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POVZETEK 

 

V pričujočem diplomskem projektu me zanima dogodek, bolj natančno performans kot ena 

od sodobnih umetniških praks, ki doživlja vedno večji razmah.  

Dogodek in performans bom najprej opredelila ter osvetlila njun zgodovinski razvoj. Nato pa 

se bom osredotočila na karakter performansa. V razmisleku ugotavljam, kakšen je njegov 

odnos do likovnih prvin glede na dejstvo, da preko avantgardnih gibanj vendarle izhaja iz 

klasičnih likovnih prvin. Izpostavila bom njegove kritične aspekte – zakaj, na primer, ga kljub 

izrazito gledališkim lastnostim vendarle uvrščamo med prakse s področja likovne umetnosti.  

Drugi kritični aspekt  se dotika vprašanja kapitala. V naravi dogodka in performansa je 

namreč prav upor proti produkciji umetniških predmetov, v ozadju katerih je specifičen 

umetniški trg, in katerega ekonomija tudi narekuje pravila in norme umetnosti same. 

Avantgardna umetniška gibanja so torej kot umetnost pričela proizvajati dogodke, ki si jih ni 

moč lastiti, so neponovljivi, a občinstvo nagovarjajo izjemno učinkovito. Ali danes 

performansu še vedno uspeva ohranjati svoj obstoj izven polja kapitala in umetnostne 

ekonomije? 

Poleg kritičnih vidikov pa bom izpostavila tudi kreativne. Performans kot specifična praksa 

odpira široka polja ustvarjalnosti in povezuje umetnika z občinstvom, ki soustvarja končno 

podobo dogodka. Kakšno je razmerje med kritičnimi in ustvarjalnimi aspekti, in kako na eno 

in drugo reagira vladajoča elita? 

Podrobneje bom predstavila tudi lasten performans, izveden v sodelovanju z Evelino 

Hägglund, v zadnjem delu pa navedla še predlog umestitve performansa v učni načrt 

srednjih šol. 

KLJUČNE BESEDE: performans, dogodek, sodobne likovne prakse, konceptualna umetnost, 

srednja šola, likovna umetnost  



 

 

 

ABSTRACT 

 

This thesis is an exploration of the event and performance as one of the practices of 

contemporary art that is currently enjoying widespread popularity. 

The opening chapters address the meaning behind these terms followed by research on the 

development of this medium of expression throughout history. The focus then shifts to the 

character of performance. Throughout the contemplation I investigate its relation with the 

basic elements of fine art expression, as performance art is deeply rooted in the avant-garde 

movements of 20th centuary which were based on the classical elements of art. 

The second critical aspect I am interested in is the question of capital. In the very core of 

event and performace lies revolt against the production of art objects, which is supported 

by the art market. Its economy creates rules and norms of art itself and thereby controls it. 

Avant-garde art movements started producing events as a form of art, for one cannot buy 

nor own something as inconsistent and unrepeatable. But yet it efficiently adresses the 

crowd. So does performance art still stand outside the capital and art economy sphere 

today? 

Beside critical aspects I want to also point out creative ones. Performance as a very specific 

medium of expression opens up a wide range of creativity. It binds artists with the crowd 

and the participation of both sides determins its final shape. What is the relation between 

critical and creative aspects and how does the dominant elite react to both? 

I will introduce a performance which I did in cooperation with Evelina Hägglund and in the 

very end show an example of including performance in the high school curriculum. 

 

KEY WORDS: performance, event, contemporary art practices, conceptual art, high school, 
fine art 
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1 UVOD 

  

'S spreminjanjem zavedanja je realnost mogoče spremeniti od znotraj. Spodbujanje 

zavedanja je navsezadnje sredstvo za premagovanje prepada med umetnostjo in življenjem.' 

(A. C. Danto) 

 

Za temo svojega diplomskega dela sem si izbrala eno najbolj razširjenih sodobnih likovnih 

praks, torej dogodek, performans. Le ta me navdušuje zaradi svojega značaja, ki je izrazito 

interaktiven. Umetnik se preko govorice dejanj neposredno vključi v družbeni kontekst in v 

dogajanje vplete druge ljudi. Zaradi vključenosti v dogodek so ljudje spodbujeni k razmisleku 

o izpostavljeni tematiki. Tako umetnost ni omejena na marsikomu nedosegljive prostore 

galerij, ampak se izlije med ljudi, deluje kot anomalija v utečenih družbeno konvencionalnih 

praksah, ter aktivira, spreminja, širi ideje.  

 

Performans vidim kot nekaj družbi in posamezniku pomembnega in potrebnega. V ljudeh 

vzbuja primarne občutke povezanosti in aktivnosti. Spominja me na otroško igro. 

Socializacija in spoznavanje medosebnih odnosov je naporen in kompleksen proces. Otrok – 

oseba v oblikovanju – si pomaga z igro, preko katere preizkuša vzorce obnašanja, interakcije 

z drugimi, in se vanjo tako zelo vživi, da ga le ta spreminja, oblikuje. Seveda se zaveda, da je 

vse le igra, kar situaciji odvzame resnost in pritisk, ki je posledica strahu pred odločitvijo. 

Tako preusmeri pozornost in energijo v čisto ustvarjalnost.  

 

Na podoben način na vpletene (ter tudi na umetnika) deluje performans. Neposredna 

vključenost jih aktivira in spodbudi k razmisleku o svojem izkustvu, zavedanje, da je situacija 

zgolj simulirana, pa sprošča napetost in dopušča miselne procese, ki omogočijo divergentno 

razmišljanje in iskanje rešitev na zastavljena vprašanja. 

 

Seveda pa je tudi do te likovne prakse potrebno vzpostaviti kritično razdaljo, za kar si bom 

prizadevala tekom diplomskega dela. 

 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta                                                               Sara Jakopič, diplomsko delo 

2 

 

2 LIKOVNO-TEORETIČNI DEL 

2.1 Kaj je performans in kakšen je njegov pomen? 

 

'Performans so največkrat opredeljevali kot umetnost, katere vzgib je 'odrešilno verjetje v 

zmožnost umetnosti, da preoblikuje človeško življenje', kot sredstvo družbene spremembe ter 

kot popolno zlitje življenja in umetnosti.' (Jones, 2002, 33) 

 

Terminologija okoli umetniškega dogodka je nekoliko nejasna. V tem okviru se pogosto 

omenja izraze kot so performans, body art, hepening. V svojem delu se bom osredotočila na 

izraza umetniški dogodek ter performans  in najbolje, da začnem kar s pregledom ter analizo 

omenjenih terminov. 

 

Izraz umetniški dogodek se uporablja kot krovni termin za najrazličnejše za občinstvo 

pripravljene dogodke. Med slednje štejemo: akcije, performanse, geste, hepeninge, 

interaktivne projekte ipd., ki se zgodijo v umetnostni instituciji ali pa zunaj galerije, na ulici 

ali drugje. Občinstvo je lahko prisotno ali pa tudi ne. (Žerovc, 2011, 13) 

 

Performans je ena izmed sodobnih umetniških oblik, t.i. ‘živa umetnost’. Gre za izvedbo (kar 

tudi pomeni angleška beseda 'performance'), dogodek, enkratno javno umetniško aktivnost, 

ki 'ne potrebuje nobene veščine in nima nobene druge funkcije razen bežnega trajanja, je 

lahko multidisciplinarna ali pa stremi k ničelni ravni zaznavnosti.' (Labelle-Rojoux, 2003, 182) 

Umetnik pred občinstvom živi umetnost. Sestavljen je iz vnaprej premišljenih in spontanih 

dogajanj. Za razliko od gledališke igre, ki  življenje le zrcali, performans želi biti življenje 

samo.  

 

Vsak dogodek se vpne v identično umetnostno sfero ter z njo vzpostavi različne povezave. 

Ključnega pomena je njegov koncept, ki vključuje kraj dogajanja, publiko, ki jo performans 

nagovarja, ter njegovo časovno umestitev. Z izvedbo se vključuje v umetnostno sceno in 

postane govorica zase, predmet diskurza, zahvaljujoč foto, video in drugim dokumentarnim 

gradivom pa tudi razstavni in prodajni kos. (Žerovc, 2011, 13) 
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2.2 Zgodovina performansa kot umetniške zvrsti 

 

Kot že omenjeno, se je ta umetniška zvrst pojavila kot posledica specifičnih razmer v 

umetniškem svetu, v ozadju katerih so (bili) interesi kapitala. V sedemdesetih letih se je na 

področju ZDA tako uveljavila umetnost, ki si je ni mogoče lastiti. Performans lahko 

opredelimo kot  bistven za postmodernizem, saj je odločno rušil modernistično pojmovanje, 

ki pravi, da je mogoče prek formalne strukture del določiti njihove trajne pomene. (Jones, 

2002, 41) Seveda se opira in sklicuje na nekatere umetnostno zgodovinske predhodnike. 

 

Ideja sama se pojavi v futurističnih gibanjih z Marinettijem na čelu. Leta 1913 je objavil 

futuristični manifest Le Music-Hall, v katerem je prvi izrazil vročo željo po novi in efemerni 

umetnosti, ki izhaja iz varieteja, umetnosti, ki bi ponižala umetnost preteklih obdobij. 

Opisoval je sicer gledališče presenečenja, s svojimi vizionarskimi predlogi o neposrednem 

izzivanju občinstva pa je postavil temelj performansa, ki kot umetnost poudarja primat 

kreativnega dejanja. (Labelle-Rojoux, 2003, 182) 

 

Na razvoj performansa so nadalje vplivali ruski futuristi (Burljuk, Majakovski), Marcel 

Duchamp, škandalozni večeri dadaistov, Arthur Cravan s svojimi nasilnimi izbruhi in akcijami, 

Pierre Albert-Birot kot pionir akcijske poezije ter Kurt Schwitters, genialen fonetični pesnik in 

izumitelj environmenta v šestdesetih. Vsi omenjeni so ustvarili močno bazo, podlago 

ključnih lastnosti, katerih preplet je performans. 

 

Zgodovinsko bliže in neposreden del okoliščin njegovega pojava pa so John Cage (4'33 

Tišine, leta 1952), njegovi nasledniki v gibanju FLUXUS, japonska skupina GUTAI (petdeseta 

leta) in hepening, ki je bolj znan in nesporno vir performansa, pojav akcijske poezije in 

zvočne poezije konec petdesetih let, v začetku šestdesetih pa  Yves Klein in Piero Manzoni v 

umetniške akcije uvedeta telo, kar vpliva na pojav telesne umetnosti (body art) konec 

šestdesetin in v začetku sedemdesetih.  
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Labelle-Rojoux nadaljni razvoj v času osemdesetih opredeljuje glede na geografski-družbeni 

prostor. Ameriški performans se je bolj spogledoval z uprizoritvenimi umetnostmi in je ostal 

na zahodni obali povezan z 'alternativnimi' prostori (galerije, muzeji). V Evropi in Kanadi je 

razvoj tekel v podobni smeri. Tovrstna umetnost je bila s strani kulturne industrije 

'getoizirana', zato se je pojavljala na pobudo umetnikov, ki so organizirali festivale (npr. 

Mednarodni simpozij performansa v Lyonu). V tem obdobju performans zaobjema pester 

spekter udejstvovanj, od navidezno cenene destruktivne brutalnosti, preko bednega gaga in 

ritualizirane nasilnosti do heretične nespodobnosti. Vidnejši evropski predstavniki tega 

obdobja so Joseph Beuys, Ben, Esther Ferrer (umetniki Fluxusa), ter umetniki, ki izhajajo iz 

body arta (Salome, Timm Ulrichs, Ulay, Marina Abramović). 

 

V svojih začetkih je bil performans torej vezan na občinstvo, dogajati se je moral v 

gledališkem, odrsko zasnovanem okolju. (Jones, 2002, 32) Kasneje v devetdesetih pa se 

pomakne od neposredne fizične prisotnosti in žive akcije proti reprezentaciji, posneti na 

videu. 'Neoperformans' (kot ga je poimenoval Robert Fleck) se sprašuje o prisotnosti telesa v 

vizualnih dispozitivih v času substitutov. Performans se poveže s tehnologijo. (Labelle-

Rojoux, 2003, 183) 

 

Na področju performansa se torej prepleta veliko smeri. Četudi se danes z njim ne ukvarja 

več veliko umetnikov, pa obstaja aktivno jedro, ki se do določene mere upira 

institucionalizaciji in vztraja na mednarodnem prizorišču. (Labelle-Rojoux, 2003, 184) 
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2.3 Performans in klasične likovne prvine 

 

V sledečem razmišljanju me zanima, koliko je v performansu sploh še klasičnega oz. 

tradicionalnega likovnega jezika. Sledi seveda vprašanje, zakaj performans in dogodek sploh 

uvrščamo med likovne umetniške prakse, a več o tem v naslednjem poglavju. 

Da lahko opredelimo parametre performansa, je potrebno razumeti, da se performans 

pojavi v drži umetniških področij s konca sedemdesetih let , ki je tudi prevladujoča drža 

osemdesetih, in jo imenujemo postmodernizem. 'Biti postmoderen pomeni pojmovati 

kulturo kot osvobojeno slehernih vrednostnih hierarhij, pomeni prakso eklektičnega 

mešanja, ki prosto kombinira elemente modernizma z novo interpretirano tradicijo.' 

(ENSBA, 2003, 306) Ključna novost le tega pa je, da pozornost in bistvo umetniškega dela 

usmeri stran od forme v koncept. Forma torej ni več pomembna.  

Prav forma je tista, po kateri analiziramo klasična likovna dela, zato lahko predpostavim, da 

so vzporednice med temi in performansom ne le omejene, temveč tudi nebistvene, saj gre 

za popolnoma drugačno razumevanje umetnine in njenega družbeno-kulturnega položaja.  

Formalna analiza zaobjema razčlenitev klasičnega likovnega dela z različnih ravni, kot so 

fotološka, morfološka, sintaktična in semantična. Pri tem poskušamo dognati bistvo dela 

preko objektivnega razumevanja posameznih elementov. Opazujemo likovne  prvine (črta, 

točka, ploskev, oblika), spremenljivke (velikost, položaj, teža, smer, število, gostota, 

tekstura), logiko barvnega komponiranja (kontrasti, harmonija …), kompozicijo elementov in 

jih skušamo povezati s temo, vsebino, simboliko barv in predmetov – torej razumevanje 

celote likovnega dela preko razgradnje vidnega in njene povezanosti z vsebino, 

zgodovinskim kontekstom. 

Kakšna pa je forma performansa? Zanemarimo dejstvo, da so si performansi med seboj 

različni. Kaj jim je skupnega? Prvič, meja med umetnikom in občinstvom je zabrisana. 

Posledično se zabrisuje tudi meja med umetnostjo in življenjem. Drugič, forma v izhodišču ni 

popolnoma določena, torej je nepopolna in odprta  – izoblikuje se med izvajanjem in je ob 

vsaki ponovitvi istega performansa drugačna, saj vključuje vsakič novo publiko in je 

postavljena v drugačno kulturno okolje ter drugi čas. Na tem mestu naj citiram znamenito 
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Heraklitovo misel: 'Nihče ne stopi dvakrat v isto reko; ta reka namreč ni več ista in on sam ni 

isti človek.' Tretjič, performans je realnost sama in ne več njena imitacija.  

Kar bi lahko bilo skupno, pa je tema, preko katere se tako klasična dela kot tudi performansi 

in dogodki vključujejo v širši umetnostno-zgodovinski tok. Le način doseganja učinka je 

drugačen – klasična dela so statična in od publike zahtevajo aktivno opazovanje ter 

angažiranost, performans pa je dogajanje v času, ki publiko aktivira preko vključevanja.  

Gledalčeva vloga se premakne od primarnega kontemplativnega sprejemanja k sodelovanju, 

nadaljnjemu razmišljanju, spontanemu kombiniranju itn. Predmet, ki ni več samozadosten, 

motivira sprejemnika za sodelujoče ustvarjanje, za vstop v estetski proces, v katerem 

najdeva nekakšno samopotrditev. (Puncer, 2010, 101) 

Beti Žerovc v katalogu 29. grafičnega bienala, imenovanega Dogodek, umetniške dogodke 

razvršča v štiri tematske sklope: darežljivost, nasilje, iskanje svetega in ritualnega ter 

praznina. Ti sklopi pričajo, da obravnavane teme niso novosti niti v umetnostni ikonografski 

motiviki niti v dejanskih človeških ali družbenih praksah. Pravi, da 'presek sodobnih 

umetniških dogodkov, ki jih predstavlja razstava, na ta način lahko služi za primerjavo s 

podobnimi toposi, praksami in fenomeni na drugih področjih ter iz zgodovine.' (Žerovc, 

2011, 13)  

Vzporednice s klasičnimi likovnimi praksami so torej bolj vsebinske in se kažejo v pozah 

teles, simboliki uporabljenih predmetov in barv. Preko teh elementov se performans vpne v 

že poznano tematsko področje in nas nagovori, da nadaljujemo razmislek in ga preko 

izkušnje ponotranjimo, izpostavljeno temo pa tako razvija dalje. Zanimiva mi je primerjava 

dogodkov, ki obravnavajo praznino, s klasičnimi likovnimi deli enake tematike. 'Praznina 

poudari poanto umetniške geste ali ideje, na primer tako, da se bomo zaradi praznega 

prostora lažje koncentrirali na navodila, sporočila ali koncept umetnika.' (Žerovc, 2011, 19) 

Prazen galerijski prostor spominja na prazno sliko Roberta Rauschenberga z naslovom 

'Izbrisani De Koonig' iz leta 1953, kjer je izbrisal De Koonigovo risbo in razstavil 'praznino'. 
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2.4 Kritični aspekti performansa 

 

'Ideja umetnosti se je razširila prek objekta in vizualne izkušnje na področje umetnosti 

'raziskovanja'.' (Siegfried Josef Schmidt) 

Zakaj dogodek in performans uvrščamo prav v področje likovne umetnosti? 

'Likovna umetnost' je besedna zveza, katero je slovenščina prevzela iz nemškega kulturnega 

okolja ('bildende Kunst'), njen predhodnik je bil 'upodabljajoča umetnost'. V zadnjem 

desetletju pa v rabo vse bolj prihaja izraz 'vizualna umetnost'. V nasprotju z izrazom 'fine 

arts' (ta zaobjema upodabljajoče, likovne oz. vizualne umetnosti) iz angloameriškega okolja, 

iz nemščine prevzeta 'likovna umetnost' poudarja z očesom zaznavne lastnosti umetniškega 

dela.  

Čeprav tudi izraz 'vizualne umetnosti' poudarja čut vida in vidnost, vendarle pomeni korak 

naprej v pojmovni širitvi tradicionalnih zvrsti likovne umetnosti, s tem ko vse bolj zajema 

tudi področja arhitekture, oblikovanja in povezave med umetnostnimi zvrstmi nasploh. 

(Puncer, 2010, 55) 

Z vsakim razvojem se spreminja tudi jezik. V obdobju postmodernizma umetnost doživi 

razmah instalacij in drugih del, ki jih je nemogoče zaobjeti s klasifikacijskimi termini 

tradicionalne likovne umetnosti. Jasne meje med različnimi umetniškimi oblikami in žanri se 

zabrišejo in formalno ne moremo več razlikovati med deli na osnovi uporabljenih tehnik in 

materialov. (Puncer, 2010, 56) 

Enega od razlogov, zakaj performans spada pod likovne umetnosti, je torej iskati v 

terminologiji. Kot umetniška oblika se je pojavil v ZDA, kjer izraz 'fine arts' ne razlikuje med 

umetnostmi na enak način kot terminološki izrazi nemškega kulturnega okolja. Danes pa ga 

je torej bolj korektno uvrščati med vizualne umetnosti.  

Drugi razlog pa je definitivno njegova vpetost v umetnostnozgodovinski kontinuum, kjer je z 

avantgardnimi začetki zakoreninjen globoko v področje likovne umetnosti. Njen položaj (in 

tudi namen) se je tekom dvajsetega stoletja radikalno spreminjal preko osredotočenosti na 

formo do kontekstualnega poudarka. Skozi to postopno emancipacijo lahko opazujemo 
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razvoj in obravnavo znanih motivov in problematik, ki jih umetnik posreduje javnosti. Gre 

torej za likovno govorico, ki je razširila sredstva svojega izražanja preko ustaljenih klasičnih 

tehnik. 

Pojem reprezentacije je eden ključnih pojmov v zgodovini vizualnih umetnosti, toda 

razmislek, ki je bil nekdaj osredotočen na slikovno polje, je danes večinoma preusmerjen na 

površino ekrana. (Puncer, 2010, 57) 

Kriza reprezentacije je v drugi polovici prejšnjega stoletja privedla do spremembe estetskih 

paradigem, po kateri naloga umetnosti ni več, da bi kot upodabljajoča predmetna umetnost 

posredovala med formo in vsebino, marveč je razumljena 'kot antifikcija, kot očitno 

nereprezentacijska artikulacija in avtorefleksija'. (Puncer, 2010, 107) 

Drugi kritični aspekt, ki ga je vredno premisliti, pa je povezava med umetnostjo in kapitalom. 

Lahko bi rekli, da je performans v vlogi zajedavca kulturnega prostora. Je umetnost 

konstruirana z destrukcijo socialnega konteksta, v katerem se pojavlja kot motnja, ter hkrati 

napad na sprejeto zbirko družbenih konvencij, vrednot. V ozadju navad in »potreb« pa je 

seveda interes kapitala, ki narekuje in sprejema tiste, ki podpirajo njegovo logiko.  

Kdor ima denar, ima moč. Umetnike so vedno podpirali bogati, bodisi cerkev, premožni 

naročniki, meceni. Umetnost je tesno povezana z in odvisna od kapitala. Moč kapitala pa je 

problem, saj mora umetnost ustrezati njegovim zahtevam. Karkoli kapital ogroža, ta 

spremeni v produkt, tako da to asimilira, prežveči in izpljune kot nekaj, kar se prodaja. Da bi 

se ognili podvrženosti temu, umetniki ne proizvajajo več predmetov, temveč dogodke, ki so 

kvečjemu beleženi z video, foto in besedno dokumentacijo. 

 

Tudi ta avantgardna poteza pa se sčasoma lahko ujame v zanko kapitala. V svetu umetnosti 

je namreč pomembno vprašanje avtorstva. Skozi zgodovino tako srečamo znamenite 

slikarje, kiparje, katerih ime je postala blagovna znamka tistega časa. Prenekateri so vodili 

delavnice, v katerih so se zbirali mladi neznani in spretni slikarji, ki so slikali namesto svojega 

mojstra; ta pa je sliko obeležil s svojim avtogramom. Podobno primer s področja grafike je  

npr. Albrecht Dürer, ki je s spretnimi poslovnimi potezami svoje grafične podobe razširil po 

celotni Evropi in tako razširil svoje vizualne interpretacije kot splošno uveljavljene motive.  
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Podobno so tudi nekateri najbolj znani performans umetniki postali ikone sveta kulture in 

stopajo ob bok znanim igralcem, pevcem. Naj samo omenim Marino Abramović, kateri se 

vedno bolj očita spogledovanje in sodelovanje s kapitalom. Tako se zdi, da je edina rešitev  

tovrstnih umetnikov, da postanejo poznani po svoji lastni anonimnosti. Primer? Banksy. 

 

Vprašljivo je tudi ponavljanje dogodkov, ki tako niso več edinstveni in neponovljivi, 

predvsem pa nekaj, česar si ni mogoče lastiti. Dogodki se prodajajo. Selijo se v galerije po 

celem svetu, mnogokrat tudi kot video dokumentacija. 

 

Robert Pfaller v kritičnem članku Darežljive zadeve: O umetnosti in ljubezni izpostavlja 

zanimivi problem, da dogodek dopusti imeti delež v kulturi le izbrani peščici ljudi. 'Le ljudje, 

ki so fizično navzoči, lahko postanejo delničarji tistega, česar niso videli, medtem ko muzej 

kot struktura sicer dopušča, da dobesedno vsi postanemo delničarji. (…) Družbo zreducira na 

skupnost. (…) Dogodek je izključitev večine iz interpasivnega umetnostnega državljanstva; 

zanikanje univerzalne človekove pravice do koristi od umetnosti skozi pasivno delničarstvo.' 

(Pfaller, 2012, 128) Kar pa se popolnoma staplja z logiko kapitalizma in neoliberalizma. 

 

Nadaljuje: 'Dogodek za umetnost pomeni tisto, kar projekt (še ena neoliberalna domislica) 

za znanost – oba nadomestita stalno, univerzalno strukturo, ki služi družbi, s časovno 

omejenim in ekskluzivnim dogajanjem, ki služi le določeni skupnosti (kar seveda vključuje 

tudi vse neoliberalistične posledice: prekarno delo, pogodbe za določen čas, negotova 

plačila in tako naprej).' (Pfaller, 2012, 128) 
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2.5 Primerjava pozicije kritičnosti in ustvarjalnosti 

 

'To, posebno področje umetniškega izražanja spremlja pridih nevarnosti in tveganja, saj kot 

gledalci ne vemo, kaj lahko pričakujemo, glede na to, da je jasna ločnica med občinstvom in 

umetnikom ukinjena, kajti v disturbacijski umetnosti umetnik ne išče zatočišča za 

konvencijami, ampak odpira prostor, v zvezi s katerim so konvencije ustvarjene, da ga 

zapirajo.' (Puncer, 2010, 106) 

 

Podrobneje smo torej obdelali dva kritična aspekta performensa. Kritični vidik je vedno 

beseda o tem, kar že je. Šuvaković pravi, da je kritika drugostopenjski (meta)diskurz (izjave o 

izjavah), ki spremlja, proučuje in promovira (prepoznava, opisuje, pojasnjuje in interpretira) 

aktualno umetniško produkcijo. (Puncer, 2010, 121) Svoj predmet obravnave vedno, tudi v 

primeru negativne kritike, utrjuje v očeh javnosti, saj ji s prstom kaže, kaj je pomembno in 

kaj obstaja. Zdi se, da vladajoče elite ljubijo kritično mišljenje, saj jih to stalno omenja 

(kritika kot reklama), pri tem pa jih ohranja v kulturnem obtoku vsakdanjega življenja.  

 

Drugi vidik, ki ga je potrebno izpostaviti, pa je kreativno, ustvarjalno polje, ki ga odpira 

performans. Ustvarjalnost pokaže novo namesto tega, ali pa ob tem, kar je že, in tako deluje 

subverzivno in prevratno. Družbo utegne popeljati naprej, ji pokazati drugačno pot in svet z 

drugačnega zornega kota. Novo je zatorej nekaj družbeno nezaželenega, nekaj česar 

vladajoča elita ne podpira, saj jo utegne ogroziti in spodkopati. 

 

V šestdesetih in sedemdesetih smo v umetnosti priča odpiranju prostorov umetniškega 

diskurza ter emancipaciji od ustaljenih oblik. Pojavljajo se alternativna gibanja in strukture, 

umeščene na sam rob uradnega obtoka, in predstavljajo umetnike in dogodke zelo raznolike 

avantgarde. Ta alternativna mesta, odprta vsem načinom in sredstvom nove pisave, ki jih je 

težko pokazati in so kratkotrajni, vstopajo v redke tradicionalne prostore (galerije, muzeje), 

ki so se znali prilagoditi in so bili zainteresirani za to vrsto umetnosti. (ENSBA, 2001, 287)  

 

Govorimo o umetnostih na robu priznanega umetniškega sveta, ki posegajo onkraj teh meja 

in katerih ideološke vsebine so v opoziciji do obstoječe institucionalne ureditve. Z 
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umetniškim dogodkom je mogoče nagovarjati raznolike in kompleksne vsebine, ki bi jih 

tradicionalni likovni mediji verjetno težje skomunicirali občinstvu tako neposredno, hkrati pa 

tako celostno in zaokroženo. (Žerovc, 2011, 21)  

 

Katere vrste ustvarjalnosti pa odpira pojav performansa, dogodka? Omogoča kreativni 

pristop do aktivnih družbenih norm ali stanj predvsem na področju interakcije z občinstvom. 

Zaigra lahko družbene situacije, konflikte, preigrava potencialne zaplete in razrešitve, 

uprizarja medčloveške odnose … 'Umetniki se odločajo za izvajanje dogodkov, ker izredno 

cenijo njihove številne potenciale in učinke,' pravi Beti Žerovc, ter nadaljuje: 'Dogodek ima 

ne le izredno visoko sporočilno in diskurzivno kapaciteto, zelo privlačna je njegova 

sposobnost kolektivnega nagovora občinstva, ki je veliko višja kot pri tradicionalnih medijih, 

ki gledalca običajno nagovarjajo individualno.'  

 

Ključna privlačnost umetniških dogodkov pa je morda v tem, da se jih občinstvo udeležuje v 

nekakšnem posebnem psihičnem modusu. Zdi se, da spodbudijo drugačno zavedanje sebe in 

okolice, podobno stanju udeležencev rituala. Performativnost daje dogodku dejansko moč 

učinkovanja. (Žerovc, 2011, 21) 

 

Kljub tem pozitivnim ustvarjalnim aspektom pa je potrebno poudariti, da je perfromans 

danes priljubljena in razširjena oblika umetnosti. Morda so njeni začetki res avantgardni, 

toda zakaj bi performas obstal v kulturnem obtoku, če nekdo v ozadju od tega ne bi imel 

nobene koristi? Šokira, pretrese, dotika se tabu tem ter zamolčanih vprašanj, pa vendar je 

po več kot petdesetih letih še kako aktualna izrazna oblika prenekaterega umetnika.  
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2.6 Nekaj primerov 

2.6.1 Marina Abramović in Ulay; Nedoločljivosti (1977) 

Morda najbolj znan performans par, Marina 

Abramovič in Ulay, sta s sodelovanjem pričela v 

sedemdesetih in osemdesetih. V performansu 

'Nedoločljivosti' stojita gola drug nasproti drugega 

ob ozkem vhodu v galerijo. Obiskovalci so se pri 

vstopu prisiljeni zriniti mimo njiju, pri tem pa se s 

telesom obrniti proti enemu ali drugemu ter se 

soočati z njuno neprijetno bližino. V svojih delih 

velikokrat obravnavata temo težavnih 

medosebnih odnosov med žensko in moškim 

preko zanikanja splošno razširjene ideje moškega 

in ženske. Telesi sta enakovredni v svoji goloti in 

funkciji,  obiskovalec pa je tisti, ki se opredeli do 

enega ali drugega. 

 

2.6.2 Sašo Sedlaček; Bauhaus Art Store (2002) 

Sašo Sedlaček je slovenski sodobni umetnik s pestro 

prakso humornih performansov, instalacij ter ostalih 

posegov, preko katerih problematizira razmah 

potrošniške logike v Sloveniji. Tako je na primer z 

zidaki, izdelanimi iz reklamnih tiskovin, zapiral vhode 

ljubljanskih mega nakupovalnih središč (Just do it, 

2003), leta 2006 pa po Cityparku in ulicah Tokia ter 

Tajpeja sprehodil Žicarja – robota za socialno 

ogrožene in ga leto kasneje dal na izposojo 

ljubljanskim brezdomcem. (Tratnik, 2004, 14)  

Slika 1: Marina Abramović in Ulay: Nedoločljivosti 
(Imponderabilia), 1977 

Slika 2: Sašo Sedlaček: Bauhaus Art Store, 2002 
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V performansu Bauhaus Art Store se umetnik 

sprašuje, kako daleč smo prišli – od šole 

oblikovanja Bauhaus, ki je začrtala pomembne 

smernice v umetnosti 20. stoletja, do dejstva, da 

večina ljudi danes ob omembi Bauhausa pomisli 

na nakupovalno središče. V ljubljanski 

veleblagovnici je prodajno blago polepil z imeni 

znanih članov Bauhausa, kot na fotografiji – 

Kandinsky straniščna deska. Kupci so jih, nevede 

za akcijo, pokupili in odnesli domov. Performans 

se je zaključil, ko se je o njem razvedelo, in so že 

kupljene predmete na veliko razprodajali kot 

umetniška dela. 

 

2.6.3 OHO, IRWIN, Janez Janša, Janez Janša in Janez Janša; Triglav (1968, 

2004, 2007) 

Začelo se je s skupino oz. fenomenom OHO konec 

šestdesetih let. Po politično razburkanem letu, 

polnem protestov, so trije OHO člani  

(Milenko Matanović, David Nez,  

Drago Dellabernardina) v parku Zvezda izvedli 

performans imenovan Triglav. Zaviti v črno rjuho, s 

tremi glavami namesto vrhov, so ustvarili 

simulacijo Triglava, najvišje slovenske gore in 

prepoznaven simbol naše narodne identitete, pri 

tem pa uprizorili tudi dobeseden pomen imena Tri-

glav. Skušali so spodkopati vsesplošno priznan narodni simbol tako, da so si ga nekako 

prilastili preko identifikacije posameznih vrhov z umetniki kulturne scene šestdesetih. Tako 

kot z vso ostalo OHO umetnostjo so tudi tu želeli opozoriti na zaskrbljujoče pripisovanje 

življenja stvarem in objektivizacijo ljudi, kar se pogosto dogaja v jedru moči simbolov. 

Slika 3: Sašo Sedlaček: Straniščna školjka Kandinsky, 
2002 

Slika 4: OHO: Triglav, 1968 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta                                                               Sara Jakopič, diplomsko delo 

14 

 

Slika 5: IRWIN: Svoji k Svojim/Gora Triglav, 2004 

Performans je leta 2004 doživel 

reprodukcijo umetniškega kolektiva 

IRWIN, z naslovom Svoji k 

Svojim/Gora Triglav. Člani kolektiva 

Andrej Savski, Borut Vogelnik, Roman 

Uranjek so pokazali, kako zelo je 

ponovna uprizoritev povezana z 

njenim historičnim kontekstom. 

Opazujemo lahko, kako je tehnična 

upodobitev v vsem tem času 

napredovala in tako je IRWIN trčil ob problematiko visoke proizvodnje in reklamnih potreb, 

ki se vedno bolj združujejo s področjem dokumentacije. S postavitvijo svoje brezhibne 

barvne fotografije velike dimenzije ob malo, zrnato črno belo OHO fotografijo, so poudarili, 

da je reprodukcija točno določenega konteksta nemogoča. 

Opus pa zaključujejo umetniki Janez Janša, Janez Janša in Janez Janša s prenosom 

performansa na sam Triglav. Triglav na Triglavu (2007) tako rezultira v dobesednem 

prekrivanju simbolov. Sama dokumentacija, ki sestoji iz kopij iz časopisov izrezanih 

fotografij, še poudarja formalno lastnost njihovega dela, plastenje virov preko virov, 

simbolov preko simbolov in pomena preko pomena. Naj omenim misel Walterja Benjamina: 

bolj ko reproduciramo podobo, bolj ta izgublja svojo 'auro'. 

Slika 6: Janez Janša, Janez Janša in Janez Janša: Triglav na Triglavu, 2007 
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3 LIKOVNO-PRAKTIČNI DEL 

Evelina Hägglund in Sara Jakopič; Tišina – Tystnad (2014) 

 

Kot svoj likovno-praktični del sem v sodelovanju z Evelino Hägglund oblikovala in izvedla 

performans imenovan Tišina – Tystnad, preko katerega mi je bilo omogočeno razmišljanje o 

odnosih med ljudmi iz različnih držav, različnih kulturnih in drugače govorečih okolij.  

 
Slika 7: Evelina Hägglund in Sara Jakopič: Tystnad/Tišina, 2014 

3.1 Opis 

Sediva druga nasproti druge, zreva predse. Med nama je z belim prtom pogrnjena miza, na 

njej pogrinjek za dve – dva krožnika, pribor za juho, glavno jed ter sladico. Na krožnikih sta 

lista papirja z iz slovarja vzetima definicijama ene in iste besede v slovenščini (tišina) in 

švedščini (tystnad). Oblečeni sva v črno, edina prisotna je bleda oranžno-rožnata barva 

najine kože. Na beli steni za nama je, natančno na sredini, črno polje, ki poudarja 

simetričnost podobe. V ozadju je slišati blage zvoke z ulice. Ne da bi se pogledali, primeva 

vsaka svoj list papirja (z definicijo v svojem jeziku) in ju začneva trgati na dolge trakove. V 

tiho ozračje zarežejo rezki zvoki trgajočega papirja. Trakove polagava na krožnik pred sabo. 

Ko končava, z desno roko primeva vsaka svoj krožnik in njegovo vsebino ponudiva druga 

drugi. Jaz dobim švedsko tystnad, Evelina slovensko tišina. Vse se dogaja spontano, 

simultano in simetrično. Vsebino na ponujenem krožniku pričneva jesti. Trak za trakom, 

počasi prežvekujeva, še vedno se ne gledava. Osredotočava se na najino dejanje. Slišati je 

mečkanje papirja, medtem ko ga baševa v usta. Ko zaužijeva zadnji kos, poneseva vsaka svoj 

krožnik nazaj na svoje mesto, tam se ustavita tudi najina pogleda. Nekaj časa še v tišini 

prežvekujeva, nato se umiriva ter si prvič pogledava v oči. 

Na koncu izpljuneva prežvečeno gmoto na krožnik pred sabo. 
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3.2 Dokumentacija 

Performans je dokumentiran tudi kot video posnetek: http://vimeo.com/99422022 

Slika 8: Evelina Hägglund in Sara Jakopič: Tystnad/Tišina, 2014 
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3.3 Koncept 

 

Koncept je, četudi posega na področje današnje etnično pestre družbe, v prvi vrsti osebno 

izpoveden. Performans se je izvedel brez občinstva, kar še dodatno priča o njegovem 

karakterju. 

 

Obravnava odnos med dvema (drugačnima?) osebama. Dotika se področij jezika kot oblike 

komunikacije, tišine kot pomanjkanja jezika kot tudi tišine kot oblike komunikacije, 

vprašanja razumljivosti/nerazumljivosti, bontona. Kako pletemo most komunikacije? Na 

kakšne načine? Se nekje vmes dejansko srečamo? Ali pa gre le za kompromis, dogovor obeh 

strani in je kakršenkoli pravi in pristni stik že v izhodišču nemogoč? Tekom razmišljanja o 

obravnavanem performansu se bom raje prepustila poigravanju s pomeni kot da bi iskala 

eksaktne odgovore na zastavljena vprašanja. 

 

V svoje življenje sprejemam vedno več tujcev; ljudi, ki ne govorijo mojega jezika. Pa vendar – 

kako je to življenje prepolno nesmislov in paradoksov – mi prav ti tujci postajajo vedno bližja 

družina in govorijo meni popolnoma poznan in razumljiv jezik. Vsakodnevno se sprašujem, 

kaj je v srčiki teh odnosov, in kako je mogoče, da celo življenje hodiš skozi dogodke skupaj z 

'najbližjimi' – družino in ljudmi, s katerimi odraščaš – pa te lahko razume in sliši šele popoln 

tujec. 

 

S tem razmislekom sem seznanila Evelino, EVS prostovoljko s Švedske, katere mentorica sem 

postala lani septembra, pa se je to 'mentorstvo' hitro izkazalo za nekaj globljega in 

bogatejšega. Tematiko sva med pogovorom razvijali, primerjali stališča druga druge, ter jo – 

za češnjo na sadno kupo - zaokrožili, s konceptom za performans. 

  



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta                                                               Sara Jakopič, diplomsko delo 

18 

 

3.4 Analiza 

 

Začela bi z analizo ključnih likovnih elementov, saj govorijo svoj jezik in tako orisujejo 

primarno občutenje celotnega dela. 

 

Barve performansa so zreducirane na črno, belo in kožno. Črna in bela v svoji interakciji 

oblikujeta ravnotežje, hkrati pa poenostavita realnost na osnovo – par svetloba/tema. 

Izstopa barva kože, ki pritegne pozornost in opisuje organskost in človeškost – življenje. 

Subjekta sta oblečena v črno. Miza in ozadje sta bela, del ozadja, v prostoru med obema 

osebama, pa je črno polje (pomislimo na Malevičev Črni kvadrat), ki spominja na prazen 

prostor, vesolje, globino. Lahko ga beremo kot simbolističen poudarek praznine, 

neskončnega praznega prostora med ljudmi, skozi katerega pletemo most komunikacije. 

 

Glede na to, da je performans poimenovan Tišina, smo pozorni tudi na zvok. V ozadju je 

slišati šume vsakdanjega življenja na ulici, subjekta pa sta zavita v tišino, katero kot 

ojačevalec poudarja prej omenjeno črno polje. Tekom dogajanja so edini zvoki, prisotni v 

prostoru, zvok trganja papirja (ki kot ključen moment zareže v samo dogajanje), zvok 

mečkanja papirja in zven krožnika. Vsa akcija gre torej preko predmetov, ki zadobijo globlji 

in skoraj sakralni naboj. Edini zvok človeškega izvora je globok vdih tik preden se prvotni mir 

pomakne proti dogajanju. 

 

Poglejmo si predmete na mizi. Na njej sta dva pogrinjka, ki pa (z izjemo krožnika) ostaneta 

nedotaknjena, saj osebi vsebino krožnika obdelujeta z rokami. Glede na to, da je uporaba 

pribora v naši kulturi obvezen element bontona med obedom, lahko ne-uporabo v tem 

primeru beremo kot neotesanost. Vendar pa je ta gesta veliko več, gre za ignoriranje pravil 

lepega vedenja z namenom iskanja pristnejšega stika preko dotika. Drugače povedano, 

subjekta sta odvrgla maski. Po drugi strani pa – bonton ponekod tudi pravi, da se je v tišini. 

No, subjekta pa jesta tišino. V tišini. Ampak o tem pozneje. Na krožnikih sta lista papirja z 

definicijama besede tišina – v slovenščini na strani Slovenke in švedščini na strani Švedinje. 
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Dogajanje ob mizi spominja na skupno kosilo/večerjo. Gre za družaben dogodek; 

zadovoljevanje človekovih primarnih potreb poveže vse udeležene v skupno intimo. Sama 

prostorska ureditev – posedemo se okoli mize – priča o enakovrednosti udeleženih. Ko 

jemo, ne potrebujemo besed. Ljudje morajo jesti ne glede na jezik, ki ga govorijo, ne glede 

na narodnost, kulturno ozadje, bonton. Potreba po hrani nas enači in povezuje. Po drugi 

strani pa je obed tudi mesto komunikacije. V našem primeru je to dialog v tišini, brez besed, 

te subjekta pojesta. Prežvečita tišino. Ali to pomeni, da tišine ni več? Nam ušesa, ki ne slišijo 

besed, lažejo? Dialog je še kako živ in prisoten, jezik pa si spočije in postane fiziološko orodje 

užitka ter zaznavanja nečesa tako bazičnega in primarnega, kot je okus. 

 

Zanimiva je že tišina kot beseda. Poimenovati nekaj, česar bistvo je stanje brez besed, 

zvokov, glasov. Je učinek izničenje? Če napišeš tišina na samo tišino, kaj ni skoraj kot bi se 

pojavilo nekaj, česar prej ni bilo? Zaznavati praznino, tišino, negativne prostore, da 

dojamemo celoto. In naj se poigram še v angleščini: A hole is an essential part of whole.  

 

Ključni pomen v performansu pripada simetriji. Če potegnemo središčnico skozi črno polje v 

ozadju, sta obe, leva in desna stran, zrcalni sliki druga druge. Vsi elementi se preslikajo in 

tako poudarijo enakost obeh subjektov. Enaki frizuri, enaka poza, temna oblačila, celo s 

časovne perspektive opazujemo simetrična dejanja in geste. Le ena stvar teži iz ravnotežja. 

Nekaj je različnega na obeh straneh. To nekaj je vsebinski detajl. Razlika je namreč jezik, v 

katerem so zapisane besede na listu. Ta razlika definira in razlikuje tudi obe osebi in v njej se 

skriva bistvo dogodka. 

 

Osebi sta se torej vzpostavili za enaki. Pa vendar ostajata različni po neki ključni lastnosti, ki 

ruši ekvilibrium obeh strani. Diskvilibrium pa vedno sproži akcijo, v kateri se poskušajo 

vpletene sile znova uravnotežiti. Tako osebi raztrgata vsaka svojo besedo tišina (v tem 

dejanju zaznamo ritualno razgradnjo jezika na segmente), in jo tako pripravljeno postrežeta 

druga drugi. V tej točki se zgodi stik, menjava energij – Slovenka po koščkih zaužije švedsko 

besedo, Švedinja po koščkih slovensko. Na jezik druga drugi polagata tišino nasprotnega 

jezika. So besede sploh potrebne? 
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Performans se konča z izpljunjenima kepicama prežvečenega papirja. Švedski na slovenski 

strani, slovenski na švedski, celota zdaj spominja na simbol harmonije in ekvilibriuma jin in 

jang.  

 

Naj citiram še Evelino: 'Naša usta so povezava med zunanjim svetom in našo notranjostjo. 

Po končanem žvečenju lahko druga drugi prikaževa, kako sva predelali tišino druge. Definiciji 

sta doživeli transformacijo v dve brezoblični gmoti, ki ju moramo razumeti na nov način.' 

 

Ko se takole vračam nazaj in prebiram zapisano, me prešine še ena misel. Če bi jo umestila 

na njeno mesto v tem razmisleku, se ga velika večina ne bi zgodila, zato jo raje navedem na 

sam konec. Gre pa nekako takole: 

Simetrija, kot omenjeno zgoraj, je ključnega pomena za dogajanje. Ker v ravnotežju tiči 

razlika, se kolesje dogodka požene v gibanje. Zdaj pa se sprašujem, če je vse to sploh 

potrebno. Osebi sta si namreč paradoksalno enaki kljub razliki, saj je ta razlika enaka na 

obeh straneh. Enaki sta si v tem, da sta druga drugi tuji. Že v samem začetku je torej vse del 

ene in iste celote.  

 

Potrebujemo se, skupaj dopolnjujemo nekaj večjega. 
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3.5 Avtorefleksija  

 

Veliko mi pomeni interakcija, zanimam se za stik s sočlovekom. Življenjsko potreben mi je. 

To se kaže tudi v mojem delu. Resnično sem hvaležna Evelini, da je bila pripravljena deliti to 

izkušnjo z mano. Imava srečo, da se razumeva (preko besed in tišine), podobno razmišljava 

in sva odprti za predloge drug druge. Koncept in scenarij sta tako prišla nekako sama od 

sebe, z neverjetno lahkostjo in spontanostjo. 

 

Performans sem izvajala prvič in zanimivo mi je, kaj vse o njem razkrije podrobnejša analiza. 

Na začetku sva si zamislili le grob osnutek, nato sva tik pred in med realizacijo odgovorili še 

na vprašanja kompozicije, luči, postavitve v prostor. Nekateri elementi so tako načrtovani, 

velika večina dogajanja pa se je oblikovala spontano in le pol-zavedno.  

 

Če med tekom razmišljaš, kako tečeš, zagotovo padeš. Ta stanja v ustvarjalnem procesu me 

fascinirajo, podobna so nekakšnim sanjskim stanjem, ko se zavedaš, da se dogaja nekaj 

pomembnega in večjega, a temu pustiš, da se razplete samo od sebe, s tabo kot nekakšnim 

medijem. Šele analiza na koncu razodene kompleksnost celotnega dela. Prav tako skoraj 

psiho-analitsko govori o tebi in ti omogoča vpogled v lastno notranjost. 

 

Z Evelino sva šli skupaj skozi vse in tako sva na koncu tudi skupaj obdelali dokumentarno 

gradivo, iskali ustrezne trenutke za fotodokumentacijo, se odločali glede prisotnosti zvoka in 

njegovi jakosti ter o barvah. Še enkrat moram omeniti, da je bilo sodelovanje z njo nadvse 

bogata izkušnja.  
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4 LIKOVNO-PEDAGOŠKI DEL 

4.1 Ideja in izvedbeni načrt 

 

Med letošnjimi dnevi na praksi sem opazovala, kako naklonjeni so dijaki sodobnim likovnim 

praksam. Zdi se, da jim drugačni pristopi k umetniškemu snovanju omogočijo pestre 

možnosti preigravanja in preizkušanja realizacije idej, ki jih z navdušenjem izkoristijo. V 

srednješolskem obdobju se dijaki zanimajo za svet, nenehno se ubadajo s svojim položajem 

v njem, zanimajo jih odnosi z bližnjimi. Z lahkoto se z njimi 'zadebatiramo' o temah etičnega, 

družbenokritičnega značaja ipd. 

 

Prav performans se mi zdi izjemno učinkovito sredstvo za iskanje odgovorov med zgoraj 

omenjenim razmišljanjem. Pomemben je koncept, ki se opira na izbrano tematiko, poleg 

tega pa dijake aktivira, da razmišljajo o umestitvi tega koncepta v javne prostore. Pri tem se 

srečujejo z različnimi dilemami, npr. kako bo dejavnost vplivala na občinstvo, kdaj je 

provokacija prehuda, v kakšnem okolju bo neučinkovita. Vsi ti razmisleki pa omogočajo 

mlademu umu, da vzpostavi kritičen, a igriv in aktiven odnos s svetom. 

 

Odločila sem se za izhodiščno tematiko, ki zadeva problematiko današnjih lepotnih idealov. 

To bom zasnovala na teoretični podlagi proporcev.  

 

Performans temelji na gesti, s katero se omenjeni logiki aktivno upremo, in jo celo 

kljubovalno izzovemo na dvoboj. Dijakom izvedbo omejim le z nekaj napotki, vključiti morajo 

namreč predimenzioniranje določenih delov telesa.  
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4.2 Pedagoška priprava 

 

Oblikovalno področje: sodobne umetniške prakse, performans 

Likovna naloga: načrtovanje, izvedba in vrednotenje performansa 

Likovna tehnika: kombinirana tehnika 

Likovni motiv: telo 

Materiali in orodja: karton, flomastri, tempera, škarje, poljuben material 

Učne metode: razlaga, razgovor, demonstracija, analiza 

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska 

Učna sredstva in pripomočki: ppt 

Medpredmetno povezovanje: etika, sociologija 

Cilji: Dijaki: 

- opišejo pomen proporcev v likovni umetnosti. 

- spoznajo in razumejo načela performansa. 

- oblikujejo koncept lastnega performansa. 

- s performansom kritično pristopijo k obravnavani problematiki. 

- izvedejo telesno akcijo. 

- na podlagi izkušnje opišejo okoliščine in izpostavijo značilnosti performansa. 

Literatura:  

V. Klančnik, (2005). Sodobna umetnost navodila za uporabo, Sobotna priloga, št. 151, 

Ljubljana. 

N. Purkat, (2008). Učni načrt likovna umetnost-gimnazija, Narodna in univerzitetna knjižnica, 

Ljubljana. 

B. Žerovc (2011). Dogodek; 29. grafični bienale, Ljubljana, 23. september - 20. november 

2011. Ljubljana: Mednarodni grafični likovni center. 

Slikovni viri: 

N. Lamm; Real life Barbie: http://www.studio88.ba/Datoteke/barbie-lutkica-proporcije.jpg 

Vilendorfska Venera: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/Venus_von_Willendorf_01.jpg 

S. Botticelli; Rojstvo Venere: 

http://uploads5.wikiart.org/images/sandro-botticelli/the-birth-of-venus-1485(1).jpg 

P. P. Rubens; Venera z ogledalom: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Rubens_Venus_at_a_Mirror_c1615.

jpg 
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Viktorijanski ideal lepote: http://whizzarre.files.wordpress.com/2014/02/wow.jpg 

M. Monroe vs. današnji ideal: 

http://24.media.tumblr.com/tumblr_lyuhvjaEjG1rnzaaso1_500.jpg 

Plakat kampanije proti anoreksiji You Are Not a Sketch: 

http://inequalitybyinteriordesign.files.wordpress.com/2013/05/enhanced-buzz-wide-5877-

1366294243-9.jpg?w https://www.youtube.com/watch?v=QgeF7tOks4s 

=500&h=327 

 
Učitelj dijaki Učne metode, sredstva, 

pripomočki  

 
 Uvodni del  

Uro začnem z uvodno motivacijo. 
 
Dijakom pokažem fotografijo dveh 
različic punčke Barbie. 
 
 
Prosim jih, naj ju opišejo. 
 
 
 
 
Kaj jima je skupno? 
 
 
Katera je po vašem mnenju lepša? 
Zakaj? 
 
 
 
Pojasnim, da je desna Barbie 
umetniško delo avtorja Nickolaya 
Lamma, in je oblikovana po 
proporcih resnične ženske. 
 
Zakaj se nam originalna Barbie 
lutka zdi lepša od prave ženske 
postave? 
 
Proporce seveda iz estetskih in 
ekspresivnih razlogov 
spreminjamo tudi igračam in 
filmskim junakom moškega spola. 
Poznate kakšne primere? 
 

 
 
Opazujejo.  
 
 
Odgovarjajo: 
Leva: je višja, lepše 
oblikovana, bolj elegantna, 
suha … 
Desna: deluje čokato, je 
majhna, določeni deli telesa 
so preveliki … 
 
Obe nosita enaka oblačila, 
imata enako barvo las in oči, 
polti … 
 
Leva, desna. 
Leva je bolj elegantna, lepše 
oblikovana, desna deluje 
smešno. 
Desna je bolj podobna pravi 
ženski. 
 
Poslušajo. 
 
 
 
Njena razmerja so oblikovana 
po standardih današnje 
predstave o lepoti. 
 
Naštejejo primere, ki jih 
poznajo. 

 
 
Prikaz fotografije. 

 

 
Pogovor. 

http://whizzarre.files.wordpress.com/2014/02/wow.jpg
http://24.media.tumblr.com/tumblr_lyuhvjaEjG1rnzaaso1_500.jpg
http://inequalitybyinteriordesign.files.wordpress.com/2013/05/enhanced-buzz-wide-5877-1366294243-9.jpg?w=500&h=327
http://inequalitybyinteriordesign.files.wordpress.com/2013/05/enhanced-buzz-wide-5877-1366294243-9.jpg?w=500&h=327
http://inequalitybyinteriordesign.files.wordpress.com/2013/05/enhanced-buzz-wide-5877-1366294243-9.jpg?w=500&h=327
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Se komu to zdi problematično? 
Zakaj? 

Ljudje dobijo napačno 
predstavo o tem, kako bi 
morali izgledati. Ne 
sprejemajo lastnih 
nepopolnosti, so nesrečni. Kot 
posledico takega razmišljanja 
omenimo bolezni, ki se 
pojavijo, na primer bulimija, 
anoreksija. Tudi obsedenost s 
telesom – fitnes kultura …  

 
Osrednji del 

Posredovanje vsebine o likovnih pojmih  

 
Proporci: 
Med pogovorom v uvodu ure smo 
omenjali proporce. 
 
Morda kdo ve, na kaj se ta pojem 
nanaša? 
Proporci so razmerja in sorazmerja 
med velikostmi delov neke celote. 
Kaj pa se zgodi s celoto, če 
spremenimo kakega od delov? 
Dobimo različne učinke.  
 
Lahko so spremembe proporcev 
estetskega značaja, kar lahko 
opazujemo skozi zgodovino. 
 
Prikažem fotografije, ob vsaki se 
ustavimo, opišemo, razmišljamo, 
čemu tak ideal: 
 

- prazgodovinski kipci Venere, 
 

- Rojstvo Venere, 
- Venera z ogledalom, 

 
- Viktorijanski ideal lepote, 

 
- Merilyn Monroe proti današnjemu 

idealu,  
 

- dizajnerske skice. 
 
 

 
 
Poslušajo. 
Odgovarjajo. 
 
Razmerja, po katerih je naše 
telo zgrajeno. 
 
 
 
Celota se spremeni. 
 
 
 
 
 
 
Opazujejo. 
Odgovarjajo. 
 
 
> pomembna plodnost, 
rodovitnost 
> rejenost pomeni 
preskrbljeno življenje 
 
> estetizacija telesa (odklon 
od rejenosti, stezniki) 
> poudarjena ženska ikona 
>'okostnjaki' – modni svet 
zahteva univerzalne mere – 
praktičnost, večja eleganca, 
potrošniška logika v ozadju … 
 

 
 
Pogovor.  
 
 
 
Razlaga. 
 
 
Prikaz fotografij. 
Pogovor. 
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Lahko pa so ekspresivnega 
značaja, to opazimo pri 
prazgodovinskih kipcih Venere, 
danes pa npr. junaki iz stripov, ki 
imajo poudarjen določen del 
telesa glede na njihovo super-
lastnost. 
 
Ideal lepote je ena od družbeno 
kritičnih tem. Na te opozarja tudi 
sodobna umetnost. Ena od 
pomembnih sodobnih likovnih 
praks pa je performans. 
 
Vas ta beseda na kaj spominja? Kaj 
pomeni? 
 
Performans: 
 
Performans je ena izmed sodobnih 
umetniških oblik, t.i. ‘živa 
umetnost’.  
 
Gre za izvedbo (kar tudi pomeni 
angleška beseda 'performance'), 
dogodek, enkratno javno 
umetniško aktivnost.  
 
Umetnik pred občinstvom živi 
umetnost, pri tem pa opozarja na 
določeno problematiko. Zato je 
pomemben kraj izvedbe, 
občinstvo, čas ... 
 
Sestavljen je iz vnaprej 
premišljenih in spontanih 
dogajanj. Za razliko od gledališke 
igre, ki  življenje le zrcali, 
performans želi biti življenje samo.   
Pomembno vlogo igra 
dokumentacijsko gradivo, preko 
katerega se performans vključi v 
svet umetnosti. 
 
Pogledamo si primer performansa: 
Marina Abramović in Ulay: 
Nedločljivosti. 

 
Poslušajo. 
 
 
 
 
 
 
 
Poslušajo. 
 
 
 
 
 
Izvedbo, nastop … 
 
 
 
 
Poslušajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opazujejo. 
 

 
 
 
Razlaga. 
 
 
 
Pogovor. 
 
 
 
 
 
Razlaga.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir:  
YouTube 
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Napoved likovne naloge 

Napovem nalogo: 
 
Izvedli bomo torej performans, ki 
bo vključeval disporporcioniranje 
telesa in katerega tema bo lepotni 
ideal. 
 
Razdelimo se v skupine.  
 
Izhajajte iz porporcionalnih razlik. 
S poudarjanjem določenih delov 
telesa lahko dosežete ekspresiven 
učinek. 
Kako bi preko dejanja, igre 
opozorili na problematiko 
'popolnega' telesa? 
 
Kje bi tak performans lahko 
uprizorili? Kdaj? 
 
Vsaka skupina se pogovori o 
možnih krajih izvedbe 
performansa, porazdeli vloge 
(izvajalci, fotografi/snemalci, …) in 
načrtuje akcijo. 
 
 
Napovem KRITERIJ: 

- Upoštevanje porporcionalne 
razlike. 

- Upoštevanje značilnosti 
performansa (dokumentacija). 

- Izvirnost in ustreznost mesta 
izvedbe. 
 
Performans se izvede v 
popoldanskem času v javnem 
prosotoru, npr. pred varnostno 
kamero na Trubarjevi, v enem od 
nakupovalnih središč, pred srednjo 
šolo ... 
 
 
 
 
 

 
 
Poslušajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razmišljajo … 
 
 
Nakupovalno središče, 
telovadnica, ulica … 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poslušajo. 

 
 
Razlaga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pogovor. 
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Likovno izražanje 

 
Dijake spodbudim, da si izberejo 
likovna sredstva in materiale, ki 
jim bodo omogočili najbolje 
realizirati njihovo zamisel. 
Spodbujam skupinsko dinamiko, 
sodelovanje, se pogovarjam o 
njihovem konceptu. 
 

 
Skupinsko načrtujejo 
performans. 

 
Snovanje. 
 

Sklepni del 

 
Vzamemo si eno šolsko uro za 
predstavitve.  
 
Pregledamo dokumentacijo vseh 
skupin. Zaobjamemo pomen 
občinstva, kraja izvedbe, časa … 
 
Analiziramo, kako so upoštevali 
kriterij. 
 

 
Predstavijo svoj performans. 
 
 
Vsaka skupina opiše dogodek, 
člani podajo svoje izkušnje in 
mnenja. 
 
Dijaki ovrednotijo izdelke. 

 
Pogovor, razlaga, 
vrednotenje. 
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5 SKLEP 

 

Performans je torej sodobna umetniška praksa, ki s poljem svobode in ustvarjalnosti, ki ga 

odpira, lahko spremeni način razmišljanja posameznika, ga aktivira in tako vpliva na širše 

družbeno stanje. Res, da mu kritiki očitajo vedno večjo kolaboracijo s kapitalom in 

neoliberalistično logiko, kar mislim, da so vidiki vredni razmisleka. 

 

Pa vendar sem mnenja, da ima lahko izjemno pozitivne učinke, če ga le znamo uporabiti na 

pravi način. Delujejo po neki skupinski logiki, ki poveže vse vpletene, in ta povezanost 

naključnih ljudi je v današnjem individualistično naravnanem svetu že prava redkost.  

 

Performansi bi morali biti dostopni širši javnosti. In bistvenega pomena se mi zdi, da se z 

njimi srečajo že mladi tekom svojega formalnega izobraževanja v srednjih šolah, in po njem 

posežejo na vsakodnevnem nivoju.
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