdilnemu odgovoru, saj
se je podoba persone v mojih mislih v veliki meri izoblikovala, še preden sem se
seznanila z omenjenim arhetipom. Gre verjetno bolj za to, da sem skozi literaturo
delovanje arhetipa ozavestila in ga na ta način imela možnost podrobneje raziskati
in se vanj poglobiti, kar mi je omogočilo še dodatno nadgraditi svoj ustvarjalni
proces. Sicer pa »pravijo, da vse, kar iščemo, išče tudi nas« (Estes, 2003).

Kakšna ženska pravzaprav je divja ženska? V knjigi z naslovom Kraljica in divja
ženska, v kateri se avtorja Linda Jarosch in Anselm Grun ukvarjata z ženskimi
arhetipi, lahko preberemo, da je divja ženska svobodna ženska, ker je neodvisna od
sodb drugih ljudi, saj se zaveda, da te sodbe ne služijo življenju, temveč življenje
omejujejo. Divja ženska si svoje misli dovoli izraziti, ne glede na to, ali jo bodo drugi
na podlagi njenega prepričanja sprejeli ali ne, saj ne dovoli, da bi drugi določali
njeno vrednost. To je zanjo drugotnega pomena. Njena svoboda je v tem, da sama
izbira, ali bo na določenih področjih raje delovala v skupnosti ali je zanjo
pomembneje, da je sama.

»Divja ženska se ne pusti omejevati, ne ravna se po ljudeh, temveč po svoji intuiciji.
Ta intuicija je v ljudeh globoko zakopana. Najdemo jo, ko si pozorno prisluhnemo
in smo dovzetne za to, kar čutimo globoko v sebi. Divja ženska čuti svoj notranji
ogenj, zaveda se svoje neukrotljivosti. Brez zadržkov je, zato živi svoje veselje kot
veselje in svojo žalost kot žalost« (Jarosch in Grun, 2009).
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Kot pravita Jarosch in Grun (2009), »divja ženska pozna tudi svojo ognjevito stran,
ne zataji svojih uničujočih energij in svoje divjosti. Vendar se je naučila pazljivo
ravnati z njimi. Vsaka ženska pozna svoje uničujoče strani, svoje sovraštvo, bes ali
podle lastnosti. Ni treba, da jih odreže, temveč lahko v njih prepozna tudi svoje
talente in modrost«. Sinonim za žensko neukročenost, za moč, ki prihaja iz globine,
so čarovnice. Osebno sem jih od nekdaj dojemala kot pozitiven lik, s katerim sem se
vedno lažje poistovetila, kot recimo s princeskami iz pravljic. Čarovnica je bila včasih
sinonim za zdravilke in jasnovidne ženske, danes pa se lika drži predvsem negativna
konotacija.

»Religiozne institucije so uspele zmesti pojme o tem, kaj je dobro in kaj zlo, in žal je
bila narava in povezanost s silami narave opredeljena kot zlo. Vedeti moramo, da to
niti najmanj ni bila nedolžna stvar. Najbolj svete stvari so lahko nevednim ljudem
prikazane kot slabe in to sčasoma postane družbena zakonitost« (Ercegović, 2015).
Moč arhetipa čarovnice marsikatero žensko prestraši ravno zaradi vcepljenih
prepričanj družbe, zaradi katerih smo izgubile stik s svojo avtentično naravo in nas
je posledično strah vsega neukročenega in drugačnega. Strah nas je svoje lastne
senčne strani, zato se je izogibamo in jo potlačujemo. Skozi zgodovino smo bile
naučene, da nimamo svobodne volje v odnosu do lastnega telesa, kot tudi ne do
lastne psihe.

»Podjarmljene (in podjarmljeni) smo bile duhovnim avtoritetam, zdravstvenim,
političnim, gospodarskim avtoritetam, ki so se vsi trudili, da prenehamo verjeti v
svoje zmožnosti in svojo moč. Svoje moči smo se pričele bati. Čarovnica ne
manipulira z naravnimi silami, temveč z njimi živi v sožitju. Tu se je skozi zgodovino
in preganjanje zgodil razcep, ločitev od osnovnega razumevanja magije in svoje
moči« (Drevenšek, 2015). Podoba divje ženske, čarovnice vzbuja protislovna čustva,
saj ženske na nek način očara, vendar se je iz prej opisanih razlogov hkrati tudi
bojijo. Strah, da ne bodo več priljubljene v družbi, je močnejši kot želja po življenju
skladno s svojo divjo naravo. Nič presenetljivega, saj deklice v mnogih kulturah
vzgajajo na način, da jim že v najzgodnejšem obdobju socializacije vcepijo
prepričanje, da bodo sprejete le pod pogojem, da so »spodobne«, da ne povzročajo
nobenih težav, gojijo niz določenih vrednot, ki so v skladu s tradicijo itn.
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Kot pravi Rebula (2014), »smo bile preusmerjene tako, da zapravljamo največ časa
in sil za vse, kar nas pušča lačne, a je po godu okolju«. »Divjo deklico utegne doleteti,
da bo morala nenehno prenašati starševske poskuse psihičnih operacij, saj jo bodo
skušali preoblikovati, in še huje, spremeniti zahteve njene duše. Čeprav si njena
duša želi videti, kultura okoli nje zahteva, naj ne vidi. Čeprav duša želi govoriti svojo
resnico, je utišana« (Estes, 2003). Z opuščanjem vseh lažnih, s strani družbe
vsiljenih potreb, pričakovanj in želja lahko ponovno vzpostavimo odnos s svojo
svobodno voljo, problem pa nastane, kadar notranjega glasu, ki smo ga leta in leta
zanemarjale, nazadnje ne slišimo več. Rebula (2014) poudarja, da je za zahodne
ženske še zlasti uničevalna tako imenovana prisilna skromnost, saj zahodne tradicije
nagrajujejo, predvsem pa z odobravanjem gledajo na žensko podrejenost. Lažna
skromnost je zgolj navidezna krepost, ki se navzven kaže, kot da ne pričakujemo
ničesar in se trudimo zastonj, medtem ko je v notranjosti zatrta pristna želja po
ovrednotenosti in upoštevanosti. Regulacija s strani družbe pa se ne odvija le
psihično, temveč tudi na stopnji telesa, ki ga je treba nadzirati in ohranjati v mejah
edine sprejemljive oblike, katero po naravni poti doseže le peščica žensk.

Vsako odstopanje je z vidika družbenih norm razumljeno kot pomanjkanje
samodiscipline. Danes je telo že od rojstva naprej podvrženo raznim meritvam in
primerjavam, mediji promovirajo le določen tip lepote, k vsesplošni zaskrbljenosti
nad lastnim telesom pa prispevajo še razni psihološki strokovnjaki, ki ženske
spodbujajo, da nenehno kontrolirajo svoje telo. Izrazita erotizacija medijskega sveta
postavlja nerealna merila, ki jih komajda lahko izpolnimo, zato se še zlasti mlade
ženske ne počutijo svobodne v svojem telesu. Ravno na tem mestu potrebujemo
»divjo žensko«, ki zna vse te vsiljene predstave preseči, predvsem pa ne dopušča, da
se drugi vmešavajo v njeno lastno telo.

Ko ženske privolijo v predpisane značilnosti, tako vedenjske kot na ravni oblike
telesa, ki je skladno z lepotnim in vedenjskim idealom, postanejo ujete in izgubijo
svobodo. Estes (2003)je žensko, ki je izgubila stik s svojo divjo naravo, v eni izmed
svojih zgodb opisala kot »spodobno žensko brez krempljev«, ki hrepeni po tem, da
bi bila spodobna, dobra in prijazna.
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Takšno delovanje ni po njenem mnenju nič drugega kot odsev egovske želje, ki želi
pripadati, pa čeprav za vsako ceno. »Ujeta seže po čemerkoli, kar spominja na izvirni
zaklad, naj je dobro ali ne. Mogoče je navzven »urejena in negovana«, toda znotraj
nje so desetine rotečih rok in praznih ust.«

V nadaljevanju pišem o starodavni judovski tradiciji rdečega šotora, ki predstavlja
tako fizičen kot duhovni prostor kolektivne ženske energije, kamor so se ženske
umaknile v času prazne lune, ki je bil hkrati tudi čas menstrualne krvavitve in
občasno ob polni luni, ko je bila energija na vrhuncu moči. Z rdečim šotorom sem se
imela priložnost srečati tudi sama.

V obdobju, ko sem intenzivno raziskovala arhetip divje ženske, sem povsem po
naključju zasledila obredno meditativno delavnico arhetipov temne ženskosti, ki jo
je vodila Ana Drevenšek v okviru rdečega šotora. Vsako izhodišče, s katerim se
ukvarjam, želim kar se da začutiti in se poglobiti vanj, zato sem se obreda polna
pričakovanj seveda udeležila in se podala na pot intuitivnega raziskovanja arhetipa,
v katerega sem se do tistega trenutka poglabljala predvsem teoretično.

Rdeči šotor je našim prednicam omogočal odmik od vsakdanje realnosti, kjer so se
ženske medsebojno povezale in podprle, si nabrale moči in se soočile s svojimi
globinami. Kot pravi Ana Drevenšek, ki pri nas obuja starodavno tradicijo rdečega
šotora, »so se ponovno povezale s seboj, dobile uvide in nov val energije za
nadaljevanje življenjske poti. V rdečem šotoru so bile ženske deležne božanskih vizij,
ki so jih ob prihodu iz rdečega šotora delile s skupnostjo, ki je vizijo sprejela kot
vodstvo za skupno pot skupnosti«. Prvo srečanje z rdečim šotorom je bilo zame
nedvomno močna izkušnja. Ana Drevenšek je obred opisala kot dejanje, ki ima
transformativno, alkemijsko naravo. Skozi proces na površje privrejo globlji deli
psihe, ki jih vključimo v izkušnjo in se manj zanašamo na um, na misli in na besede,
sama pa lahko dodam, da se podoben alkemijski proces dogaja tudi v trenutkih
popolne predanosti ustvarjanju.
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Slika 7: Rdeči šotor [vir št. 31]

»Obred je posoda. Alkemijska posoda. Torej posoda, kjer se dogajajo transformacije.
Obred navadno druženje med ljudmi dvigne na novo raven – ne delujemo več zgolj
na ravni budne zavesti in linearnega, logičnega razmišljanja, temveč odpremo tudi
globlje dele sebe. Namen obreda je prebuditi speče sile, ki spijo globoko v nas – zato,
ker je čas, da so prisotne v naših življenjih« (Drevenšek, 2015). Arhetipi temne
ženskosti so babica, svečenica, amazonka, matriarhinja, čarovnica, modra ženska in
temna mati. Kljub temu da sem se prvotno posvečala predvsem divji ženski –
čarovnici, se vsi aspekti dopolnjujejo med seboj in prihajajo eden v drugega. V
življenju ženske psihe naj bi se vsi arhetipi (seveda vključno s svetlimi arhetipi)
zvrstili v času menstruacijskega cikla, zato ženske čas dojemamo ciklično, kar je v
nasprotju z družbenim, linearnim dojemanjem časa.
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Vsak mesec se tako kot luna na novo rodimo in se nato spustimo v globine teme,
smrti, da se ponovno prerodimo za nov cikel. Prehajamo med dekletom, materjo in
modro žensko. »Ženske smo zato po naravi varuhinje časa. Na vseh ravneh – telesni,
psihološki, duhovni – doživljamo valovanje časa. In razumemo, da čas ne »teče«,
temveč se vrti v krogih« (Drevenšek, 2015).

Kvalitativno, se pravi ciklično, so čas dojemale tudi starodavne kulture, o čemer
pričajo vsi starodavni koledarji – majevski, indijski itd., kjer čas teče v spirali, ki se
neprestano ponavlja in hkrati dviguje na vedno višje ravni. Vsako časovno obdobje
je zaznamovano s svojo energijo in svojimi potenciali. Tudi zahodni astrološki
koledar je primer cikličnega dojemanja časa, kjer se zodiakalna znamenja vrtijo v
ponavljajočem se krogu.

Slika 8: Lunarni koledar [vir št. 32]
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S cikličnostjo je najbolj povezan ravno arhetip čarovnice, divje ženske, ki razume
cikle narave in iz njih črpa svojo moč. Moderna ženska, skozi katero se uresničuje
arhetip divje ženske, čarovnice, je alkimistka, ki zna živeti v stiku s svojim telesom,
s svojimi močmi in z naravo, ne glede na dejansko okolje, v katerem se nahaja. Skozi
kolekcijo oblačil želim pripovedovati zgodbo o sodobni poslovni ženski, ki hkrati
prebiva v dveh svetovih – v mestu, v vsakdanji realnosti in sredi gozda, v svetu
podob, kjer meje med prostorom in časom niso jasno določene. Njena posebnost je
v tem, da zna preklapljati med obema svetovoma, oba sta zanjo povsem enako
resnična in enako živa, le da ima vsak svet svoje zakonitosti in svoja pravila.

Včasih živi v obeh svetovih hkrati, kot karma sanjasin, ki živi sredi kaosa
vsakdanjega življenja, hkrati pa se je v celoti posvetila duhovnemu samorazvoju.
Takrat si nadene navidezno tančico in je hkrati tukaj in hkrati tam. »Izza tančice so
ljudje videti kot meglena bitja, vsi dogodki, vsi predmeti so obarvani kot ob svitu ali
v sanjah. Ker smo zastrte, pripadamo Divji ženski. Njene smo, čeprav smo
dosegljive, smo nekako odmaknjene od svetnega življenja« (Estes, 2003).

3.5 Kolaž vzdušja

V nadaljevanju sledi vizualni del raziskovanja, del, ki je pravzaprav nastal že na
samem začetku ustvarjalnega procesa, še preden sem se podrobneje seznanila z
nekaterimi koncepti, ki jih opisujem v pričujočem delu.

Ker je končni cilj ustvarjalnega procesa vizualen, se mi zdi še zlasti pomembno, da
se vizualnemu raziskovanju nameni svoj prostor, neodvisno od poskusov opisovanja
tistega, kar se samo po sebi izraža v neverbalnem jeziku. Menim, da je zgodba, ki jo
pripovedujem skozi podobe, dovolj jasna in močna že sama po sebi, nedvomno pa
vsebuje tudi tisto »substanco«, ki jo je z besedami nemogoče povsem jasno
opredeliti. Ravno s tem namenom sem vizualno gradivo uredila tako, kot si sledijo
strani v skicirki, kot se je zgodba spontano formirala v procesu ustvarjanja.
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Slika 9: »Kakor zgoraj, tako spodaj. Kakor spodaj, tako zgoraj.«
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Slika 10: Psihične asociacije arhaičnega človeka še vedno živijo v nezavednem.
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Slika 11: Mesto – gozd
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Slika 12: Zavedno – nezavedno
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Slika 13: Tekstura iz neoprena, ki posnema videz lubja

37

Slika 14: Združitev naravnega in umetnega
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Slika 15: Naše zlato ni običajno zlato (»Aurum nostrum non est aurom vulgi«)
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Slika 16: »Vse hrepenimo po divjem.«
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Slika 17: Kolaž vzdušja 1
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Slika 18: Kolaž vzdušja 2
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Slika 19: Moderna »divja ženska«
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Slika 20: »Senca divje ženske še vedno preži za nami.«
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Slika 21: Narava življenja – smrti – življenja
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Slika 22: »Pustile smo si dolge lase in skrile svoje občutke za njimi.«
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Slika 23: Nigredo ali črno stanje
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Slika 24: »Spusti se v drobovje zemlje in s prečiščenjem boš našel kamen modrosti.«
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Slika 25: »Naj smo kjerkoli, senca, ki lomasti za nami, je nedvomno štirinožna.«
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Slika 26: Intuicija
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Slika 27: Kolaž vzdušja 3
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Slika 28: »Čeprav si njena duša želi videti, kultura okoli nje zahteva, naj ne vidi.«
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Slika 29: Kolaž vzdušja 4
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Slika 30: Kolaž vzdušja 5
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4 ALKIMIJA OBLAČIL

Na tej točki je zgodba, ki stoji za kolekcijo, povsem jasno izoblikovana. V
nadaljevanju sledi opis izbranih barv, materialov, oblik itd. kot nekakšnih
»sestavin« mojega ustvarjalnega procesa, pomešanih v posodi alkemijske
preobrazbe. Naj povzamem – konceptualno izhodišče temelji na podlagi relacije
mesto – gozd, kar v simbolnem jeziku predstavlja zavesten in podzavesten,
imaginativen um. Persona, ki se je skozi to relacijo izoblikovala, temelji na arhetipu
temne, divje ženske. Sinonim za žensko neukročenost, za moč, ki prihaja iz globine,
so čarovnice. Arhetip čarovnice nas uči, da skozi povezovanje s cikli narave
spoznavamo svojo moč. Hkrati nas uči zakona karme, osnovnega načela magije, da
bi znale svojo moč uporabljati z modrostjo. Skozi kolekcijo oblačil pripovedujem
zgodbo o sodobni poslovni ženski, alkimistki, ki hkrati prebiva v dveh vzporednih
svetovih – v mestu, v vsakdanji realnosti, in sredi gozda, v svetu podob, kjer meje
med prostorom in časom niso jasno določene.

4.1 Zasnova kolekcije

Kolekcijo sestavlja sedem silhuet in trinajst kosov, ki jih je mogoče nositi posamezno
ali na mnoge različne načine kombinirati med seboj. Kot sem v predhodnih
poglavjih podrobno opredelila, me je pri snovanju kolekcije vodila arhetipska
podoba divje ženske, čarovnice. Prevladujoči lastnosti, ki jih povezujem z njeno
podobo, sta individualnost in svoboda, zato sem v svoji kolekciji želela poudariti
ravno ti dve lastnosti. Posledično kolekcija ni sezonsko definirana, ne upošteva
modnih smernic in se ne opredeljuje glede namembnosti ali ciljne skupine. Moj
namen je bil ustvariti kolekcijo, ki ni namenjena zgolj določeni sezoni, temveč vsaki
individualni posameznici, ki jo lahko na svoj način integrira v svojo garderobo,
skladno z vizijo o svetu, kjer vsakdo svobodno živi in ustvarja svojo lastno realnost.
S tem namenom sem izhajala iz klasične estetike, ki sem ji dodala svoj osebni pečat,
in izbrala monokromatične barve, ki ne kričijo po pozornosti, temveč poudarjajo
subtilnost oblačil.
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Kolekcija je nosljiva na več različnih načinov, kar omogočajo trakovi, ki dopuščajo
mnoge načine prevezovanja, lahko pa so prosto spuščeni ob telesu. Več plasti
omogoča nošenje glede na počutje in željen videz. Oblačila so izdelana iz
kakovostnih naravnih materialov, ki se zlijejo s telesom in ga ne omejujejo, izdelana
so lokalno, kar vključuje etični vidik.

Naj se vrnem k zgodbi, ki se je formirala pri nastajanju kolekcije. Za protagonistko
moje zgodbe obstajata dva resnična svetova, le da ima vsak svoje zakonitosti in svoja
pravila. V prvem svetu vse temelji na ravni oblike in je resnično zgolj to, kar je vidno
očem, zato silhuete kot najbolj vizualno izpostavljen element kolekcije posnemajo
geometrične oblike urbane arhitekture.

Silhuete so dolge in padajoče, elementi se plastijo eden na drugega in s tem
ustvarjajo nove oblike, prisotni so trakovi, ki omogočajo prevezovanje in nošenje
oblačil na različne načine. Na obliko bistveno vpliva izbira materiala, zato sem
namensko izbirala kontrastne materiale – mehke, prosojne in padajoče, ki se
gibljejo skladno z gibanjem telesa v nasprotju s težkimi materiali z močno
poudarjeno teksturo, ki ohranjajo striktno geometrično obliko.

Oblike in silhuete so torej povezane s prvim svetom, medtem ko teksture in materiali
odslikavajo realnost drugega sveta. V drugem svetu se resničnost odslikava skozi
čute, zaznave, dotike in intuicijo. Catherine Shainberg (2005) je v svoji knjigi, kjer
ravno tako opisuje dva različna resnična svetova, ki sta povezana z dvema različnima
možganskima polovicama, zapisala: »Desna polovica ne »misli«, ampak izkuša.
Njeno področje je telo, njen jezik pa oblikujejo podobe. S podobami mislim na
proces, s katerim desna polovica prevaja naše čutne izkušnje v zavedanje.«

Ker je v drugem svetu resnično to, kar občutimo, sem v kolekcijo vnesla močno
poudarjene teksture, tudi takšne, ki sem jih izdelala s kaširanjem različnih
materialov in posnemajo teksturo lubja. Celotna kolekcija temelji na naravnih
materialih, kot so juta, svila, bombaž in volna.
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Slika 31: Tekstura kaširanih materialov, ki posnema teksturo lubja

Lahko bi rekla, da barve povezujejo oba svetova. Izbor različnih odtenkov sivinske
lestvice apelira na najbolj očiten oris »sivega mesta«, pogosto uporabljene besedne
zveze, ki jo lahko najdemo tudi v marsikaterem literarnem delu ali glasbenem
besedilu. Črna in zemeljski odtenki ponazarjajo drugi svet, instinktivno naravo, črno
prst, globok neprehoden temen gozd, nepobarvana naravna vlakna, naročje temne
matere … V kolekcijo sem namenoma vključila juto, ki je izdelana iz neobdelanih
vlaken, zato posledično ni namenjena uporabi v tekstilstvu, zame pa je ravno ta
material najmočneje opisal zgodbo kolekcije. Juta že na videz deluje naravno,
prvinsko, »neukročeno«.
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Slika 32: Barvna karta
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Slika 33: Ogrlica iz tila in kamna

Slika 34: Ogrlici iz kamna

Da bi kar najbolje zajela želeno vzdušje, sem v kolekcijo vključila modne dodatke,
izdelane iz kamenja, kar v simboličnem smislu ponazarja kamen modrosti.
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4.2 Skice

Slika 35: Videz 1
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Slika 36: Videz 2
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Slika 37: Videz 3
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Slika 38: Videz 4
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Slika 39: Videz 5
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Slika 40: Videz 6

65

Slika 41: Videz 7
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Slika 42: Videz 8
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Slika 43: Skice kolekcije
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4.3 Tehnične skice

Slika 44: Obleka
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Slika 45: Dolga obleka
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Slika 46: Jakna iz jute
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Slika 47: Pulover 1
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Slika 48: Krilo
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Slika 49: Plašč 1
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Slika 50: Pulover 2
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Slika 51: Kombinezon
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Slika 52: Plašč 2
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Slika 53: Hlače
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Slika 54: Tunika
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Slika 55: Plašč brez rokavov
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Slika 56: Dolga tunika s trakovi
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4.4 Fotografije kolekcije

V nadaljevanju sledijo fotografije zaključne revije študijskega leta 2014/15
Prihodnost Zdaj, v sklopu Ljubljanskega tedna mode, ki se je zgodila 15. 4. 2015.

V sklopu revije sem prejela nagrado za najboljšo kolekcijo. Strokovno žirijo so
sestavljali: prof. Alina Breuil (MA Fashion Futures s fakultete London College of
Fashion, University of Arts London), Anđela Lukanović (mlada oblikovalka,
trenutno dela pri PORTS 1961 v Londonu), Petra Windschnurer (modna urednica
Elle Slovenija), Nataša Bušljeta (vodja oddelka za promocijo in komunikacijske
projekte, Urad Vlade RS za komuniciranje I Feel Slovenia), Eva Domijan (MA
Fashion Journalism, London College of Fashion, modna poznavalka in novinarka),
Igor Arih (Agencija Arih) in Tjaša Kokalj (voditeljica, T-2).
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Slika 57: Prvi izhod
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Slika 58: Drugi izhod
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Slika 59: Tretji izhod
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Slika 60: Četrti izhod
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Slika 61: Peti izhod
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Slika 62: Šesti izhod

88

Slika 63: Sedmi izhod
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Slika 64: Fotografije modne revije (Future Now)
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Editorial v nadaljevanju:

Fotografija: Karim Shalaby
Asistent fotografa: Eros Brajko
MUA: Ema Bavcon
Model: Maša Erčulj
Stiliranje: Janja Videc
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Slika 65: Editorial 1

92

Slika 66: Editorial 2

93

Slika 67: Editorial 3
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Slika 68: Editorial 4
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Slika 69: Editorial 5
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Slika 70: Editorial 6
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Slika 71: Editorial 7

98

Slika 72: Editorial 8
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5 ZAKLJUČEK

Catherine Shainberg v svoji knjigi Kabala in moč sanjanja opisuje, kako je kot
študentka slikarstva v Parizu zahajala v Louvre in si ogledovala slike. »Po študiji
slike sem pogosto morala iti domov in se umiriti. Vse je bilo tako intenzivno. Če sem
stala s hrbtom obrnjena proti Cezannovi sliki, ne da bi vedela, da je v prostoru, je
moja koža na hrbtu začela drgetati« (Shainberg, 2005). Gre za pojav, ki ga zavestno
ni mogoče povsem jasno opredeliti, kot tudi ne, zakaj nas določeni motivi povsem
prevzamejo, medtem ko drugi na nas ne naredijo nobenega vtisa. Arhetipske podobe
nas nagovarjajo v neverbalnem jeziku, skozi podzavest, prek podob, pa vendarle nas
lahko močno pretresejo in sprožijo pomembne premike v našem razmišljanju,
čustvovanju in delovanju.

Pri snovanju kolekcije oblačil sem zavestno uporabila arhetip divje ženske,
čarovnice, z namero, da bo na podzavestni ravni prepoznana v zunanjih opazovalcih.
Gre za izredno pomembno arhetipsko podobo, ki riše pot do naše pristne narave,
neodvisne od družbeno vsiljene predstave in pričakovanj, kakšna naj bi ženska bila.

Nastajanje zaključne kolekcije in vzporedno raziskovanje literature s področja
analitične psihologije me je privedlo v razmišljanje o svoji lastni oblikovalski
identiteti. O tem, na kakšen način želim delovati v bodoče, kakšna je meja med
estetiko, ki izhaja izključno iz mene same, in med družbeno postavljenimi, sezonsko
definiranimi zapovedmi. Skozi ustvarjanje pričujočega dela in opisovanje svojega
ustvarjalnega procesa sem nedvomno prišla do mnogih pomembnih iztočnic za
svoje nadaljnje delo, kar je zagotovo odraz vseh izkušenj in znanja, ki sem jih tekom
študija pridobila, hkrati pa tudi ustvarjanje kolekcije, ki temelji na podlagi močno
transformativne arhetipske vsebine. Nastala je kolekcija, ki ne upošteva sezon,
kakor tudi ne sezonsko definiranih zapovedi, in se ne opredeljuje glede
namembnosti ali ciljne skupine – namenjena je vsakemu individualnemu
posamezniku, da jo na svoj način integrira v svojo garderobo. Izoblikoval se je
koncept, ki ga bom zagotovo ohranila kot pomemben aspekt lastnega oblikovanja.
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