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Izvleček

IZVLEČEK
Delo je posvečeno globljemu razumevanju smisla in cilja likovne umetniške
dejavnosti, njenih vzgibov in posledic ter raziskovanju dejavnosti človeka kot
simbolnega bitja in poskusu razumevanja strukture njegovega simbolnega
sveta, ki se univerzalno izraža prav v likovni umetnosti. Je rezultat interdisciplinarno zasnovanega teoretičnega študija povezujočih se tematik likovne
teorije, psihologije, sociologije in še posebej antropologije v živi povezavi z
osebno izkušnjo, samoopazovanjem in samorefleksijo ob sočasni pripravi štirih, po svojem temeljnem mediju različnih likovnih projektov. Teoretični del v
velikem delu temelji na raziskavah Carla Gustava Junga in strukturi psihe,
prevladujočem vplivu nezavednega, simbolih in arhetipskih vsebinah, medtem
ko eksperimentalni del v obliki razvoja razstavnih projektov pomeni predvsem
priložnost za osebno izkušnjo individuacije, opazovanje, nadgrajevanje in interdisciplinarno preverjanje teoretskih izhodišč.

Ključne besede: likovna umetnost, simbol, komunikacija, Jung, arhetipi, nezavedno, oblikovanje, tekstil, Izrazi prvobitnosti, Anima meditans

ABSTRACT
The thesis focuses on a deeper understanding of the purpose and the goal of
the fine arts practise, along with its movement and its consequences. It involves exploring human activity by regarding humans as symbolic beings in an
attempt to understand the structure of their symbolic world, a world universally
expressed through the fine arts practise. It is based on theoretical studies, which were interdisciplinary devised and consist of interlinking subjects, deriving
from theory of fine arts, psychology, sociology and most importantly, anthropology. The latter is actively related to personal experience, introspection and
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self-reflection, whilst it simultaneously involves preparing four arts projects and
using a different base medium for each one of them. The theoretical part is
largely based on Carl Gustav Jung's research and the structure of the psyche,
the predominant effect of the subconscious, symbols and archetypal content.
The experimental part is on the other hand implemented through progression
of exhibition projects and therefore offers an opportunity to personally experience individuation, observation, upgrading and interdisciplinary testing of theoretical grounds.

Key words: fine arts, symbol, communication, Jung, archetypes, subconscious, design, textile, Primeval expressions, Anima meditans

Širši povzetek vsebine

ŠIRŠI POVZETEK VSEBINE
Delo je posvečeno globljemu razumevanju smisla in cilja likovne umetniške dejavnosti, njenih vzgibov in posledic ter raziskovanju dejavnosti človeka kot simbolnega bitja in poskusu razumevanja strukture njegovega simbolnega sveta,
ki se univerzalno izraža prav v likovni umetnosti. Je rezultat interdisciplinarno
zasnovanega teoretičnega študija povezujočih se tematik likovne teorije, psihologije, sociologije in še posebej antropologije v živi povezavi z osebno izkušnjo, samoopazovanjem in samorefleksijo ob sočasni pripravi štirih, po svojem
temeljnem mediju različnih likovnih projektov. Čeprav sta teoretični – študijski
in praktični – ustvarjalni del opisno ločena, sta ves čas nastajala v tesni povezavi, se medsebojno preverjala, dograjevala in nadgrajevala.
V teoretičnem delu sem se najprej posvetila antropološkim opredelitvam človeka, njegovi simbolnosti (homo symbolicus) kot osnovni razlikovalni kategoriji
človeka, kakor razlagata Wittgenstein in Cassirer, ter formiranju govorice, s
katero se človek na simbolen način v svetu orientira in si ga organizira. Hkrati
se človek razlikovalec – homo diaphoricus – s svojo dejavnostjo, oblikovanjem
notranjega simbolnega sveta in razvojem kulture postopoma in nepovratno vedno bolj oddaljuje od nekdanje enosti z naravo in svetom kot celoto. S tem se
vzpostavlja tudi večno neizpolnjena človekova želja po celovitosti, ki se danes
bolj kot na formalni religiozni odraža na metafizični ravni, tudi z umetnostjo.
Glavnina teoretičnega dela je posvečena človekovemu simbolnemu svetu, v
katerem sem se naslonila na teze najpomembnejše osebnosti, ki je zaznamovala raziskave človekove podzavesti in nezavednega, Carla Gustava Junga.
Ob strukturi človekove psihe, v kateri večinski delež obsega nezavedno, je
jasno, da velik obseg vsega našega ravnanja vodijo sile, do katerih nimamo
zavestnega dostopa. Nezavedno sestavlja osebno nezavedno in kolektivno
nezavedno, ki se naši zavesti javlja zakodirano v globoke in stare arhetipske
vsebine, ki so se formirale v celotni razvojni zgodovini človeka. Nezavedno delovanje arhetipov se nekontrolirano odvija v sanjah, v likovni umetnosti pa se
njihovo delovanje odraža s simbolno likovno govorico. Opredelila sem naravo
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simbolov, njihovo dinamiko in funkcije. S preskokom na področje fiziologije
delovanja možganov in razlago asociativnih nevronskih mrež sem poskusila
interdisciplinarno povezati različna področja, s pomočjo fraktalne analogije pa
ponazoriti tudi nastajanje in delovanje simbolov. Likovno delo sem opredelila
kot priložnost za komunikacijo z nezavednim v procesu individuacije, ozaveščanje nezavednega in psihično rast umetnika. Arhetipske vsebine se javljajo
v večni ekonomiji celote, vzpostavljanja psihičnega ravnovesja posameznika
in družbe, zato je njihovo prepoznavanje in ozaveščanje izjemnega pomena.
V okviru Jungove psihologije sem opredelila tudi arhetipe naravne estetike,
torej tiste estetske kategorije, ki jim lahko pripišemo arhetipski izvor: to so
zlati rez, težnja po ravnovesju in težnja po celovitosti, enosti, komplementarne
enotnosti nasprotij. Prav tako sem s pomočjo Jungove psihologije osvetlila in
raziskovala glavno orientacijo moje pozornosti – likovno umetnost kot komunikacijski medij, kar sem izkustveno preverjala pri razvoju izbranih projektov in
tudi konkretneje opisala v eksperimentalnem delu.
V eksperimentalnem delu sem opisala nastajanje štirih zelo različnih projektov,
ki se zaradi različne narave medija tudi različno vpenjajo v tematiko simbolne
umetniške komunikacije, komuniciranje z nezavednim in izražanje simbolnega
sveta.
Prvi projekt, AKVARELNI NIZI, raziskuje najbolj neposredni izraz človekovega
zapisa z akvarelno tehniko, ki zaradi hitrosti dela in neizbrisnosti potez omogoča iskren odtis celotne človekove psihe, v fazah vse večje sproščenosti pa
tudi vse izrazitejši vpliv nezavednega.
Pri projektu TEKSTIL – DOTIK – SPOMIN je v središču pozornosti človekov
odnos do tekstilnega materiala, ki se začne oblikovati že ob rojstvu. Temelji
na stiku, dotiku, občutku varnosti. Čeprav predstavlja pomemben del našega
vsakdana, je v veliki meri nezaveden.
Projekta ANIMA MEDITANS in IZRAZI PRVOBITNOSTI sta oblikovalska projekta z bogatimi arhetipskimi vsebinami. Kot taka delujeta močneje, zato je tudi
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zanimivo opazovati odzive javnosti nanju.
V zaključni razpravi podajam širše odprto sintezo najpomembnejših ugotovitev
in vtisov, izpeljanih iz celotnega teoretičnega in eksperimentalnega študija.
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UVO D

Duši ne najdeš meja,
četudi prehodiš vsa pota,
tako globok logos ima.

Heraklit
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Moj osebni cilj magistrskega študija je približati se globljemu razumevanju smisla in cilja likovnoumetniške dejavnosti, njenih vzgibov in posledic. Zakaj se
dogaja? Kako se dogaja? Kaj izraža? Kakšne so njena vloga in posledice v
življenju posameznika in družbe? Kako potekajo poti umetniškega izražanja
v različnih (likovnih) medijih, od tradicionalnega slikarstva preko tekstilnega
medija do sodobnih poti multimedijske umetnosti …
Umetnost, predvsem likovna, je torej področje, okrog katerega se vrti moja
pozornost in dejavnost, čeprav kot oblikovalka izhajam morda iz nekoliko drugače preferiranih izhodišč. Pa denimo, da se ustvarjalnost v oblikovanju dotika
umetnosti ... in da, seveda, velja tudi obratno. Kajti presežek, ki je vložen v
neko delo, ga naredi umetniško. In čému pravzaprav lahko rečemo tisti 'presežek', ki iz mase obstoječega razloči umetniško delo, sploh danes, ko se pojmovanje umetnosti spreminja tako hitro kot še nikoli doslej? Kaj mu botruje, kaj
ga vzbudi, s kakšnim namenom? Ciljem? Kaj je pravzaprav umetnost, v čem je
njena družbena funkcija? Ali je pojmovanje in občutenje umetnosti povezano
s pojmovanjem in občutenjem estetskega? Estetskega, ki nas zanima tako
umetnike kot oblikovalce in seveda vse ostale 'konzumente'?
To so temeljna vprašanja, ki sem se jih želela vsaj dotakniti. Pokazalo se je, da
je v današnjih hitro spreminjajočih se razmerah osnovna, čeprav heterogena
in precej interdisciplinarna likovnoteoretična stroka, zanje premalo, da je kljub
vsemu potrebno poseči ven iz nje in se pošteno razgledati po drugih znanstvenih področjih. Raziskovanje izključno enega področja, kot je v našem primeru
likovnost, bi bilo namreč brez interdisciplinarnega pristopa zaprto in omejeno.
Zahtevna naloga torej, ki je na poti do cilja odpirala vse kompleksnejša psihološka, filozofska, sociološka in antropološka vprašanja … globoko, vse do temeljne opredelitve človeka kot simbolnega bitja. Človekov svet je namreč simbolni svet. Prav simbolnost je način, s katerim človek vzpostavlja svoj odnos
do sveta, se v njem organizira, komunicira in poskuša preseči svojo ločenost.
Ob sistematičnem interdisciplinarnem študiju sem hkrati razvijala nekaj po

Uvod

svojem temeljnem mediju zelo različnih projektov, ki kot individualna izkušnja
v kontekstu sodobne umetnosti služijo primerjalnemu študiju umetniškega izraza in njegove vitalne življenjske sile – simbolne govorice. Pri tem sem uporabila kombinirano metodo dela. Tehniko samoopazovanja in samorefleksije ob
načrtovanju, izvajanju in spremljanju življenja projektov je dopolnjeval sistematičen, interdisciplinarno zasnovan študij, ki problematiko likovnega ustvarjanja
s same prakse širi na različna znanstvena področja, katerih spoznanja fokusira v enotno izkušnjo, obravnavano z različnih vidikov.
Vstopiti v kompleksnost človekovega simbolnega sveta je podobno, kot bi se
potopili v neskončno močvirje, preplavljeno z mnogoterimi podobami in pomeni. Nesmiselno je torej pričakovati, da bo ta, v vseh pogledih omejeni poskus,
razložil in povsem razjasnil vsa odpirajoča se vprašanja. Dovolj bo že to, da
jih bo nakazal, opozoril na njihovo mnogorazsežnost, pa tudi na relativnost
doživljanja in subjektivnost kakršnihkoli izjav.
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2
TEO RETI ČNI DEL

Teoretični del

2.1

Antropološki temelji

2.1.1

Človek kot simbolno bitje – homo symbolicus

Govoriti kot človek oziroma govoriti o človeku pomeni govoriti simbolno. Ne
glede na to, kaj govorimo o človeku ali iz katerega zornega kota ga obravnavamo, vedno govorimo o človeku kot o simbolnem bitju. Najustrezneje lahko
opredelimo človeka ravno z njegovo simbolno funkcijo, o tem so si edini mnogi
filozofi, sociologi in psihologi (npr. ameriški pragmatist Charles Sanders Pierce, teoretik simbolne zmožnosti Ernst Cassirer, psiholog Jean Piaget …) /17,
str. 57/. Tudi bolj izkustveno usmerjeni raziskovalci se strinjajo, da je simbolnost
celo bolj določilna za človeka kakor njegova (zunanja) podoba, zato menijo, da
je človekova razlikovalna posebnost (animal symbolicum diferentia specifica)
/17, str. 33/. Simbolna funkcija je globoko povezana s človekovo psiho, saj psihično strukturo prepoznamo po simbolnosti, zato njena vloga ni le formalna,
ampak je način uporabe simbolne sposobnosti tudi temeljna resničnost človeka.
Že Grki so človeka imenovali 'govoreče bitje' (zoon logon ebon). Z govorico
(gr. logos) človek vstopa v svet, zato je govorica orodje, s katerim človek s
svetom komunicira in ga obvladuje. Svet se mu torej odpira samo preko njegove govorne oziroma, širše in splošneje rečeno, preko simbolne zmožnosti
/17, str. 12/.
Resničnost nam je dana le z govorico (simbolom), torej kot simbolna, od nas
konstruirana resničnost in ljudje moremo le znotraj simbolne govorice določiti
način dojemanja sveta in njegovo organizacijo. Vsakdanja govorica je temelj
vsaki drugi, npr. znanstveni, religiozni, umetniški /17, str. 14/.
Wittgenstein opredeljuje govorico kot dejavnost, s katero človek vstopa v svet,
si ga organizira in oblikuje. To pomeni, da je človek kot govoreče bitje tvorec
oziroma oblikovalec resničnosti. Postavljen v okvir z govorico posredovanega
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sveta gradi naprej, ko si stalno postavlja vprašanja (ki so po Immanuelu Kantu
tudi temeljna filozofska vprašanja), kaj zmore vedeti (metafizika), kaj mora storiti (etika), kaj sme upati (religija) in predvsem, kdo je on sam (antropologija).
Proces poteka v živem dialogu, katerega vrhunec je, ko besede umolknejo in
zaslutimo resničnost (Sokrat). Zato se človeška govorica giblje ne le v okvirih
določenih meja, ampak posega na področje neizrekljivega, mitičnega, nedokončnega /17, str. 18–21/.
Izkušnja sveta je za človeka stalen izziv in presenečenje, ki ga mora simbolno
obvladovati, urejevati svoj simbolni sistem, da bi se v njem znašel. Že Grki so
rekli, da je 'čudenje' začetek razmišljanja. Vsaka govorica izhaja is splošne
človeške izkušnje, ki se stalno dopolnjuje z novimi, pri tem besede (in drugi
znaki) dobijo pomen z uporabo. Izkustvena dejstva zunanjega sveta so človeku opisljiva le v simbolni govorici. Pri tem predstavlja znamenje s pomenom
nekak tretji, vmesni svet med predmetom in subjektom. Vmesni svet temelji v
zavestnem jazu kot nosilcu enotnosti sveta. Izkustveni svet in svet jaza sta posredovana po simbolni sposobnosti oziroma sposobnosti govorice, ki je osnovni symbolum (od gr. sym-ballo, skupaj spravljam) /17, str. 32/.
Tvorba in uporaba znakov, simbolne govorice se seveda ne omejuje le na jezik
in govorno sposobnost, temveč se širi na vsa področja medsebojnega komuniciranja, ki jih omogočajo naši čuti, med njimi tudi na vizualno in likovno, ter
je širše kulturno ugnezdena v plejadi simbolnih form in sistemov, ki odslikavajo
izjemno bogastvo in različnost človeških kultur.

2.1.2

Znaki – nosilci pomena

Problem logično popolnega jezika je odprl Wittgenstein. Kaj se dogaja v našem
duhu, ko skušamo z jezikom (govorico) izraziti nek pomen? Kakšen je odnos,
ki vlada med mislimi, besedami (znaki) in stavki ter tem, na kar se nanašajo
ali pomenijo? Kako uporabiti besede (znake), da izražajo resnico in ne neresnice? In navsezadnje: kakšen odnos mora imeti neko dejstvo (ki ga opisuje
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stavek oz. znaki) do drugega, da bi bilo zmožno biti simbol tega drugega? Gre
za logično vprašanje natančnega simbolizma, v katerem stavek (sistem znakov) pomeni nekaj povsem določenega /17, str. 19/. Nadvse zanimiv odgovor
na to vprašanje je podal Bertrand Russell, filozof, utemeljitelj moderne logike,
na kateri sloni tudi vsa sodobna znanost. Ob natančni analizi enega samega
stavka mu je uspelo pokazati izključno to, kaj je logika – torej metoda, ki jo je
uporabil. Hkrati je pokazal, kako kompleksna je v resnici človeška simbolna
govorica, prepolna implicitnih, zgoščenih pomenov, ki se izmikajo logični analizi /42/. Lahko izpeljemo, da to še posebej velja za simbolne sisteme – izraze
svobodnega duha na različnih področjih umetnosti.

2.1.3

Človek razlikovalec – homo diaphoricus

Kakor proučuje antropološka filozofija, se s svojo dejavnostjo, oblikovanjem
notranjega simbolnega sveta in razvojem kulture človek postopoma, toda nepovratno vedno bolj oddaljuje od nekdanje enosti z naravo in svetom kot celoto. Homo diaphoricus, človek – razlikovalec, razklani človek /35/ ... Človek, ki
svoje okolje določa z razlikovanjem, analiziranjem, sortiranjem. Ki se mu zavest o samem sebi vse bolj oži in ločuje od vsega ostalega, kar je okoli njega.
In ki se mu dogaja veliki absurd: bolj kot poskuša racionalno analizirati sebe
in svoje okolje, najti povezavo, stik, zlitje ... bolj se mu odmika tisti drugi pol, ki
ga nehote, na osnovi racionalnih razvrščanj in prav zaradi njih izpusti, spregleda ... Njegovo mišljenje in delovanje sta rezultat mreže pojmovnih, simbolnih
struktur, kakršno si je izoblikoval kot zlitje dane genske in kulturne dediščine
ter individualnega vtisa lastnih življenjskih izkušenj. Te strukture so individualne in kvečjemu kulturno primerljive, subjektivne. Zato posameznika definirajo
kot subjekt – subjekt, zmožen le subjektivne presoje, ki lahko šele z zunanjim
preverjanjem postane objektivna, resnična.
Svojo samost, drugačnost, ločenost, 'diaforo', ki se z razvojem kulture vse bolj
poglablja, poskuša človek preseči s komunikacijo, socializacijo, povezavo z
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'drugim', tistim, kar ni 'jaz'. Z razvojem kulture je oblikoval komunikacijske simbolne sisteme, kot so govor, pisava in kompleksnejše kulturne simbolne forme,
ki mu omogočajo socializacijski razvoj ter poskuse vsrkavanja in zajemanja
celovitosti življenja, tako racionalne kot iracionalne.
Zgodnejši poskusi kompleksnega zajemanja te celovitosti so bili religioznega
značaja. Temeljno globino svoje funkcije izraža že sama beseda re-ligio, ki
pomeni povezati. V okviru nje se je razvijala tudi umetnost, ki je v sebi odražala družbeno stanje duha. Z osvoboditvijo oziroma izločitvijo racionalnega,
razumskega dela, ki se je z renesanso preferenčno osamosvojil in tlakoval
pot razvoju znanosti in empirizmu, pa je ta povezanost dokončno razpadla.
Od tedaj dalje sledimo neodvisnim potem znanosti, religije in umetnosti, ki so
po svojih spoznavnih poteh postale nezdružljive. To je še ena usodna delitev,
ki je poglobila človekov razkol in nesposobnost neposredno povezati obdajajočo ga celoto. Razpadla pa je tudi sama znanost in od njene začetne, precej
celovito osnovane filozofske zibelke je ostala filozofija – ljubezen do modrosti
– le še kot ena od samostojnih vej znanosti, častiteljice empirično preverljivih
dejstev in dokazljivega znanja.

2.1.4

Metafizična funkcija umetnosti

Poskusi znanosti, da si s svojimi metodami podredi vse ostalo, so ves čas prisotni. Toda ves čas je prisotna tudi večno neizpolnjena človekova želja po celovitosti, ki se danes bolj kot na formalni religiozni odraža na metafizični ravni.
Zagotovo umetnost ravno s svojo metafizično funkcijo prevzema dobršen del
družbenega uravnoteženja, ki je z visokim razvojem znanosti in preferiranega
razuma močno zanihalo v enostransko, preverljivo, dokazljivo racionalno smer
na račun vsega ostalega, kar je petim človekovim čutom trenutno nedokazljivo
in se izmika njegovim antropomorfnim spoznavnim zmožnostim, ki so utemeljene samo na logiki in razumu.
Znanost za svoje dokončno utemeljevanje potrebuje predvsem logično, se-
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kvenčno mišljenje, medtem ko je umetnost veliko svobodnejša in je zato sposobna odreagirati celoviteje in zato uravnalno glede na ravnotežno stanje duha
posameznika in posredno družbe. Dejstvo je, da v likovni umetnosti intuitivno
takoj zaznamo klasične estetske kategorije, ki so sicer tudi matematično in
fizikalno preverljive (zlati rez in druga sorazmerja, optično ravnotežje, barvna
harmonija), hkrati pa nam intuicija odpira poti do podzavestnih struktur in nezavednega.

13

14

Simbolno v likovnoumetniški komunikaciji

2.2

Človekov simbolni svet po C. G. Jungu

2.2.1

Zavestno in nezavedno

Človekova psiha je sestavljena iz zavestnega in podzavestnega (nezavednega) dela. Carl Gustav Jung je v svojih raziskavah predpostavljal vsaj 50-odstotni delež nezavednega, po novejših raziskavah pa je ta delež še precej večji
(B. Lipton, celični biolog). Zavestnega je torej le manjši delež /56, str. 22/.

Slika 1
Človekova psiha, simbolično predstavljena v obliki plavajoče ledene
gore. Ozaveščenega dela (nad vodo) je komaj 10 %, 90 % gore pa je
potopljenega v vodo in predstavlja prevladujoči podzavestni
oz. nezavedni del psihe /56, str. 22/.
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Podzavest je po Jungu celo pomembnejša od zavesti, saj jo pojmuje za primarno, torej bazo, na osnovi katere zavest sploh nastane. Njegovo pojmovanje se
torej precej razlikuje od Freudovega, za katerega je podzavest predvsem skladišče negativnih kompleksov, s katerimi je v dobrobit zdravja potrebno opraviti.
Podzavest po Jungu predstavlja neozaveščeni del psihe, ki pa ravno tako kot
zavest pomembno vpliva na naše življenje. Raziskovanje psihe, ki se ga je sprva iz terapevtskih razlogov celovito lotil Jung, ga je pripeljalo tudi do zanimivih
razlag vloge umetnosti, ki naj bi imela za ustvarjalca pomembno uravnoteževalno vlogo na življenjski poti individuacije. Njen simbolni, v globini arhetipski jezik, v veliki meri izvira iz podzavesti ter na specifičen način asociativno
komunicira neposredno s svojim ustvarjalcem, posredno pa kot informacijski
medij tudi z opazovalcem – prejemnikom.

2.2.2

Osebno nezavedno in kolektivno nezavedno
V živi psihični strukturi se nič ne zgodi na zgolj mehanski način, temveč v ekonomiji celote, nanašajoč se na celoto: je smotrno in smiselno. Ker pa zavest nikoli
nima pregleda nad celoto, praviloma ne more razumeti tega smisla.
C. G. Jung (Spomini, sanje, misli, str. 257)

Medtem ko je osebno nezavedno sestavljeno iz vsebin, ki so nekoč bile zavestne, vendar so bile kasneje pozabljene ali potlačene pod površino zavestnega, pa globlje vsebine kolektivnega nezavednega nikoli niso bile v zavesti in
zato nikoli niso postale individualne. Njihov obstoj je po Jungu podedovan /18,
str. 25/, in tako kot ima anatomsko telo svojo razvojno zgodovino, jo ima tudi
psihični sistem. Zavest je ontogenetsko in filogenetsko drugotna, torej produkt
nezavednega, in tako kot se je zgodovinskorazvojno začela v stanju, ki je bilo
podobno živalskemu in nam velja za nezavedno, ponavlja to diferenciacijo z
odraščanjem vsak otrok /19, str. 356/. Kolektivno nezavedno je skupno vsem
in je sestavljeno iz predeksistenčnih oblik, arhetipov (pramisli, pravzorcev, représentations collectives), ki lahko šele drugotno postanejo zavestni ter vsebi-
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nam zavesti podelijo jasno očrtano obliko /18, str. 25–26/. Ob določenih vzorcih
življenja in temu ustreznega stanja zavesti se aktivirajo podobno kot instinkti
ter tako s svojo energijo vplivajo na zavestno delovanje oziroma uravnovešenje nasprotij med zavestjo in nezavednim. Ker so globoko vgrajeni v našo
psiho, se jih ne zavedamo, njihovo numinozno delovanje pa izsili določene
vzorce ravnanja /18, str. 31/. Sami po sebi so nespoznavni, obstajajo zgolj kot
skupne, konstantne psihične strukture in se izražajo posredno (simbolno) skozi individualne psihične vsebine sanj, fantazij, uvidov in idej /18, str. 40–41/. Za
razliko od arhetipov pa so vsebine osebnega nezavednega oz. podzavestnega
največkrat t. i. čustveno poudarjeni kompleksi z določeno stopnjo avtonomnosti, ki tvorijo osebno intimiteto duševnega življenja /21, str. 66/.

2.2.3

Dinamika arhetipov

Nasprotje je vir gibanja, vir energije. Že Heraklit je spoznal, da ima tudi duša
svojo notranjo polarnost kot neizpodbitno predpostavko svoje vitalnosti. Vsa
nasprotja si prizadevajo k izravnavi. Tako ima tudi nezavedno po Jungu do
zavesti (jaza) kompenzatoren značaj. Pravzaprav bi lahko rekli še več: vsaka
aktivnost, delovanje ali sprememba je reakcija v smislu porušenega ravnotežja in težnje k uravnovešanju nasprotij. Je splošno gibalo življenja, njegovega spreminjanja in reprodukcije. Takšno ozadje ima vsaka psihična energija
z usmerjenim delovanjem. Jung zanjo uporablja termin libido, ki je pri njem
mišljen bistveno širše in kompleksnejše kot Freudovo izključno seksualno pojmovanje le-tega /21, str. 95–96/.
Tako lahko povsem razumemo Jungovo spoštovanje in zelo resno obravnavanje vsakršnih sanj in fantazij ter vsakršnega asociativnega toka misli, ki se
vzbudi v duševnosti /19, str. 313/. Njihovo navidezno nerazumljivost gre pripisati predvsem izredni težavnosti njihove interpretacije, ki smo ji zaradi individualnosti njihove simbolne pojavnosti in specifične refleksije opazovalca z
zavestno analizo (analitično psihologijo) težko kos. Arhetipi imajo skupno ani-
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matorno jedro, skupno bistvo in skupen cilj delovanja, toda njihovo simbolno
upodobljenje na individualni duševni strukturi lasten način ima neskončno možnosti. Izrazi arhetipske vsebine nosijo v sebi skupen »zapis vzorca«, vendar
se nikoli ne ponovijo na povsem enak način /18, str. 159–160/.

2.2.4

Simbolna narava likovnoumetniškega izraza
v procesih individuacije in komunikacije
Veliko umetniško delo je podobno sanjam: kljub navidezni razumljivosti se ne
pojasni samo in ni nedvoumno. Sanje nikdar ne rečejo »Moraš« ali »To je resnica«. Ponudijo nam podobo na zelo podoben način, kakor narava omogoči
rastlini da raste, sklepanje pa ostane nam ... Na subtilen način se (nasprotna)
pomena združita, kar občutimo tudi, če znamo dovoliti umetniškemu delu, da
vpliva na nas, kakor je vplivalo na svojega ustvarjalca. Da bi dojeli njegov pomen, se mu moramo prepustiti – da nas oblikuje, kakor je oblikovalo njega. Šele
tedaj lahko doumemo naravo umetnikovega izkustva. Šele tedaj razumemo, da
se je približal zdravilnim in osvobajajočim silam kolektivne psihe, ki leži pod
površjem izolirane in zmotne zavesti; da je prodrl v tisto življenjsko skrivnost,
v katero smo vtkani vsi ljudje in ki daje ritem in harmonijo vsemu človeškemu
življenju, hkrati pa omogoča posamezniku, da svoja občutja in prizadevanja
sporoča človeštvu kot celoti.
C. G. Jung (Sodobni človek išče dušo, str. 133)

Razumevanju sanj, skozi katere se na simbolen način razodeva delovanje arhetipov, je Jung v svoji analitični psihologiji kot psihiater posvetil zelo veliko pozornosti. Podobno delovanje arhetipov pa je odkrival tudi v umetniških delih. Aniela
Jaffe, psihiatrinja Jungove šole, je pri raziskovanju simbolizma v likovni umetnosti imela za temeljno izhodišče psihološko dejstvo, »da je umetnik v vseh časih
sredstvo in glasnik svojega časa. Njegovo delo lahko samo delno razumemo s
pomočjo njegove osebne psihologije. Umetnik zavedno ali nezavedno oblikuje
naravo in vrednote svojega časa, medtem ko one oblikujejo njega.« /22, str. 250/
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Nezavedno delovanje arhetipov se v likovni umetnosti izraža z likovno simbolno govorico. Simbol je za Junga podoba, ki lahko na najboljši način določa
nejasno sluteno naravo duha. V besednjaku analitikov zajema duh tako zavedno kot nezavedno, združuje človekove verske in etične, ustvarjalne in estetične izdelke, barva vse posameznikove intelektualne, domišljijske, čustvene
dejavnosti, kot oblikovalno načelo se upira biološki naravi in ohranja v nenehni
budnosti tisto napetost nasprotij, ki je podlaga našega psihičnega življenja (Jolande Jacobi) /8, str. /19/. Zaradi večplastnosti problematike nastajanja in razumevanja likovnih del, kar lahko pravzaprav pojmujemo kot obliko produciranja
simbolov in komuniciranja z njimi, si natančneje oglejmo naravo simbolov (njihove lastnosti) in njihove funkcije, kakor jih je (zajemajoč Jungovo psihologijo)
opredelil Jean Chevalier /8, str. 8–15; povzetek/.

2.2.5

Narava simbolov

Kljub različnim oblikam in razlagam simbola je med njegovimi lastnostmi stalnost, s katero sugerira razmerje med tistim, kar simbolizira, in tistim, kar je simbolizirano; poleg navidezne analogije med njima zajame tudi niz nezavednih
asociacij.
Druga lastnost simbolov je medsebojno prežemanje. Med njimi ni neprepustne
stene: vedno je mogoče kakšno razmerje med enim in drugim, dopuščajoč tudi
tretjega ...
Pomembna lastnost simbolov je večrazsežnost, saj lahko izražajo bipolarnost,
sintezo nasprotij, komplementarnost in univerzalno solidarnost. Pluridimenzionalni simbol ima neskončno mnogo razsežnosti.
Živi simbol, ki pride iz človekove ustvarjalne nezavednosti, s svojo bogato
dinamiko in raznolikostjo vpliva na osebno in družbeno življenje. Je več kot
preprosto znamenje, saj sega onstran pomena in je odvisen od interpretacije,
ta pa od preddispozicije. Nabit je s čustvenostjo in dinamiko. Poigrava se z
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mentalnimi strukturami: obenem predstavlja in zastira, udejanja in razdira. Ta
vidik mobilizacije celotnega psihizma Jean Chevalier opisuje z izrazom eidolo-motor: reprezentacija, eidolon fiksira naš pogled na predstavljeno idejo, eidos
– s tem pa povzroči določeno psihično dejavnost in jo spravi v gibanje – motus.

2.2.6

Dinamika simbolov in njihove funkcije

Čeprav deluje simbol globalno, združuje v sebi različne vidike oz. funkcije:
1. Prva funkcija je raziskovalna. Tisto, čemur pravimo simbol, piše C. G. Jung
/22/, je pojem, ime ali podoba, ki ima tudi tedaj, ko nam je znan iz vsakdanjega
življenja, implikacije, ki se dodajajo konvencionalnemu in očitnemu pomenu.
Simbol je nekaj nejasnega, neznanega in za nas skritega. Ko se duh loti raziskovanja simbola, se znajde pred idejami, ki so onstran tistega, kar naš razum
lahko dojame ... Nešteto tega je na drugi strani človeškega razumevanja, zato
nenehno uporabljamo simbolične izraze, ko hočemo prikazati pojme, ki jih ne
moremo ne povsem definirati in ne povsem razumeti. Toda takšna zavestna
uporaba simbolov je le en vidik zelo pomembnega psihološkega dejstva: kajti
človek ustvarja simbole tudi na nezaveden, spontan način, ko skuša izraziti
nevidno in neizrekljivo.
2. Simbol opravlja funkcijo namestnika, substituta. Prevzame nadomesten izraz, ki naj v zakrinkani obliki prenese v zavest nekatere vsebine, ki zaradi
cenzure ne morejo prodreti vanjo. Nadomešča zvezo jaza z njegovim okoljem,
situacijo ali samim seboj, kadar to razmerje ni prevzeto nase povsem zavestno. Toda vsebina simbola ni samo predmet potlačitve (S. Freud), temveč je v
Jungovi misli smisel raziskovanja in odgovor na intuicijo, ki je ni mogoče nadzorovati. Izvirna funkcija simbolov je prav v tem eksistencialnem odkrivanju
človeka sebi, odkrivanju, ki ga omogoča kozmološka izkušnja, v katero lahko
vključimo osebne in družbene izkušnje.
3. Simbol opravlja posredniško funkcijo. Je rezultat spopada med nasprotnimi
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težnjami in silami (materijo in duhom, zavednim in nezavednim, resničnim in
sanjami ...), vendar jih povezuje v nekem razmerju. Razdiralne strukture zmedenega libida kompenzira s povezovalnimi strukturami usmerjenega libida.
Živa igra simbolov v psihizmu zagotavlja močno in zdravo duševno dejavnost,
ki osvobaja in učinkovito pripomore k razvoju osebnosti.
4. Simbol pomeni združevalno silo. Temeljni simboli zgoščujejo totalno človekovo izkušnjo – versko, kozmično, družbeno, psihično – na treh ravneh:
nezavedni, zavedni in nadzavedni. Človek se zaradi simbola, ki ga postavlja
v neizmerno omrežje odnosov, ne čuti tujega v univerzumu. Podoba postane
simbol, kadar se njena vrednost tako razširi, da povezuje v človeku njegovo
imanentno globino in neskončno transcendenco.
5. Simbol kot združevalec opravlja pedagoško in celo terapevtsko funkcijo.
Daje namreč občutek identifikacije. Ker povezuje ločene dele univerzuma,
daje otroku in odraslemu človeku občutek, da nista osamljena in izgubljena
v širokem prostoru, ki ju obdaja. Simbol s svojo vsebino izraža neopredeljivo,
vendar globoko občuteno resničnost, ki oplaja, vzgaja in hrani. Posameznik
zaradi takšnih preprostih intuicij čuti, da pripada celoti, ki ga hkrati navdaja z
grozo in pomirja, vendar usposablja za življenje.
6. Simbol je zaradi svoje socializacijske funkcije eden najmočnejših dejavnikov vključevanja v resničnost. Povzroča tesno povezavo z družbenim okoljem.
Vsaka skupina, vsaka doba ima svoje simbole; vibrirati s temi simboli pomeni pripadati neki skupini ali neki dobi. Simbol je univerzalen, saj je virtualno
dosegljiv slehernemu človeškemu bitju, ker za to ni potrebno posredovanje
govorjenega ali pisanega jezika (pri katerih je komunikacija racionalizirana in
osiromašena celovitosti) in ker izvira iz vse človeške psihe. Skupna osnova
kolektivne nezavednosti se bogati in pestri z vsemi etničnimi in osebnimi prispevki, zaradi česar so isti vidni simboli v različnih časih in prostorih drugače
pomensko obarvani. Torej moramo občutiti vse mogoče razlike, če hočemo
preprečiti nesporazume in prodreti v globoko razumevanje drugega.
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7. Simbol je živ, kadar glede na gledalčevo razpoloženje, njegova nagnjenja
in družbeni razvoj vzbudi drhtečo resonanco. Njegova vitalnost je odvisna od
stališča zavesti in podatkov nezavednega. Zahteva nekaj participacije s skrivnostjo (participation mystique) in spreminja gledalca v igralca.
8. Po Jungu je ena najbolj kompleksnih funkcij simbola njegova transcendentna funkcija, ki usklajuje in povezuje celo nasprotja. Z vzpostavljanjem zveze
med antagonističnimi silami odpravlja nasprotja in s tem utira pot napredku
zavesti.
9. Simbol ima tudi funkcijo transformatorja psihične energije. Deluje, kakor da
črpa iz nekoliko zmedenega in anarhičnega generatorja, in potem normalizira tok ter ga naredi uporabnega v osebnem vodenju življenja. To nezavedno
energijo, ki so jo sprostile sanje (ali vidni simbol), mora asimilirati jaz, proces
integracije pa je mogoč le, če je jaz zrel zanj. Z afektivnim nabojem podob
simbol spodbuja razvoj psihičnih procesov.

2.2.7

Fiziološki temelji simbolnega sveta

Lahko predpostavimo, da sta narava simbolov in njihova dinamika pogojeni
in rezultirani iz temeljnih principov delovanja možganov. Možgansko strukturo
zapisovanja, urejanja in povezovanja podatkov (vzorcev) si najlaže predstavljamo z modelom asociativnih nevronskih mrež, ki funkcionirajo kot paralelno
distribuirani sistemi: vsak nevron (ali sinapsa) je namreč posredno ali neposredno povezan z vsemi drugimi nevroni v sistemu. Povezave tvorijo hierarhično
virtualno strukturo večstopenjskega zapisa podatkov (vzorcev), v katerih so
višje stopnje zapisa (vzorci višjega reda) vsebovane implicitno. Poti med njimi
se prebujajo asociativno /36, str. 21–81/. Asociativna povezava vzorcev (pojmov, predstav), ki jih, denimo, sproži simbol, ne poteka le enosmerno in po eni
poti, temveč zaradi paralelno distribuirane povezanosti pretrese (preoblikuje)
celoten sistem. Prav tako je rezultat aktivnosti celotnega sistema tudi produciranje simbolov, saj je povezano z dogajanjem v le-tem kot celoti, ki zajema za-
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vestno, podzavestno in nezavedno. Znano je, da tako kompleksno (intuitivno)
deluje predvsem desna možganska hemisfera, medtem ko v levi prevladujejo
trdneje strukturirani, sekvenčni procesi logično-analitičnega mišljenja, podrejeni načelu vzroka in posledice /36, str. 90/.
Ko je Jung proučeval sanje, ki jih tvori spontani tok nezavednih vsebin, je
ugotovil, da upoštevajo nek red, sledijo nekemu vzorcu, ki teži k ponovitvam
samega sebe (sl. 2).

Slika 2
'Meander', okras v rokopisu iz 7. stoletja. Posamezne sanje se zdijo
tako nenavadne in razdrobljene kot detajl iz okrasa (desno). Toda v
obdobju posameznikovega življenja sanje razkrivajo meandrast vzorec, ki kaže na proces psihične rasti /22, str. 162/
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Zanimivo analogijo lahko najdemo v fraktalnih modelih, v katerih se vzorci v
neskončnost ponavljajo sami vase /54/. Z modelom fraktalne tendence k raznoliki ponovljivosti samega sebe morda lahko razložimo tudi delovanje arhetipov. Tako kot neskončna raznolikost ponovitve fraktalnega vzorca v samem sebi izvira iz abstraktne, relativno enostavne matematične formule, lahko
podobno predpostavimo izvor simbolno izraženih psihičnih vsebin in vzorcev
vedenja v enostavnih (gensko ali kako drugače) podedovanih psihičnih »zapisih« sicer nespoznavnih arhetipov. Širše (ali globlje) gledano je fraktalne
narave tudi vsaka komunikacija med nami, saj se hrani s svojim rezultatom.
Fraktalnost se izraža v fizični strukturi tako žive kot nežive narave. Fraktalna je naravna reprodukcija ... Ali je gen edina oblika reprodukcijske informacije ali samo edina znana oblika fraktalnega 'spomina'? Morda pa le lahko
poenotimo: fraktalna je struktura sveta, fizičnega in psihičnega; fraktalno je
umetniško delo kot simbolni izraz psihične pretvorbe doživete resničnosti; v
fraktalnosti se stalijo razlike med živo in neživo naravo, duhom in materijo. /29/

Slika 3
Fraktalni modeli /58, 59/
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2.2.8

Ekonomija celote in težnja po ravnovesju

Če predpostavimo ekonomijo celote, o kateri govori Jung, noben proces v
možganih ne poteka slučajno. Do preraščanja starih in tvorbe novih vzorcev
vodi pot preko zloma simetrije, nasprotja, ki ga izzovejo impulzi nove situacije.
Sprožena nevronska aktivnost se ob asociativnem procesu stabilizira v stanju
najnižje energije, pri čemer se utrjujejo in prestrukturirajo stari ali formirajo
novi vzorci. Vsaka prilagoditev novi situaciji pomeni napredek v duševnem
(duhovnem) razvoju. Nesposobnost prilagoditve pomeni notranjo disharmonijo, ki vodi v tvorbo podzavestnih kompleksov z nenadzorovanim (razdiralnim)
delovanjem.
Vsaka komunikacija, ki smo je sposobni s svojo okolico, poteka na simbolni
osnovi zaradi narave delovanja možganov. Vsak impulz iz okolice se namreč v
možganih pretvori v vzorec, ki se asociativno povezuje z mrežo drugih vzorcev
na različnih ravneh (zavestni, podzavestni, nezavedni). Zato je komuniciranje
vedno večplastno, čeprav se v obliki miselnega toka jasno zavedamo le dela
celotnega procesa. Simbolno tudi odreagiramo: v obliki govora, kretenj, obrazne mimike ... ali ustvarjalne tvorbe kompleksnejših simbolov v obliki umetniškega dela. Vse v ekonomiji celote – težnji k novemu ravnovesju v neprekinjeni dinamiki življenja.
Vsako dejanje, vsak predmet, vsaka situacija, lik, podoba, barva, odnos ... nas
s svojim asociativnim ozadjem kozmično povezuje in tako dobi naravo simbola
– nosilca univerzalne komunikacije.

2.2.9

Likovno delo in komunikacija z nezavednim

Občutek, da je predmet »več, kot vidijo oči«, je prisoten v mnogih umetnikih
/22, str. 254–255/. Zelo močno je izražen v delu italijanskega nadrealističnega
slikarja Giorgia de Chirica: »Vsak predmet ima dva vidika: običajni, ki ga vedno
vidimo in ki ga vidi vsak, ter duhovni ali metafizični vidik, ki ga vidijo redki po-
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samezniki v trenutkih uvida. Umetniško delo mora izražati nekaj, kar je očem
nevidno.« Paul Klee pravi: »Objekt se širi preko meja svoje pojavnosti z našim spoznanjem, da je stvar več, kot nam kaže njena zunanja podoba.« Jean
Bazaine piše: »Nek predmet vzbuja našo ljubezen prav zato, ker se zdi, da je
nosilec moči, ki so večje od njega samega.« Vse to so poskusi razumeti, dotakniti se »duha materije«, kar v psihologiji pomeni komunikacijo z nezavednim
– širjenje zavesti z ozaveščanjem nezavednega.
Likovno delo je odraz psihične notranjosti, poskus njene komplementarne dopolnitve in preseganja njenih nasprotij. Nastaja v ustvarjalni aktivnosti zavestnih, podzavestnih in nezavednih vsebin psihe in je preplet njihove medsebojne komunikacije. Je simbolni način reševanja konfliktov, ki izvirajo iz celotne
strukture zavestnih, vse globljih podzavestnih (osebnih) in nezavednih (splošnih, kolektivnih) razsežnosti psihe, in se zavestni obravnavi kažejo kot likovna
vprašanja. Način (pot) reševanja teh vprašanj, ki se pojavljajo v ustvarjalnem
procesu, je individualna in ima na ustvarjalca terapevtski učinek harmonizacije. Vsaka slika (ali druga oblika umetniškega dela) je boj, boj zanjo in za
samega sebe. Ko to preneha biti, izgubi svoj smisel in se zreducira v obrtniški
izdelek. Likovno delo je v prvi fazi komunikacija umetnika s samim seboj, z
nepoznanimi vsebinami podzavesti in nezavednega, ki težijo k ozaveščanju.
Je vidna oblika intuicije, obelodanjena skozi racionalnost razuma, zajemajoč
čutnost in čustveno nabitost prisotnosti – biti tukaj in hkrati povsod, v zlitju
trenutka in večnosti. Je simbolni izraz, ki v stanju svoje optimalne kvalitete
zavibrira s svojim ustvarjalcem v popolni harmoniji komunikacije.
Likovno delo s svojo simbolno energijo, skoncentrirano v oblikah, barvah in
odnosih med njimi, sledovih uravnovešanja strasti in samokontrole, grobosti
in subtilnosti ter drugih antagonizmov, seva navzven kot komunikacijski medij,
ki je lahko prepoznan samo toliko, kolikor se dotakne podobnih struktur psihe
opazovalca. Podobno prepoznava podobno, tako na zavestni kot na podzavestni in nezavedni ravni. Pri identifikaciji z umetniškim delom se namreč ne srečamo z umetnikovim problemom, temveč s svojim lastnim. Ob čutenju njegove
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bolečine (strahu, nemoči, spoznanja, ljubezni ...) katarzično predelujemo svojo
lastno. Globlje, kot se uspe umetniku intuitivno približati kozmičnemu bistvu
stvari, bolj arhetipska in univerzalna je njegova komunikacija s svetom, saj se
s tem potopi v kolektivno nezavedno, ki je skupno in prepoznavno vsakemu
človeku.

2.2.10

Po robovih znanega in dokazljivega

Neodvisnost od konvencionalnih znanstvenih (in drugih) predsodkov ter izredna širina razmišljanja, ki je tako značilna za Jungov raziskovalni pristop,
vodita skozi spoznavanje psihe posledično do temeljnih filozofskih, znanstvenih, etičnih in religioloških vprašanj. Zavedajoč se relativnosti vsake izjave,
Jung ne išče točke fiksiranja svojih ugotovitev, temveč v velikem spoštovanju
enovitosti življenja išče njegove zakonitosti v toku spreminjanja. Navidezno
nasprotje, do katerega prihaja Jung v odnosu do sodobne, materialno objektivizirane znanosti, se razkraja na njenih robovih, skrajnih točkah njenega dometa, na katerih se le-ta, izhajajoč iz lastne polarnosti, ujame v nepremostljive
antagonizme, ki jih je možno preseči in zaobjeti v novo kvaliteto spoznanja le
s premikom sodobne znanstvene paradigme. Zato ni slučaj, da je Jung skupaj
z največjimi imeni sodobne kvantne fizike, kot sta Heisenberg in Pauli, našel
skupen jezik v potrebi po iskanju nadaljnje poti v povezavi psihologije nezavednega in fizike, s čimer naj bi se poskušala preseči nemoč dokazovanja ene
objektivne resnice brez izgube njenega komplementarnega dela in obratno
/21/. Kajti čeprav je fizika delcev prodrla zelo globoko, še vedno ne vemo, kaj
je materija. In ne vemo, kaj je psiha. Tako globoko namreč ni več nič empirično
predvidljivo – obstajajo samo še tendence po takšnem ali drugačnem stanju,
takšni ali drugačni spremembi.
Psiha včasih deluje onstran prostorsko-vzročne zakonitosti. Iz tega sledi, da so
lahko naše predstave prostora in časa in tako tudi vzročnosti nepopolne. Popolna podoba sveta bi morala tako rekoč biti razširjena s še eno razsežnostjo, šele
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tedaj bi lahko enotno razložili celoto pojavov. Zaradi tega racionalisti še danes
vztrajajo na tem, da ni nikakršnih parapsiholoških izkušenj, saj s tem stoji in
pade njihov svetovni nazor ... Ne vidim nobene možnosti za zanikanje, da je vsaj
en del naše psihične eksistence zaznamovan z relativnostjo časa in prostora. Zdi
se, da ta relativnost narašča v premem sorazmerju z oddaljenostjo zavesti in da
se lahko povzpne do absolutne brezčasnosti in brezprostorskosti.
C. G. Jung (Spomini, sanje, misli, str. 316)

2.3

Arhetipi naravne estetike

Zastavila bom še temeljno vprašanje estetike kot discipline: Zakaj doživimo
neko izkustvo kot estetsko izkustvo? Skozi zgodovino se je zvrstilo že mnogo
poskusov odgovorov, ki so odvisni tudi od različnih razvojnih formulacij samega pojma estetike. V zvezi s to problematiko bom orisala nekaj svojih pogledov, ki izhajajo in se razvijajo tudi iz osnov Jungove psihologije /29/.
Estetsko doživetje je harmonično vibriranje z naravo in njenimi temeljnimi
zakonitostmi. Lahko ga opišemo z občutkom ugodja (skladnosti, ravnotežja,
enotnosti ...). Psihološko bi lahko temu rekli idealna prilagoditev zunanjemu
dražljaju, harmonizacija z njim. Ni odvisna le od lastnosti (estetskega) objekta,
temveč naše subjektivne sposobnosti vzpostavitve harmoničnega stika z njim;
vzpostavitve toka idealne, nenasilne, »mehke« komunikacije /36, str. 98–99/;
toka pozitivne, poživljajoče energije, ki nas povezuje in vzbuja občutek univerzalne ljubezni. S pomočjo modela nevronskih mrež si lahko to stanje zamislimo kot usklajeno (frekvenčno sinhrono, koherentno) vibriranje dražljajev
ustreznih vzorčnih struktur, ki se stabilizirajo v konfiguraciji najnižje energije
sistema /36, str. 71/.
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Estetika kot estetsko izkustvo zajame le en vidik, en pól umetnosti, katere dejavnost ni le harmonično združevalna, temveč tudi razdiralna. V komunikaciji z
umetniškim delom namreč steče razpad neustreznih vzorcev – zlom simetrije,
z intenco ponovnega uravnoteženja, estetske harmonizacije, pri čemer se zavrti krog osebnega (družbenega) duhovnega razvoja na višjo raven.
Če opazujemo nekatere parametre (v našem primeru) likovne estetike, ki se
v tem živem tkivu neprestane spremembe in drugačnosti zdijo stalni in nespremenljivi, lahko predpostavimo njihov arhetipski izvor. Oglejmo si le nekaj
značilnih primerov.
a) Zlati rez deluje kot eno najlepših sorazmerij. Definira ga geometrični postopek ponavljajočega se sorazmerja manjšega dela proti večjemu, ki se z rastjo
ohranja. Številčno lahko to razmerje izrazimo v odnosu 1 : 1,618...) Celotna
narava je prežeta s tem sorazmerjem, zato ga imenujemo tudi naravno. Kar je
pri tem izjemno zanimivo, je to, da imamo zanj prirojen občutek. Nezavedno ga
kot harmonično zaznavamo in nezavedno ga v likovnih delih tudi ustvarjamo,
kar lahko zasledimo tako v vrhunskih umetniških delih kot v preprosti otroški
risbi. Zakonitost materialne narave se ponovi in reproducira skozi našo psiho
ter s tem daje slutiti delovanje univerzalnega zakona, ki deluje enotno v materialnem in duhovnem svetu, ju povezuje in kot tak to delitev presega.
b) Podoben primer je prirojena težnja po ravnovesju. Materialna narava se giblje in uravnoveša po zakonih gravitacije. V ravnovesnem stanju se harmonizirajo nasprotja. Naše telo neprestano »lovi« (materialno) ravnovesje; podobno
se dogaja v naši psihi, ki podzavestno teži k optičnemu ravnovesju likovnih
elementov, pri čemer se v likovni svet prenašajo izkušnje iz fizičnega sveta
(občutki teže ali lahkosti posameznih barv in oblik, princip vzvoda ipd.).
c) Seštevek spektra svetlobnih valovanj, ki jih je sposobno fizično reflektirati
naše oko, je bela svetloba, ki jo lahko pojmujemo tudi kot simbol mnoštva, zajetega v enosti. V praksi zaznavamo od površin odbiti del spektra v obliki barvnih predstav. Nenehna estetska zahteva po celovitem barvnem vtisu, ki temelji
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na komplementarnosti (kar lahko povežemo tudi s fiziologijo zgradbe očesa
in principa prenosa optičnih dražljajev), izraža le enega od vidikov arhetipske
težnje po celovitosti, enosti, komplementarne enotnosti nasprotij. Opazimo jo
v barvni kvaliteti likovnih del, pa tudi v bolj ali manj periodično spremenljivih
osebnih in splošnih potrebah po določenih barvah, ki s svojimi psihološkimi
vsebinami uravnovešajo dogajanje v osebni in kolektivni psihi.
V delovanju arhetipov opazimo delovanje istih naravnih zakonov, ki obvladujejo materialni svet. Pretopljeni skozi psiho se vanj vračajo in ga obnavljajo na
isti način. Tako potrjujejo dejstvo, da sta materija in psiha neločljivo prežeti in
odvisni med seboj ter predstavljata le dva vidika sicer enotne narave kozmosa.
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2.3

Umetnost kot komunikacijski medij
Naša psiha je narejena po strukturi sveta, in kar se dogaja v makrokozmosu, se
dogaja tudi v najmanjših in najbolj subjektivnih kotičkih duše ...
C. G. Jung (Spomini, sanje misli, str. 354)

... in kar se dogaja v duši, se dogaja na slikarskem platnu (ali drugem umetniškem delu). In se v njem nadaljuje. Komunikacija teče dalje, informacije
se prenašajo, pretapljajo v nove oblike, spreminjajo svoj izraz, vendar v sebi
nosijo isto klico, isto težnjo po ponovitvi temeljne strukture sveta, na različnih
ravneh, od mikro- do makrokozmosa, pretakajoč se skozi materijo in psiho, ki
sta le dva vidika sicer enotne resničnosti.
Življenje v družbi je prežeto s simboli, s katerimi se sporazumevamo. Vsako
akcijo prepoznavamo, sprejemamo in interpretiramo v simbolnih oblikah, potek dogajanja pa je odvisen od predispozicij naše zavestne in podzavestne
psihične strukture, ki je v stalni interaktivni povezanosti z okoljem. Tako kot
lahko v okviru naše psihe razumevamo moč asociativnega delovanja simbolov, ki ni nikoli le enoznačno, temveč večinoma večdimenzionalno, tako si
lahko povezanost te psihe predstavljamo tudi navzven, preko medsebojnih
komunikacij informacijsko povezano v ožje, širše in najširše okolje. V »racionalizirani« zahodni kulturi predstavlja področje umetnosti najsvobodnejšo obliko medsebojnih interakcij, ozaveščanje delovanja simbolov pa je zaradi njihove semantične sestavljenosti težavno in nepredvidljivo. Enostavne, prvinsko
izčiščene simbolne likovne strukture lahko služijo kot sinestetski eksperiment
načrtnega vodenja v doživljanje občutij, ki so zaradi osamitve doživljaja močnejša in jasnejša. Globlje kot raziskujemo, enotnejše postaja doživljanje, saj se
srečamo z globoko zakoreninjenimi in zakodiranimi arhetipi. V gradnji sestavljenih likovnih (in drugih) struktur pa se simbolno delovanje posameznih prvin
medsebojno poveže v virtualni izraz z bistveno manj predvidljivo vsebino in
možnostmi interpretacije. Od tu naprej se komunikacijske poti razidejo, učinki
se spremenijo, intenzivirajo, razblinijo ali uberejo svojo lastno asociativno pot.
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Zato je občutenje in dojemanje umetniškega dela na površju zelo individualno,
v globinah pa vse bolj skupno in poenoteno.
Čeprav so danes splošno uveljavljene znanstvene metode, po katerih razlagamo in razvrščamo predmete in pojme, je res vprašljivo, ali lahko tako kompleksno formo, kot je umetnost in ki se že v svoji osnovi izmika znanosti, razložimo z njenimi racionalističnimi, na logičnih vzročno-posledičnih aksiomih
slonečimi metodami. Da bi zadostili znanosti, je verjetno še najbližja trditev, da
še vedno ne vemo, kaj je umetnost …, čeprav jo kot družbeno prakso živimo
že tisočletja.
Umetnost je del živega tkiva; tako kot raste in se spreminja kultura, se z njo
spreminja umetnost. Nivoji teh dogajanj potekajo hkrati na različnih stopnjah in
nikakor ne le po eni sami poti. Na višje ravni lahko pridemo po različnih poteh,
vendar postopoma, brez nasilnih preskokov, ki bi jih bilo mogoče (in etično)
normativno predpisati. V človekovo ustvarjalnost je nujno vgrajeno tudi stalno
razdiranje. Ob oblikovanju novih struktur človek za seboj pušča pogorišča starega, preživetega. Novo je plačano s starim. Zato vzponi niso konstantni, temveč so za ta dogajanja značilna spiralna nihanja vzponov in padcev. Takšna
nihanja lahko opazujemo v zgodovini, kulturi, umetnosti ... na osebni ravni in
v širšem družbenem dogajanju. Izjemno lucidno je ta dogajanja prikazal dr.
Milan Butina v svoji zadnji, že po njegovi smrti izšli knjigi Mala likovna teorija,
v kateri mu je uspelo družbena nihanja oziroma model nihanja v umetnostnih
slogih povezati z Jungovim modelom dinamike nihanja človekove psihe /6, str.
131–146/.
Kaj se dogaja v sodobni umetnosti v tem času? Je več gradnje ali razdiranja?
Predvsem lahko danes opazimo spreminjanje vrednostnih klasifikacij. Umetnost si išče novih poti. Velika težnja je v zavračanju starega, znanega. Novo
pa se rojeva mukoma. Tako kot lahko umetniški izdelek zaznamo kot odtis
avtorjeve psihe, tako njenega zavestnega kot tudi podzavestnega pola, tako
lahko tudi sodobno umetnost razumemo kot odsev globokih družbenih doga-
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janj, tistih, ki se jih zavedamo in katerih se ne, ki pač s svojimi vsebinami zaokrožujejo podobo mita, v katerem živimo.
Na prelomu tisočletja je bilo v umetnosti opaziti veliko destruktivnosti, težnje
po uničevanju, samouničenju, krvi. Potrebovali smo zavedanje o destrukciji,
uživali smo v provokaciji, medtem ko je življenje potekalo dokaj lagodno in
umirjeno. Samo dobro desetletje kasneje so družbene spremembe ogromne.
Življenjske razmere so se s porastom terorizma destabilizirale, grožnja uničenja je kot antipod družbi blagostanja postala prežeča nevarnost, vrednoto
svobode je zamenjala močno povečana stopnja kontrole. Nuklearna družina
se zaradi prevladujočega egocentrizma vse teže formira. Razvoj digitalnih medijev postaja neobvladljiv in ponuja ogromno interaktivnosti. Spremembe se
dogajajo s pospešeno hitrostjo, ki se ji individuum vse teže prilagaja, vsekakor
pa se ne uspejo sorazmerno razvijati vse tiste kulturne kategorije, ki vplivajo
na zdravo in etično uravnoteženost. Podzavestno očitno občutimo svoje globalno destruktivno vedenje. Mnogi ga odklanjajo, ne prenesejo, ker je preveč,
ker boli, ker te lahko nekontrolirano odnese s seboj, morda predaleč ... Ker je
enostavneje in prijetneje lebdeti v lahkotni lagodnosti, industriji plitke zabave,
čeprav je trenutna in lažna. Ker je konec koncev tudi vprašanje, do kod je lahko
kopanje po negativi konstruktivno! Od tu naprej dobi vprašanje etično naravo.
Človek zdaj potrebuje drugačne vsebine, tudi drugačno umetnost. Z družbenopolitičnega področja se njena pozornost vse bolj obrača proti socialnemu in
osebnemu. V poplavi informacij se človek vse teže orientira, kar zaradi občutka neobvladovanja položaja nujno vodi v frustracijo. Med toliko informacijami
se človek lahko samo še igra … in se igra, kajti vsega je namreč preveč, da bi
lahko jemal resno. Umetnost je v tem dogajanju bolj sofisticirana, ponuja angažirano igro, ki naj bo prijetna, zabavna … in ne preveč naporna. Vse mora
biti 'playful', temu pa sledi tudi dizajn. Ljudje se masovno igrajo, kar je prav
naivno glede na neobvladljive razmere, ki se še vedno zaostrujejo. Seveda pa
iz razvojne psihologije vemo, da je človekova igra pomembna razvojna faza, ki
jo lahko prenesemo tudi na raven družbenorazvojnih ciklov, zato bo zanimivo

Teoretični del

opazovati, kaj se bo iz tega razvilo.
S svojim ravnanjem komuniciramo, tudi z umetnostjo komuniciramo. S komuniciranjem spreminjamo sebe in svet. Del vpliva na celoto in celota na del.
Odgovornost je torej v vsakem med nami. Stvar osveščenosti, intuicije in odločitve posameznika pa je, v katero smer bo obrnil svoj kompas.

Živi duh raste in prerašča svoje prejšnje izrazne oblike; svobodno izbira ljudi,
v katerih bo živel in se izražal. Nenehno se obnavlja in se skozi vso zgodovino
človeštva uresničuje na mnogotere, včasih nerazumljive načine. Če se tega zavedamo, imena in izrazi, ki mu jih daje človek, zares ne pomenijo veliko; so kakor
menjajoči se listi in cvetovi na deblu večnega drevesa.
C. G. Jung (Sodobni človek išče dušo, str. 200)
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Eksperimentalni del

3.1

Akvarelni nizi

3.1.1

Vzgibi, motiv, namen

Tehnika akvarela sodi med najzahtevnejše slikarske tehnike. Treba je delati
hitro, popravkov ni. Vsaka poteza ostane neizbrisno zabeležena – podobno
kot pri perorisbi. Vsaki akciji – potezi sledi v veliki meri nepredvidljiv odziv materiala. Ves čas nastajanja slikovnega zapisa tako poteka živ intenziven dialog
med vztrajnimi silami narave, ki se na vpojni papirni podlagi izražajo v vodenih
vsrkavanjih, prelivanjih, mešanjih in vrtinčenjih barv, ter intenco slikarja, da jih
usmeri, ukroti, si jih podredi. Bolje kot obvlada tehniko, iskrenejši, bolj samosvoj in globoko individualen likovni jezik nastaja.
Prav zaradi te izrazite neposrednosti, ki je značilna za to tehniko, sem se odločila za izvedbo nekaj eksperimentalnih serij, nizov krajinskih akvarelov, pri
čemer še nisem vedela, kaj lahko pričakujem in kakšni bodo rezultati.

3.1.2

Proces in vpogled

Posamezne slike iz niza so na isto temo nastajale zaporedno, skoraj sočasno,
vendar z zamikom ene faze sušenja (slike 4–7).
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Slike 4–7
Primer časovno zaporednega niza akvarelov na isto temo.
Cikel Oktobrske trte, Križ na Krasu, Mateja Krašovec Pogorelčnik, 2000

39

40

Simbolno v likovnoumetniški komunikaciji

Prvi akvarel iz niza mi je vedno vzel največ časa. Odraža tudi največ analitičnega razmisleka in kontrole, kar se odslikava na natančnosti povzemanja
informacije okolja. Z vsakim naslednjim akvarelom pa je bilo delo hitrejše, velikopoteznejše, odločnejše. Realizem na njih se vse bolj izgublja, detajli razpadajo, ohranja se le še bistvo kompozicije, katerega informacija se vse bolj
zgošča in intenzivira v čustveni ekspresivnosti. Kar je bilo obdelano in predelano na prvi sliki, je na drugi že mentalno preskočeno, izpuščeno, ohranja in
izčiščuje se le še bistvo, likovni prostor pa se odpira globljim energijam, drugačnim obdelavam in predelavam, ki so vse bolj sproščene, čustveno nabite
ter stopnjo za stopnjo vse bolj abstraktne. Hitrejše, kot je delo, manj časa je za
racionalni razmislek in večji je delež intuicije, ki usmerja slikarsko delovanje.
Zanimivo analogijo lahko najdemo s podobnim poskusom, ki ga omenja Aniela
Jaffe /22, str. 260/. Na sliki 6 lahko vidimo niz risb umetnika, ki je v okviru poskusa, narejenega v Nemčiji leta 1951, vzel drogo LSD-25, ki povzroča psihično
dezintegracijo.

Slika 8
Bolj ko zavest preplavlja nezavedno, bolj abstraktne postajajo slike.
/22, str. 260/

Eksperimentalni del

Če dogajanje v obeh primerih ponazorimo z Jungovim 'kompasom' psihe, lahko opazimo premik ravnovesnega stanja izraza v parih nasprotnih kategorij
čutenje (senzacija) / intuicija in čustovanje / mišljenje v korist čustvovanja in
intuicije (slika 9).

Slika 9
Ponazoritev premika psihičnega izraza s pomočjo Jungovega
'kompasa' psihe. /25, str. 62/.

3.1.3

Razstave, odzivi

Nizi akvarelov so bili leta 2001 razstavljeni v galeriji KOS v Ljubljani. Posebej
bi zabeležila spremni komentar galeristke in kustosinje Nade Zoran: »Na teh
nizih mi je še posebej všeč to, da pokažejo, kaj akvarel v svojem bistvu je.
Kaj pa se bo iz tega poskusa razvilo dalje, se bo jasneje pokazalo po naslednjih petdesetih slikah …«. V nadaljevanju je s prakso naraščala izčiščenost
in mehkoba potez, sproščenost in izurjenost, kar je odražala že prva slika,
medtem ko se je tendenca po abstrakciji ohranila (str. 95, sl. 33 in 34). Vsi cikli
akvarelov so bili kmalu prodani ali podarjeni. Zanimivo je bilo opazovati, za katere faze v nizu so se odločali posamezniki, izbirali so namreč poetiko, v kateri
so našli ustreznico svoji lastni psihološki predispoziciji. Likovno bolj osveščeni
so dajali prednost abstraktnejšim izvedbam, v katerih so se ujeli v globlje, univerzalnejše psihične strukture.
Nizi akvarelov so predstavljeni v prilogi – Galerija, str. 83.
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3.2

Tekstil – dotik – spomin

3.2.1 Specifičnost tekstila kot umetniškega medija
Vzgibi za oblikovanje koncepta tega projekta so bili povsem drugačni kot pri
prvem projektu. Predmet zanimanja je predvsem tekstilni material sam po sebi
in raziskovanje našega odnosa do njega. Kot likovni medij namreč ne omogoča tako zelo neposrednega izraza kot denimo akvarel, prej bi veljalo ravno
obratno, vse tehnike v zvezi s tekstilom so namreč precej zahtevne in zamudne. Vendar tvori tekstil pomemben del našega vsakdana in je že od nekdaj,
v kulturno in izvedbeno zelo različnih izraznih oblikah, tudi medij umetniškega
izraza, kar sem še posebej raziskovala in opisala v seminarski nalogi Intimni
dotik, Nit v izzivu prostora (2003).
Človek je s tekstilnim materialom intimno povezan že od svojih prvih trenutkov.
Že ob prvem stiku novorojenčka s svetom mu prav tekstil nadomesti varno
okolje maternice ter mu v materinem objemu s svojo mehkobo in toplino znova
podeli občutek varnosti. Tekstilni material je zaradi svojega živega (rastlinskega ali živalskega) izvora tudi soroden človeškemu tkivu, zato je ta povezanost
ob stiku kože s tekstilom toliko bolj naravna.
Oblačila pomenijo krhkemu ranljivemu bitju prvi zaščitni ovoj in varnost. Z njimi
človek živi vsak dan, občutek se pretvarja v močno podzavestno povezavo, ki
se je kasneje na zavestni ravni niti ne zavedamo več.
Drugi zaščitni ovoj pomeni človeku prostor, v katerem biva, njegovo bivališče.
Tekstilni dodatki v prostore prinašajo toplino, domačnost in varnost. Prijetno se
jih je dotikati. Tudi kadar jih samo gledamo, npr. v primerih, ko gre za objekte,
ki niso namenjeni neposrednemu dotiku in imajo drugo funkcijsko vrednost
(zaščita pred svetlobo, dekoracija, umetniški artefakti), v nas sprožajo spomin
na prijeten dotik, varnost in intimno povezanost.
Kulturni vidik nasiči tekstilni material, s katerim se obdajamo, s pomeni, li-
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kovno simbolno govorico. Z njo se bitje odpira in povezuje navzven. Sledimo
življenjski nitki od rojstva v novi svet, skozi materialno izkušnjo sveta, tipaje do
občutkov, pomenov, nadgradenj, skozi psihološki svet svoje »varne lupinice«
v komunikacijo z družbeno mnogoterostjo in širjenje navzven.
Zamislila sem si razstavni projekt, ki bo kot vizualna prostorska instalacija skupaj z izkušnjo dotika ponudila možnost ozaveščanja teh globoko zapisanih,
vsem skupnih spominskih struktur.

3.2.2

Opis projekta in proces priprave

Galerijski prostor na grobo definira centralno postavljena fotoskulptura ženskega akta v naravni velikosti. Fotoskulpturo sestavljata dve samostoječi, v
obliki odprtega valja postavljeni fotografiji iz cikla Akt in tekstil (sliki 10 in 11) na
rahlo upognjeni podlagi. Telo na fotografiji se ovija v metražni prosojni tekstil,
ki se kot prava tkanina (vlaknovina) dejansko ovije ob vznožje skulpture, navidezno 'izstopi' iz fotografije in v krožnih lokih preprede celotni volumen prostora ter površine sten. Simbolizira nastajanje čutnega sveta in vračanje vase,
neskončno kroženje. Namen tkanine ni le vizualni, temveč tudi čutni: gledalec
se med premikanjem skozi prepredeni prostor bežno dotika prosojne tkanine.
Viseči elementi tkanine / vlaknovine ga nedefinirano božajo in tako aktivirajo
njegov podzavestni spomin, vezan na izkušnje s tekstilom.

Sliki 10 in 11 (na naslednji strani)
Fotografiji ženskega akta – osnovi za centralno fotoskulpturo

Eksperimentalni del

Slika 10
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Slika 11

Eksperimentalni del

V ambient galerije se vključujejo fotografije in fotokolaži iz štirih ciklov.
1. cikel

Rojstvo novega bitja
Fotografije novorojenčka v prvih trenutkih življenja, še na popkovini, prvič ob
stiku z materino kožo, brez varnega dotika, ob prvih dotikih še tujega sveta in
ob prvem ovitju s pleničko – varnim zavetjem. Fotografiranje je potekalo ob
prisostvovanju poroda v sodelovanju s porodnišnico v Postojni in predhodno
pridobljenim dovoljenjem Komisije za etična vprašanja. (Priloga – Galerija, str.
99, slike 38–49)

Slika 12
Iz cikla Rojstvo novega bitja
Tekstil – dotik – spomin, Mateja Krašovec Pogorečnik
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2. cikel

Spoznavanje občutkov
Fotografije (večjega formata) dveh nekajmesečnih otročičkov ob stiku z različnimi tekstilnimi materiali. V tem razvojnem obdobju otročiček najintenzivneje
spoznava različne materiale. Pozornost je posvečena dotiku različnih vrst vlaken, tkanin ... intenziviranju občukov, zato so nekteri detajli močno povečani.
Ob fotografijah se razpredajo tudi originalna vlakna s fotografij, da se jih obiskovalec lahko dotakne, občuti, znova doživi in uzavesti občutke (priloga – Galerija, str. 103, slike 50–57)

Slika 13
Iz cikla Spoznavanje občutkov
Tekstil – dotik – spomin, Mateja Krašovec Pogorečnik
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3. cikel

Kulturni daj-dam
Kolaž fotografij s tematiko človek – tekstil, nalepljene druga čez drugo na vseh
ploskvah različno velikih kock, sestavljenih v razgibano kompozicijo kock, prepredene tkanine in blazin. Mnogoterost kulture, živost, ekspresivnost. Z globoko zasidranimi občutki do tekstilnih materialov vstopamo v svet, v katerem
odigrava tekstil mnogotere vloge. Oblika kocke je za razliko od nedefiniranih
naravnih oblik izbrana kot prezentacija človekove kulture, orientirane v osnovnih smereh prostora, ki producira štirikotne tlorise in pravokotne kubuse ...

Slika 14
Kulturni daj-dam
(simbolična slika primera foto-kolaža, nalepljenega na ploskve kock)
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4. cikel

Akt in tekstil
Koža in tekstil. Telo in prostor. Zračne fotografije ženskega akta v večjem formatu, ki se vsebinsko navezujejo na centralno skulpturo in celotni prostor.
Izražajo vseprežetost, od intime in povezanosti z naravo do zaobjema vsega:
med 'vdihom' in 'izdihom'. Ta sklop fotografij je nastal v sodelovanju s fotografom Aljažem Veličkijem.

3.2.3

Izvedba projekta, razstave

Različne tekstilne materiale v obliki česanih vlaken, tkanin in vlaknovin sta
velikodušno sponzorirali Predilnica Litija in Tosama Domžale.
Projekt je bil v prilagojeni izvedbi razstavljen leta 2007 kot del razstave Podoba prostora – Situacija širšega celjskega prostora v Galeriji moderne umetnosti v Celju.
V celotnem konceptu projekt še ni bil javno predstavljen.
Fotografski del projekta (izbor fotografij) je predstavljen v prilogi – Galerija, str.
97.
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Slika 15
Iz cikla Akt in tekstil, Tekstil – dotik – spomin
Aljaž Velički, Mateja Krašovec Pogorečnik
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3.3

Anima meditans

3.3.1

Temeljna vprašanja ob izhodiščih,
vzgibi, motiv, namen

Tretji projekt se razteza na področje oblikovanja: tekstilnega oblikovanja, oblikovanja oblačila, nakita …, 'druge človekove kože', prve materialne lupine,
zaščite, okrasa, najstarejšega univerzalnega komunikacijskega medija, prežetega s simbolnim, izraznega stičišča tako širšega kulturnega kot globoko
osebnega sveta.
Kaj pomeni oblačilo? Kako komunicira v harmoniji s telesom? Kaj je žensko
telo? Kaj je ženska psiha? Kako poudariti vsebino sporočila ženskega telesa?
Kako poudariti sporočilo ženske psihe? Kakšno vlogo lahko odigrava nakit?
Zakaj točno določena odločitev, izbor v danem trenutku, okolju, situaciji?
Vsako od teh vprašanj odpira mnogotere poti globoko v simbolni svet. Vsako
zase bi lahko pomenilo globljo študijo.
Osredotočila se bom predvsem na situacijo, ki je sprožila oblikovanje celotnega koncepta razstave in je v končni obliki nastala kot uporna reakcija na položaj pa tudi na razmere v umetnosti poznih devetdesetih, v katerih sta temeljni
kreaciji nastali. Pri projektu namreč ni ostalo le pri oblikovanju svečanih oblačil,
namenjenih lepotnemu tekmovanju. Vložena energija v izpovednost in poetiko
obeh modelov je bila namreč prevelika, da bi se lahko sprijaznila s hudo površnostjo in plitkostjo lepotnih tekmovanj, v katerih okolju njihova vsebina ni mogla pravilno in v celoti zaživeti. Hitrost današnje civilizacije nas namreč vse bolj
odmika od neposrednega, živega občutenja narave in življenja … Vrhunsko
izpeljani profesionalizirani dizajni agresivno napadajo naše čute, jih zaposlujejo v medsebojni tekmi za trenutek pozornosti. Morda je ravno področje mode
tisto, ki se zaradi profitno naravnane usmerjenosti tržišča vse bolj odmika od
naravnih potreb posameznika. Sodobni oblikovalski trendi nudijo kalejdoskop
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begotnih vizualnih vtisov, ki drug preko drugega polnijo sleherni kotiček naših
zaznavnih sposobnosti, množica informacij pa se drenja na plitvinah naše zavesti …
Zato je potrebno ustaviti drveči čas in naši pozornosti odpreti prostor, saj oblika
ni le seštevek barv in linij – je nosilka vsebine. Če ji namenimo svoj čas, se
lahko dotakne skritih globin in napolni našo zavest z novimi vsebinami.
Obenem sem želela izraziti svoje etično nasprotovanje psihoanalitični, v veliki
meri negativistični psihično razdiralni in rušilni vlogi umetnosti v devetdesetih.
Namesto psihično razdiralnih vsebin sem poskušala ustvariti razmere čustvenega polnjenja in harmonične estetske izpolnitve. Razstavni projekt sem nadgradila z elementi prostorske in zvočne instalacije ter vanj simbolno vpeljala
Jungov arhetip anime, poosebitve ženskih vsebin nezavednega v moški psihi.

3.3.2

Vzpostavitev razstavnega projekta Anima meditans

Projekt Anima meditans zajema eksponatno predstavitev dveh večernih oblačil z vdelanimi aplikacijami nakita iz srebra in belega zlata v sozvočju s fotografijo in zvočno kuliso s kontemplativno glasbo in inserti recitacij odlomkov iz
Tagorejevih Darovanjk v interpretaciji igralca Petra Boštjančiča.
Oblačili sta razstavljeni na poenostavljeno oblikovanih mehkih črnih lutkah, ki
stojita samostojno v fotografskem ambientu (str. 56, slika 16, in str. 58, slika
8). Stene oziroma preostali prostor zapolnjuje serija plakatnih fotografij oblačil
na živem modelu v naravni ali nadnaravni velikosti (priloga – Galerija, str. 119,
slike 62–72).
Diskretna prisotnost glasbe in pesniških stihov vodi gledalca k sodoživljanju
meditativnih trenutkov, ki sevajo s fotografij. Diskretni zvoki harfe poudarjajo
simbolizem prisotne eteričnosti in meditativne neskončnosti, zajetih v trdni tetraedični strukturi srebrnega nakita prvega modela, pa tudi minljivosti trenutka,
ujetega v dragocene, krhke lesketajoče se pajkove mreže drugega modela.

Eksperimentalni del

Zvoki akordeona izpostavljajo melanholično, erotično nabitost, ki se poraja
med gledalcem in vase zaverovanim modelom. Fizična erotika se pretaplja
v duhovno doživetje. Vsebina Tagorejeve poezije, ki stalno niha v človekovi
razpetosti med fizičnim in duhovnim, erotiko in ljubeznijo, vodi gledalca skozi
napetost nasprotij v harmonijo bivanja, skozi meditacijo duše (anime) do slutnje izpolnitve.
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Sliki 16 (na prejšnji strani) in 17
Minljivost / Transience
Razstavni projekt Anima meditans, Mateja Krašovec Pogorelčnik
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Minljivost / Transience
večerno oblačilo z aplikacijami in dodatki pajčevinastega nakita
iz belega zlata

Zamisel izvira v naravi: tehnika tkanja pajkove mreže je prenesena v navidezno tkanje gibke zlate verižice. Z gibanjem niti v prostoru se oblikuje mreža, ki
se zaradi svoje gibkosti obnaša kot tkanina in je tako tudi uporabljena. Zaradi
svoje prostorske narave se ovije in oblikuje po telesu in tako nudi številne možnosti oblikovanja nekonvencionalnega nakita.
V tej kreaciji so deli mreže vgrajeni (pripeti) na oblačilo iz lahke prosojne moaré tkanine. Mehkobno valovanje 'pajkovih niti' je v sozvočju s prelivajočim se
moaré učinkom v tkanini ter organsko izvedbo modela. Nesomerno vgrajeni
svetleči cirkonijevi kamni uprizarjajo vtis svežih rosnih kapljic, ki se bleščijo z
mrež.
Navidezna občutljivost in krhkost pajkovih mrež simbolizira minljivost narave
in njene lepote, hkrati pa žlahtnost materiala napeljuje na občutenje dragocenosti in lepote narave ter vsakega trenutka našega življenja.
Deli vgrajenega nakita:
- dve zapestnici s prstanom
- dve na nadlaket obešeni mreži
- dve nadlaktni verižici
- dva uhana z ogrlico
- hrbtna verižica
Material: 100 g belega zlata, 150 cirkonijevih kamnov
Izdelava nakita: Zlatarna Celje
Izdelava oblačila: Majda Naglič, SSPŠ Celje
Model: Tjaša Kueplen

57

58

Simbolno v likovnoumetniški komunikaciji

Slika 18
Neskončnost / Infinity
Razstavni projekt Anima meditans, Mateja Krašovec Pogorelčnik
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Neskončnost / Infinity
večerno oblačilo z aplikacijami in dodatki srebrnega nakita
v obliki 'neskončno gradljive' tetraedne strukture

Osnovni gradbeni element nakita je (ploskovno) trikotnik oziroma (prostorsko)
tetraeder, vsebovan v geometrični zgradbi mnogih kristalov in modelov molekul. Z gibljivimi povezavami se lahko gradi v neskončne prostorske strukture.
Ploskovno povezana tetraedna struktura je gibljiva in se uleže po telesu. Tako
nudi številne možnosti oblikovanja nekonvencionalnega nakita.
Struktura je v večerno oblačilo vgrajena okoli života in izpod prsi pada na boke.
Kreacijo dopolnjujeta dve zapestnici in diadem.
V gradnji neskončnih struktur je vsebovana simbolika neskončnosti, v občutku
trdne strukture pa trajnosti. Pravilni tetraeder s svojo piramidasto obliko simbolizira brezčasje, večnost. Prav tako v brezkončen prostor izzveneva valovanje
gub tkanine, ki se optično poraja v centru, popku, obkroženem z nakitom (sl.
19). Alegorija maternice sveta, neskončne reprodukcije in obnavljanja.
Deli vgrajenega nakita:
- aplikacija okoli života
- dve zapestnici
- diadem
Material: 300 g srebra, 100 kamnov iz brušenega stekla
Izdelava nakita: Zlatarna Celje
Izdelava oblačila: Majda Naglič, SSPŠ Celje
Model: Tjaša Kueplen
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3.3.3

Razstave, odzivi, življenje kolekcije

Čeprav je od prve javne predstavitve kolekcije minilo že 16 let, je zanimivo
opazovati, kako se projekt sicer počasi, vendar vedno močneje vpenja v družbeni prostor. Nakit, ki je sprva deloval zelo ekstravagantno, skoraj preveč drugače, kot smo bili vajeni, je razumljen in sprejet šele v modi zadnjih let.
Projekt Anima meditans je bil v letih 2000–2016 v celoti ali v prirejeni obliki
večkrat razstavljen v galerijah ali drugih okoljih po Sloveniji. Razstave so bile
večinoma zelo obiskane, obiskovalci mnogokrat vidno ganjeni, še posebej pa
so se odzivale šole. Velenjska umetniška gimnazija si je eno od fotografij celo
izbrala za idejno izhodišče za svoj projekt. Odzvali so se tudi mediji z nekaj
članki, intervjuji in predstavitvami.
Fotografije so bile nekaj let obešene v eni od ljubljanskih kavarn, priljubljenem
kraju izvedbe intervjujev z znanimi osebnostmi. V medijih so se pojavile kot
ozadje nekaterih portretirancev. Spletno objavljene fotografije si je 'izposodila'
tudi RTV za ozadje ene od svojih oddaj.
Model Minljivost je zaživel tudi kot poročno oblačilo, pri čemer ga je cvetličarski
mojster Marjan Lovšin lucidno dopolnil z diskretnim poročnim šopkom v obliki
krogle – zaznal je njegovo sporočilno simbolnost in jo smiselno dogradil.
Leta 2010 je bil projekt v tandemu s cvetličarjem Primožem Grilom v okviru
Meseca oblikovanja nadgrajen v modno cvetlično instalacijo.
Dvakrat mednarodno nagrajeni model Minljivost / Transience v letih 2016/2017
potuje po izbranih svetovnih mestih v okviru mednarodne razstave nagrajenih
del A'Design Award Competition.
Z mnogoletno zakasnitvijo sedaj očitno prihaja primeren čas za pripravo in
lansiranje maloserijskih prodajnih kolekcij posamičnih kosov tega nakita.
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Slika 19
Neskončnost
Razstavni projekt Anima meditans, Mateja Krašovec Pogorelčnik
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3.4

Izrazi prvobitnosti / Primeval Expressions

3.4.1

Vzgibi, motiv, namen

In še zadnji projekt, še najbolj oddaljen od neposredne umetniške izpovedi,
saj obravnava produktno oblikovanje, razvoj uporabnega izdelka in njegovo
umestitev v neposredno okolje.
Vsak uporabni izdelek iz našega vsakdana lahko definirajo tri temeljne kategorije: funkcija (uporabnost, namen izdelka), estetika (ustreznost estetskim zahtevam: klasično normativnim, slogovnim, modnim, osebnim …) in simbolika
(kulturni vidik, vrednost, zgodbe, iz katerih izdelek izhaja, jih obuja ali sproža).
Prav zgodbe, ki jih današnji človek vse bolj išče v oblikovanju in tudi tržni ponudbi, kažejo na njegove globlje dimenzije, duhovno potrebo po pripovedovanju, obdajanju s predmeti, ki so nosilci ne le stroge funkcije in modnega trenda,
temveč tudi potencialnih zgodb, simbolnih pomenov in vsebin.
Pravzaprav se je tokratna zgodba začela s ksilitom – starodavnim, z leti okamnelim lesom, starim dva in pol milijona let, pridobljenim iz nekaj sto metrov
globokih ležišč velenjskega premogovnika. Najstarejšim lesom na svetu, ki ga
z natančnim postopkom sušenja rešimo pred siceršnjim neizogibnim razpadom v stiku z zrakom. S pazljivo obdelavo občutljive surovine se izčisti dragoceni material visoke estetske vrednosti in s še vidno strukturo lesnih letnic.
Visoka specifična gostota, nastala zaradi velikih in dolgotrajnih pritiskov, mu
daje v dlani žlahten občutek teže.
Kako uporabiti ta čudoviti material, da se bo kar najlepše in najpopolneje izrazil?
Da bo poleg estetske pridobil tudi ustrezno uporabno vrednost? Če v kombinaciji
s kristalnim steklom, potem tako, da se bosta materiala med seboj potrebovala,
se poudarjala, vendar brez umetne, nasilne povezave. Materiali naj izrazijo svojo
izvorno naravo. Les naj ohrani organskost, mehkobo, naravno grafično izraznost.
Kristalno steklo naj izrazi svojo tekočo naravo, prosojnost, odsev in blesk … Oblike naj bodo čiste, jasne, zgodba naj vznikne iz prvobitne narave materiala.
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Slika 20
Izrazi prvobitnosti
kozarci za vodo in žgane pijače, Mateja Krašovec Pogorelčnik
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3.4.2

Zgodba

Izrazi prvobitnosti / Primeval Expressions
kozarci za vodo in žgane pijače

Jajce.
Najpopolnejša naravna oblika. Krogla, ki se ukloni gravitaciji. Oblika vase zaprte parabole. Matematično težko opisljiva, pa vendar natančna, pravilna in
nedoumljiva v mnogoterih izrazih narave. Na Zemlji: kot lupina izvora življenja.
V vesolju: kot tirnice planetov, kakor jih izrišejo gravitacijska polja. In navsezadnje: vsakodnevna dežna kaplja, ki jo težnost vleče k tlom …, in kot kaplja
steklaste tekočine, naravna leča z zrcalno vsrkano okolico, trdno ujeta v kristalni kozarec. Nemirna. Živahna. Radoživo, vendar stabilno se ziblje na lastni
okroglini.
Vase jo ujame, tekočino, jo vznemirljivo premeša … z gibanjem ujame pogled, ga
vsrka vase … kanec zabave, ne skrb: bo pljusnilo čez rob? Ne, nič ne pljusne …
samo zapleše … in svoj ples z radostnim veseljem s pogledom prenese v srce …

Joie de vivre.
Igrivi kozarec je stabilno uravnotežen s premišljeno razporeditvijo materiala,
določeno z obliko notranje parabole. Kot njegova senca ga dopolni in umiri mehko oblikovan podstavek iz dva in pol milijona let starega lesa – ksilita,‘črnega
jantarja’, čudovitega naravnega materiala, ki ga Premogovnik Velenje pazljivo pridobiva med plastmi rudarskih ležišč premoga. V enoviti mehkobi podstavka, ročno oblikovanega iz enega kosa drevesnega debla, sije poudarjena lepota nekoč žive strukture še vedno razvidnih lesnih letnic, ohranjenih v
milijonih let. V sožitju sta svetlo in temno. Lomljivo in čvrsto. Trdo in mehko.
Prosojno in zastrto. Krhko in trpežno. Novo in staro. Sedanjost in preteklost …

Symbiosis.
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Kolekcijo dopolnjujejo podstavki in elegantni elipsasti pladnji iz masivne orehovine za tri in deset kozarcev ter pladenj za finger-food. Pladnji so zaradi rahlo
napeto oblikovane linije spodnjega dela na gladki podlagi tudi vrtljivi.
Luksuzno pakiranje kolekcije vključuje certifikat ter knjižico s kratkimi umetniškimi zgodbami in haikuji, ki literarno osvetljujejo oblikovalska izhodišča in
bralca pretanjeno pritegnejo v globlje razumevanje in doživljanje dizajna. Bogate arhetipske vsebine jajca, gnezda, izvora življenja, kroženja, komplementarnih kontrastov, večnega gibanja in obnavljanja … so zaradi preprostih linij in
izčiščenosti ideje prisotne še toliko močneje.

3.4.1

Razstave, odzivi, življenje kolekcije

Zibajoči se jajčasti kozarec s podstavkom je bil oblikovan in prvič predstavljen
javnosti na razstavi Društva oblikovalcev Slovenije Skrivnostno življenje stekla
v Mestnem muzeju Ljubljana leta 2008. Razstava je nastala v sodelovanju s
Steklarno Rogaška in Inštitutom Jožef Stefan.
Kozarec je mednarodno modelno zaščiten, v letih 2010–2013 pa je pod blagovno znamko STORIES design® potekal nadaljnji razvoj, dodelava in proizvodnja širše kolekcije Izrazi prvobitnosti za domači in tuji trg (priloga – Galerija,
str. 133). Zaradi simbolike gnezda in jajca kot izvora življenja je darilni komplet
lahko lepo simbolno darilo mladoporočencema (slika na str. 80).
Kolekcija je bila do danes mnogokrat razstavljena v Sloveniji in tujini, tako samostojno kot tudi kot del različnih skupinskih razstav. Predstavljena je bila na
svetovni razstavi EXPO MILANO 2015, na Slovenia Design Showroomu 2016
v Milanu ter v okviru potujoče razstave nagrajenih del A'Design Award Competition po izbranih svetovnih centrih v letih 2015/2016/2017. Sprejeta je na
septembrski selekcionirani sejem 100 % DESIGN 2016 v Londonu, s katerim
nadaljuje svoj poskus prodora na tuje trge.
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Slika 21
Izrazi prvobitnosti
kozarci za vodo in žgane pijače, Mateja Krašovec Pogorelčnik
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REZULTATI I N RAZPRAVA

Razprava

Čeravno imamo ljudje svoje lastno življenje, smo vendarle v veliki meri predstavniki, žrtve in pospeševalci kolektivnega duha, katerega življenjska leta so
v resnici stoletja. Mogoče lahko celo življenje mislimo, da se ravnamo po lastni
glavi, in nikoli ne odkrijemo, da smo bili na prizorišču svetovnega gledališča le
statisti. Vendar obstajajo dejstva, ki jih sicer ne poznamo, pa vplivajo na naše
življenje, in to tem bolj, čim bolj so nezavedna.
C. G. Jung (Spomini, sanje, misli, str. 104)

Interdisciplinarni študijski pristop nujno pripelje do pomembne ugotovitve, da
je težava sodobne znanosti prav v razdrobljenosti njenih vej, ki vsaka zase
producirajo različne sisteme vzorcev mišljenja. Ti si med seboj mnogokrat nasprotujejo in težko se je izmotati iz njihovih zank. Tako, kot je bila v nekem trenutku nujna razcepitev filozofije, ki je sprva združevala vso modrost človeštva,
v različne veje z namenom raziskati posamezna področja, tako se danes zopet
kaže kot nujna njihova holistična vrnitev v svojo »maternico«. Ti poskusi se
dogajajo na robovih posameznih znanosti, iščoč skupno pot naprej. Tako nas
danes fascinira vse popularnejša teorija kaosa, raziskujoča kozmično soodvisnost gibanj in spreminjanj sistemov, njihovo fraktalno ponovljivost samih v
sebi, usodno pomembnost posameznosti v odnosu do celote ... Velik je napredek pri raziskavah delovanja možganov – modeli nevronskih mrež se z razvojem računalništva odlično aplikativno prenašajo na mnoga področja znanosti.
Izjemno pogumno je analogijo njihovega delovanja kot univerzalni princip razvil Mitja Peruš v svoji knjigi Vse v enem, eno v vsem, v kateri je funkcioniranje
psihe in materije (na ravni kvantne fizike) speljal na skupni imenovalec in s tem
združil njuno navidezno različnost v enost. Vse te teorije še z drugih vidikov
nadaljujejo raziskovanje vznemirljivega misterija življenja, ki mu je sledil Jung
z raziskovanjem človekove psihe. Stvari so med seboj usodno povezane, ne
glede na to, ali smo sami sposobni te povezave zaznavati in razumeti ali ne.
Tako, kot je vedno bila, je umetnost tudi danes odraz stanja splošnega družbe-

71

72

Simbolno v likovnoumetniški komunikaciji

nega duha. Čeprav je težko in tvegano luščiti in izpostavljati značilnosti sodobnega časa, ne da bi se lahko iz njega nevtralno distancirala, bom to v grobem
vendarle poskusila storiti.
V zahodni kulturi je čutiti splošno ekstravertno usmerjenost in iskanje splošno
veljavne objektivne resnice, temelječe na vzročno-posledični koncepciji znanosti. Ta obstaja in je veljavna samo v okvirih empirično dokazljivega. Zanimivo
pa je, da bolj kot se znanost zapira v logičnost, racionalizem in objektivizem,
bolj radoživo se odpira polje umetnosti, ki je vse manj omejena in iz dneva v
dan na nove načine presega svoje znane vzorce. Kot bi se odpiral ventil. Kajti
v umetnosti intuicije res nič ne omejuje. Komunikacija, ki poteka na nezavedni
ravni, sčasoma tudi predre prag zavesti in preoblikuje vzorce mišljenja tako
na ravni posameznika kot celotne družbe, in sproži premik paradigme, česar
znanost ne more storiti. Nesporno je, da takšen premik potrebujemo.
Pravega zaključka po vsem tem iskanju, obsežnem študiju, umetniškem eksperimentiranju, samoopazovanju, razglabljanju … pravzaprav ni, saj vsako novo
doseženo stanje duha v svojem bistvu pomeni novo razgledno polje, novo izhodišče, nova iskanja in poglabljanja v neskončno prepletenih živih sistemih
človekovega simbolnega sveta. Frustracija je neizbežna, saj globlje, kot se
spustimo, zahtevnejša vprašanja se odpirajo, ne da bi prinesla tudi dokončne
odgovore, vsaj takšnih ne, ki bi jih bilo mogoče v luči sodobne znanosti v tem
trenutku konsistentno in brez težav zagovarjati. Zato pa se ob odprtih novih
dimenzijah odkrivajo nove poti, ki ponujajo nova vprašanja ali dajejo slutiti možnosti novih odgovorov. In znova se odprejo nova polja brezkončnega …
Ob introspektivnem spremljanju nastajanja umetniških del, sploh tako različnih, kot so izbrani primeri v tem delu, lahko ugotovimo, da simboli, nosilci vsebin, v velikem deležu vznikajo samodejno in na različne načine. Bolj kot se
uspe ustvarjalcu izključiti iz zavestne kontrole, močnejši je vpliv nezavednega,
večji je vpliv globlje, arhetipske narave. Pri akvarelih lahko opazujemo sodelovanje zavestnega in nezavednega v ciklični rasti kvalitete likovnih del. Bolj ko

Razprava

se prepustimo likovnemu jeziku, ki vznika, iskrenejša in intenzivnejša postaja
izpoved. Res se lahko vprašamo, v kolikšnem deležu nastane slika (umetniško
delo) nezavedno. Še posebej nam to postane jasno, ko se spustimo v analizo
detajlov, s katerimi se zavestno sploh nismo ukvarjali. Podobno izraznost lahko opazujemo tudi pri povečanih detajlih fotografij (cikel Nastajanje občutkov),
pri katerih zavestne kontrole ob nastanku fotografije ni bilo. Ob kasnejši prezentaciji gre predvsem za umetnikov izbor, kam bo osrediščil pozornost in s
svojim likovnim jezikom usmeril tudi pozornost opazovalca.
Smo nenehni kreatorji in hkrati tudi prevodniki podzavestnih vsebin. Ustvarjalna svoboda nam daje možnost izbire poiskati svojo pot. Ta pot nam daje individualno izkušnjo sveta, ki nikoli ni povsem enaka izkušnji nekoga drugega.
Izkušnja definira našo razliko, našo drugačnost, našo neponovljivost, naš individualni doprinos. Vsekakor vrednoto. Na svoji poti smo sami, bolj sami, kot
bi si to želeli in kot smo kot družbena bitja pripravljeni sprejeti. Naša dejanja
so obupni poskusi, da bi se naše poti križale, da bi si izmenjali svoje izkušnje,
svoja videnja, spoznanja, občutenja. Da bi v drugem ugledali negacijo te samosti.
Razlike, ki nas definirajo kot subjekte, nam onemogočajo spoznati občo, absolutno resnico, ki bi bila vseveljavna. Edina resnica, ki jo v svoji globini lahko
spoznamo, pa je individualna, subjektivna resnica (C. G. Jung). To, čemur
pravimo objektivna resnica, so socialno dogovorjeni normativni približki, ki so
vsekakor bliže kulturnemu mitu kot pa odrešujoči absolutni resnici. Zato tudi
distanca do splošno uveljavljenih resnic načeloma ne škodi, temveč vodi k ponovnemu preverjanju na morda drugačnih osnovah. In morda k ugotovitvi, da
resnica ni ena, temveč mnogotera.
Pa vendarle smo med seboj usodno povezani. Skupne simbolne strukture nas
vežejo v živ kulturni organizem, ki ga lahko definira samo stalna sprememba
in evolucijski razvoj. S svojim 'dejem' kot posamezniki pomembno vplivamo na
to celoto, saj se vsako dejanje na celoti odrazi, jo pretrese, spremeni in tako
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vpliva na njen razvoj. Del vpliva na celoto in celota na del. Zato je pomembno
ozaveščati svoja dejanja.
Pomembna vloga svobodne umetniške prakse je v stalnih priložnostih za pronicanje vsebin, ki v napetosti čakajo, da se skozi komunicirajoče umetniško
delo izluščijo iz kolektivne podzavesti, se množično ozavestijo in znova uravnotežijo sistem družbenega dogajanja. Ko je umetniško delo končano, je za
njegovega avtorja pot sicer smiselno zaključena, toda življenje umetniškega
dela in njegov pogon se nadaljujeta z njegovim mestom v javnem življenju,
kulturi.
Bolj kot se zavedamo svoje mnogoplastne povezanosti s svetom, močnejša
je etična odgovornost za konkretna dejanja, tako v vsakdanjem življenju, delu,
politiki kot tudi v umetnosti, v kateri je komunikacija globoka, živa in ustvarjalna. Še posebej v današnjem času, ko smo lahek plen poplitvene in skomercializirane masovne medijske kulture, ki oži in uničuje naravni, svobodni
komunikacijski prostor.
Svoj magistrski izlet po simbolnem zaključujem s kratkimi zapisi spoštovanega
profesorja Zorana Didka, vse premalo omenjanega in razumljenega slovenskega slikarja, oblikovalca, likovnega teoretika in pedagoga, v katerega lupini
– fasadnem mozaiku, živi tudi Oddelek za tekstilstvo NTF. V njegovih strnjenih
besedah je v živi simbolni govorici že davno bilo zajeto vse to – težko opisljivo
in izmuzljivo, kar sem sama v mnogih poskusih želela ujeti v pričujočem delu
... in morda še veliko več.
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Vse je bilo v modrih plenicah jutra, kar se je razcvetelo v večerno zarjo.
Spoznavam se s stvarmi, ki gnezdijo v spominu in sanjah.
Želim približati oddaljeni in bežeči svet.
Želim v slavospevu dvigniti stvari do razuma in srca. Pota približevanja k
neznanemu so opotekajoča; pa vendar se je potrebno premikati, premikati se
med odsevi barv in njihovo lučjo. Odsevi osvetlijo pota, ki se bližajo sanjam
in tihim brezbesednim pogovorom o geometriji ravnovesij med konflikti.
Fiksirati bi bilo potrebno vse dozdevno in trenutno s samoumevnostjo.
Treba se je razdati.
Iz vsakdanjosti nas budijo neznani vzvodi. Gibljemo se proti sreči v hrepenenju
harmonije. Ustvarjalna moč povezuje tudi na videz nasprotujoče si stvari.
V posebnih okoliščinah smo težko razpoznavali in orientirali svoj notranji
kompas, ki je bil naravnan od stvari do stvari, od situacije do situacije,
od značilnosti do posebnosti, ki so bile oddaljene iz območja prodornosti
inteligence mišljenja in vida. Tja je tipajoče posegla ustvarjalna roka intuitivne
orientacije in jo podala z roke na roko zavesti, ki si je šele nabirala ustvarjalne
moči iz slabotnosti rojevanja. Težko je razbrati nastanek novega.
Oblike in barve so razsvetljevale medsebojnosti, označevale poti in dvigovale
iz nedrij dragocenosti, ki so bile le rahlih obrisov in krhkih teles, v prosojnih
oblačilih in nenavadnih držah, kot nedoločljivi prividi vsega v vsem.
Galerijo notranjosti je treba odpreti, da se bo videlo, kar je znotraj,
kakor da je zunaj.
Vse dni sem bil z vami, neznane stvari. Odstiral sem zavese mraka.
Nisem hotel, da minevajo stvari, zadržati je treba minulost, da se spremeni
v trajanje, sicer preti pozaba.
S pogledi v bodočnost so se porajala upanja, da se dotaknem daljav in stvari
v zametku. Približujejo se zadovoljstva, ko stvari prenehajo biti oddaljene
in ko neznano postane intimno.
Vse več sem videl v eni stvari.
Zoran Didek (Svobodni vrtovi, Raziskovanje oblikotvornosti)
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Romal sem iz kraja v kraj
in jo nosil v srčiki svojega srca
in okoli nje sta vstajala in padala
rast in zaton mojega življenja.
Kraljevala je nad mojimi mislimi in dejanji,
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in vendar je bila sama in ločena.
Marsikdo je potrkal na moja vrata
in povprašal po nji, a razočaran odšel.
Nihče pod soncem je še nikoli ni videl iz oči v oči,
sama pa ostaja osamljena in čaka,
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(Rabindranath Tagore, Darovanjke)
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da pozabljam nase, ko se jih dotikam.
Dnevi prihajajo in tisočletja minevajo,
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(Rabindranath Tagore, Darovanjke)
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