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POVZETEK 

 

V diplomskem delu sem raziskala postmodernizem, koncepcije novega – inovacije v 

umetnosti ter vsebinske premike, ki se na področju umetnosti dogajajo od druge 

polovice 20. Stoletja naprej. Raziskala sem vlogo muzeja pri arhiviranju umetnosti, 

določanju profanega prostora in kulturnih arhivov, obiskovalcih muzeja in njihovi 

participaciji v njem. Proučila sem začetke instalacije v Sovjetski zvezi, politične razmere, 

ki so na njen nastanek vplivale ter njene nadaljnje pojavne oblike glede na spremembe 

na področju umetnosti, z ozirom na spremembe v ekonomski sferi ter vseobsegajočo 

globalizacijo.  

 

V likovno-projektnem delu sem v ateljeju v Tovarni Rog postavila instalacijo. Ta je 

sestavljena iz žice, blaga in svetilk; postavljena je v temo. Instalacijo sem koncipirala kot 

zasebni muzej, prostor teme, v katerega ima vstop le omejeno število ljudi. Kompozicijo 

in mreženje instalacije sem orisala kot medsebojno prepletanje linij, zakrivanja in 

odkrivanja, dikcijo senc in gledalca, ki z lastno senco posega v instalacijo, in ta vanj. 

 

V pedagoškem delu predstavljam združitev konceptualnih izhodišč s kritiko potrošniške 

kulture, realizirano v obliki instalacije, v želji, da bi pri dijakih prvega letnika srednje šole 

spodbudila razmišljanje o sodobni umetnosti ter razvila kritični odnos do potrošniške 

družbe. 

 

 

KLJUČNE BESEDE: instalacija, muzej, postmodernizem, risba, prostor, gledalec, 

kompozicija 
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ABSTRACT 

 

In my diploma work I researched postmodernism,  conceptons of the new  as inovation 

in art and contens shifts, which have been in place since the second half of the 20th 

Century. I researched the role of the museum when it comes to the archiving of art, 

defining the profane and cultural archives and the visitors of the museum and their 

participation in it. I studied the beginnings of installation art in the Soviet Union, the 

political conditions that influenced it's beginnings and further manifestations, influenced 

by changes in the art field in consideration of economical changes and globalisation. 

 

In my art project I made an installation in my studio at Tovarna Rog. The installation 

consists of wire, fabric and flashlights; it is placed in darkness. I concepted the 

installation as a private museum, a space of darkness into which only a few people can 

enter. I outlined the composition and it's webbing as a mutual intertwinement of lines, 

of covering and uncovering, the diction of shadows and the spectator, who interferes 

with his own shadow into the installation and vice versa. 

 

In my pedagogical work I present a unification of a conceptual starting point with 

critisism of consumerism, realized in an installation in the hopes of encouraging students 

of the first class of highs school, to think about contemporary art and develop a critical 

attitude towards consummerism. 

 

KEYWORDS: installation, museum, postmodernism, drawing, space, spectator, 

composition 
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1 UVOD 

V svojem delu se že več let ukvarjam z žico in risbo, ki jo je mogoče ustvariti z njo. 

Večinoma sem se z njo ukvarjala znotraj performansa, slikarskega prostora ter skulpture. 

Že nekaj časa me je zanimalo, kako bi bilo ustvariti kompozicijo, ki bi zajela celoten 

prostor in zaobjela gledalca. Postavitev, ki bi bila neponovljiva in nepremestljiva. Zato 

sem se odločila, da bo moja diplomska naloga vezana na instalacijo. 

V teoretičnem delu sem se osredotočila na tri teoretska izhodišča. Prvo je 

postmodernizem. Družbene okoliščine, ki jih umetnost začne nagovarjati in kritizirati v 

postmodernizmu so aktualne še danes, tako kot tudi način njihove obravnave. Naslednje 

izhodišče je muzej, njegova vloga v ustvarjanju umetniškega kanona ter povezava s 

pojavom prvih instalacij –  kot zasebnih muzejev, ki so moje tretje izhodišče. Ta tri 

izhodišča so prepletena, vendar sem jih zaradi preglednosti ločila. Za koncepcijo lastne 

instalacije je njihova obravnava nepogrešljiva. 

V likovno-praktičnem delu sem tako ostala v prostoru, v katerem delam že vrsto let, v 

svojem ateljeju. Le-ta se je spremenil v razstavni prostor s tem, da je ohranil svojo 

zasebnost. Postavitev instalacije je potekala postopoma, kompozicijo je ob gradnji 

narekovala sama arhitektura prostora bivše Tovarne Rog.  

V pedagoškem delu sem se osredotočila na podajanje razlage sodobne umetnosti in 

konceptualne umetnosti. V obliki učne priprave sem pripravila učno uro, v kateri bi dijaki 

kritično reflektirali družbo ter jo v formi instalacije tudi realizirali v likovni podobi.  
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2 POSTMODERNIZEM 

 

Termin postmodernizem se je pojavil v Združenih državah Amerike v šestdesetih letih 20. 

stoletja predvsem na področju literarne teorije. Razprave so napadale 

institucionalizacijo, ki ji je podlegel visoki modernizem. Modernizem je izgubljal svoj 

negativni in kritični naboj s spreminjanjem enkratnega umetniškega dela v množično 

tržno blago in s pristajanjem na politični status quo. 

Če je modernizem jasno definiral in avtonomiziral vloge označevalca, označenca in 

referenta, se postmodernizem ukvarja s problematizacijo odnosov med označevalcem in 

referentom, med reprezentacijo in realnostjo. V postmodernizmu v nasprotju z 

modernizmom ni problematiziran način, proces označevanja, površina slike, 

reprezentacija, temveč realnost sama (Zupančič, 2006). 

 

Oblike, načini in funkcije umetniške dejavnosti se razvijajo glede na dobo in družbeni 

kontekst, ne pa glede na nespremenljivo bistvo. Kritik jo mora preučevati v sedanjosti. 

Izčrpanost programa moderne dobe je merilom estetske presoje, ki smo jih podedovali, 

odvzela substanco. Novo ni več merilo (Bourriaud, 2007). Groys (2002) izpostavi 

domnevno razrešenost novega v času postmodernizma, saj bi na njegovo mesto prej 

lahko postavili neskončno modificiranje že obstoječega. Stremljenje po novem se 

običajno povezuje z utopijo ter upanjem na nov zgodovinski začetek ali radikalno 

spremembo pogojev človekovega bivanja v prihodnosti. Izpostavi utopičnost radikalne 

odpovedi novemu, saj bi v primeru, da bi novo bilo zastarelo, lahko postalo predmet 

postmoderne misli, ki jo zanima zastarelost. V določenem pogledu ni nič tako 

tradicionalnega, kot je orientiranje po novem. V postmoderni veri preseganja 

stremljenja po novem lahko prepoznamo značilnosti modernistične misli. Če bo to, kar je 

že bilo, obstajalo še naprej, to med drugim pomeni, da bodo tudi individualno 

stremljenje po novem, družbeno orientiranje po novem in nenehno proizvajanje novega 

obstajali še naprej. Zato z odpovedjo vsakršnemu novemu modernistični utopizem, ki 

razglaša nespremenljivo gospostvo novega, še ni presežen (Groys, 2002). 
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»Posebnost novoveškega pojmovanja novega je prav v pričakovanju, da se bo končno 

pojavilo nekaj tako dokončno novega, da po njem ne bo mogoče nič novega več, ampak 

bo to poslednje novo neomejeno gospodovalno nad prihodnostjo. /…/ V umetnosti je 

vsaka moderna smer – od abstraktne umetnosti do nadrealizma – sebe razumela kot  

zadnji možni umetniški gestus.« (Groys, 2002, 12) 

Sedanja postmoderna predstava o koncu zgodovine se od moderne razlikuje le po 

prepričanju, da je dokončni prihod novega že tukaj. Prekinitve s starim ne pogojuje, 

izraža ali družbeno zagotavlja človekova avtonomija, temveč prilagajanje pravilom, ki 

določajo delovanje naše kulture. Tudi v postmodernizmu velja pravilo stremljenja po 

novem zaradi novega, katerega pravil ni mogoče kršiti, saj ta pravila zahtevajo prav to 

kršitev. Zahteva po inovaciji je edina realnost, ki prihaja do izraza v kulturi. Splošna 

oblika inovacije je prevrednotenje vrednot. Kar je nekoč veljalo za resnično ali prefinjeno 

se razvrednoti, tisto, kar je prej veljalo za profano, tuje, primitivno ali vulgarno, pa 

pridobi na vrednosti. Kot prevrednotenje vrednot je inovacija ekonomska operacija. 

Ekonomija je trgovanje z vrednotami v okviru določenih vrednostnih hierarhij. To 

trgovanje spodbujajo vsi, ki želijo sodelovati  v družbenem življenju in kultura je del tega 

življenja. Kultura je prav tako nujna kakor ekonomija sama, saj se ekonomska logika 

odraža tudi v logiki kulture. Ekonomija kulture je s tem poskus razumevanja logike 

kulturnega razvoja samega kot ekonomske logike prevrednotenja vrednot. Inovacija kot 

dejanje negativnega prilagajanja kulturni tradiciji je zmeraj v nekem odnosu s tradicijo, 

zato je osrednje vprašanje pri presoji vrednosti kulturnega izdelka njegovo razmerje do 

kulturne tradicije: ali je uspešno – pozitivno ali negativno – prilagojeno tradiciji. Le če 

izdelek dobi kulturno vrednost, postane relevanten in zanimiv tudi za interpretacijo. 

Kulturno-ekonomska logika prevrednotenja kulturnih vrednot pa šele ustvarja pogoje za 

pregled realnosti in vprašanje o resnici kot razmerju do realnosti (Groys, 2002). 

 

Jameson (1992) ponazori povezanost postmodernističnih stališč s kritiko visokega 

modernizma na primeru postmodernizma v arhitekturi, v kateri se le-ta predstavlja kot 

estetski populizem. Ena temeljnih lastnosti postmodernizmov je brisanje meje med 

visoko in množično oz. komercialno kulturo, ter pojav tekstov, polnih form, kategorij in 

vsebin kulturne industrije, ki so jo ideologi moderne zavračali. Postmodernizme fascinira 

»degradirana« pokrajina bleščic, kiča, TV nadaljevank, reklam, motelov, … Izpostavi, da 
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je vsako stališče o postmodernizmu v kulturi hkrati implicitno in eksplicitno politično 

stališče o naravi multinacionalnega kapitalizma danes. Teorije o postmodernizmu nas 

obveščajo o prihodu in ustoličenju nove vrste družbe, znane kot »postindustrijska 

družba«, potrošniška družba, medijska družba, informacijska družba in podobno. 

Postmodernizem označi kot kulturno dominanto, ne kot slog, temveč kot koncept, ki 

dopušča prisotnost in soobstoj cele vrste različnih lastnosti. Opredeli postmoderni 

hiperprostor, kot zadnjo mutacijo v prostoru, ki je uspela prekoračiti zmožnost 

posamičnega človeškega telesa, da umesti samega sebe, perceptualno organizira svojo 

okolico in da kognitivno umesti svoj položaj v umestljivem zunanjem svetu. Subjekt ni 

zmožen umestitve velikih globalnih multinacionalnih in razsrediščenih mrež, v katerih se 

znajde ujet kot posameznik (Jameson, 1992). 

 

Globalizacija zaznamuje produkcijo sodobne umetnosti in njeno mednarodno kroženje v 

drugi polovici 20. stoletja z določanjem hegemonije težnje in gibanja eksperimentalnega 

raziskovanja novih avantgard. Porodi se Sistem umetnosti, veriga fikcij, ki delujejo med 

sabo in ustrezajo subjektom, od katerih je vsak nosilec lastne profesionalnosti. Umetnik 

ustvarja, galerist predstavlja, zbiralec shranjuje, kritik analizira, muzej pozgodovinja in 

javnost gleda. Tako dobijo produkcija, poraba in kroženje v Sistemu umetnosti svoj 

naravni kontekst, ki določa več-vrednost dela, prehod v ekonomsko in kulturno 

zagotovljeni status (Bonito Oliva, 2004). 

 

Stallabrass (2010) izpostavi svetovne dogodke leta 1989 in pozneje (ponovna združitev 

Nemčije, razpad Sovjetske zveze, pojav svetovnih trgovinskih sporazumov, utrditev 

trgovinskih blokov in preobrazba Kitajske v delno kapitalistično ekonomijo), ki so 

korenito spremenili značaj sveta umetnosti. Umetnostni kapital se je po drugi svetovni 

vojni preselil iz Pariza v New York, posledično se je spremenila struktura sveta 

umetnosti. Ravnala se je po delitvi sveta na Vzhod in Zahod v slogu hladne vojne – 

umetnost obeh blokov je morala biti negativ drugega pola: umetnost Vzhoda je morala 

biti usklajena z določeno ideologijo in jo predstavljati, imeti točno določeno družbeno 

namembnost. Umetnost Zahoda pa je morala biti svobodna vsake takšne usmeritve do 

stanja popolne neuporabnosti. Ko se je ta antagonizem porazgubil in po zmagoslavju 

kapitalizma, se je svet umetnosti hitro preoblikoval – od razmaha umetnostnih 
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dogodkov po svetu ter kritiških in tržnih uspehov dolgo zapostavljenih umetnikov 

različnih držav, narodnosti in kultur na Zahodu (Stallabrass, 2010).  

 

Ker je vloga muzeja, ki je prostor, znotraj katerega se določi vrednost inovacije in je pri 

podelitvi statusa umetnine nepogrešljiva, bom en sklop teoretskega dela namenila 

obravnavi le-tega, spremembam njegove namembnosti v preteklem stoletju in njegove 

vloge pri pojavu instalacij znotraj specifičnega konteksta umetnosti na Vzhodu, 

natančneje v Sovjetski zvezi.  

 

 

 

3 MUZEJ 

 

»Zdi se, da se je danes zanimivo spraševati, kaj je muzej, in se s tem okoristiti na račun 

nove vprašljivosti muzeja. Muzej pogosto razumemo kot prostor spomina, kjer je zbrano 

in shranjeno vse, za kar se je izkazalo, da je zgodovinsko relevantno, dragoceno, 

pomembno. 

Vsi muzeji, ne le umetnostni, so pokopališča predmetov: kar je zbrano tam, nima več 

življenjskih funkcij, je torej mrtvo. Življenje umetnine se začne šele v muzeju: od vsega 

začetka je to življenje po smrti.« (Groys, 2002, 66) 

 

Moderni muzej je proizvod razsvetljenstva in revolucije – francoske meščanske 

revolucije. To, kar je nekoč imelo sakralni namen ali je bil vsakdanji predmet 

aristokracije, je v modernem muzeju razstavljeno kot umetnina. Ti predmeti so v 

modernih, meščansko-demokratičnih družbah izgubili funkcijo in vlogo v verskih in 

oblastniških obredih ter se v muzej uvrstili kot razstavni objekti. Njihova prisotnost v 

muzeju označuje njihovo odsotnost v realnosti. Umetnine so zato, ker v realnosti nimajo 

več funkcije (Groys, 2002). 
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Hierarhija vsake kulture, v kateri se vrednost določa glede na položaj v kulturni 

vrednostni hierarhiji, je sestavljena iz organiziranega ali strukturiranega kulturnega 

spomina. Hierarhično členjene ustanove, ki skrbijo za ohranjanje spomina ter zbiranje 

novih relevantnih kulturnih vzorcev – knjižnice, muzeji in drugi arhivi – s svojim 

delovanjem varujejo materializirani kulturni spomin. Čeprav ima vsaka kulturna tradicija 

lasten sistem spomina in sisteme ohranjanja ter principe zbiranja, je mogoče opaziti 

postopno univerzalizacijo in formalizacijo kulturnih arhivov po vsem svetu. O novem 

lahko govorimo le v kontekstu teh vrednostno-hierarhično zgrajenih arhivov – novo se 

pojmuje kot nekaj drugačnega od tega, kar je že spravljeno v kulturnem spominu. Tako 

lahko določimo profani prostor, heterogeno področje sestavljeno iz stvari, ki niso zajete 

v arhivih, iz vsega, kar je brez vrednosti, neopazno, nezanimivo in zunaj kulture. Hkrati je 

prostor potencialne nove kulturne vrednote, saj je v odnosu do valoriziranih arhivalij 

nekaj drugačnega. Zato sta pojma »profani prostor« in »kulturni arhivi« 

komplementarna. Odstranitev profanega je nemogoča, saj zmeraj nekaj ostane zunaj 

identitete in razlike. Inovativna gesta mora nadaljevati logiko kulture z razvrednotenjem 

obstoječih kulturnih vrednot in ovrednotenjem profanega. Vsaka inovacija uresničuje 

kulturno-ekonomski program in skrbi za aktualnost, stabilnost in učinkovitost 

valoriziranega kulturnega spomina ter hierarhično grajenih institucij, ki ga upravljajo in 

zagotavljajo njegovo delovanje. Iz tega je razvidno, da inovacija ne vodi k razvrednotenju 

kulture, temveč povečanju vrednosti inovacije same. Le-ta se dogaja predvsem v 

kulturnoekonomski obliki menjave, ki se vrši med profanim prostorom in valoriziranim 

spominom. Umetnina vsebuje profano in kulturno plast, zato je sama lahko prizorišče 

menjave med njima. Muzej je prostor proizvajanja razlike med umetnostjo in 

neumetnostjo – sama razlika med njima je umetna. Čeprav muzej ne more zasesti 

zunanjega prostora, lahko svobodno zbira predmete iz profanega zunanjega prostora, ne 

da bi pri tem naletel na objekt, ki ga ni mogoče zbrati – razen muzeja samega. Muzej, ki 

zbira druge muzeje, postavi pod vprašaj lastni red. Velike potujoče razstave, instalacije 

ter nekatere zasebne zbirke je težko umestiti v muzejsko zbirko, saj so same podobne 

muzeju in ustvarjajo lastne rede in kontekste – integracija v obstoječe zbirke je 

nemogoča (prav tam). 
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Zaradi premikov v svetu umetnosti v drugi polovici 20. stoletja ter relevantnosti 

Sovjetske zveze pri pojavu instalacij, je potrebno omeniti tudi politični kontekst, ki je 

vplival na pojav le-teh ter njihovo realizacijo izven muzejev. Groys (prav tam) trdi, da 

»svetovna umetnost« predpostavlja politično poenotenje sveta, h kateremu vodi tudi 

zmaga zahoda v hladni vojni z muzealizacijo umetnosti iz nekdanjega komunističnega 

vzhoda. Predmeti, ki so imeli v sovjetskem komunističnem sistemu drugačne funkcije, saj 

so vsebine in oblike umetnosti v obdobju komunizma določali ideološki kriteriji, sedaj 

postajajo umetnine. Umetnost je v komunizmu dobila novo nalogo v kulturi – postala je 

ideološko-propagandistično koristna zaradi demuzelizacije in refunkcionalizacije. 

Funkcionalno je zdrsnila v predmoderno, predrazsvetljensko, predmuzejsko fazo. Če so v 

drugih deželah avantgardistični protesti proti muzeju bili le specifična strategija v odnosu 

do muzeja, je pri ruski avantgardi šlo za nujo – muzejski sistem in umetnostno tržišče sta 

po revoluciji razpadla in umetniki niso imeli druge izbire, kot da delajo zunaj muzeja 

(Groys, 2002).  

 

Pri obravnavi javnega muzeja ter vseh javnih razstavnih prostorov je bistvena vloga tudi 

vloga gledalca - obiskovalca ter njegovega odnosa do umetniških del. Kot pravi 

Benjamin, se je simultano ogledovanje slik številnih opazovalcev pojavilo v 19. stoletju in 

predstavlja zgodnji simptom krize slikarstva – zahteva umetnine, da se usmeri k 

množicam. Slika je vedno zahtevala enega ali nekaj obiskovalcev, pojav fotografije 

oziroma tehnična reproduktibilnost umetniškega dela pa je spremenila odnos množic do 

umetnosti (Benjamin, 1998). 

 

Umetnost v času zgodovinskih avantgard na začetku 20. stoletja, ki so s provokacijami, 

škandali in norčevanjem stalen atentat na kontemplativno naravnanost, naseljuje vse 

bolj številčno občinstvo, od katerega je umetnost kot subverzivni sistem odvisna. V 

zadnji četrtini stoletja množično občinstvo sprejme neo-avantgarde. Širša javnost v 

privzetju uporabnega predmeta prepoznava domače prvine, ki pripadajo 

vsakodnevnemu življenju in občinstvo opusti pasivno vlogo ter se spremeni v 

devteragonista dogodka – v publiko s hiperidentiteto, zaznamovano z željo po udeležbi. 

Bonito Oliva označi vlogo muzeja kot pomiritev v množici posplošenega občinstva, 

pravljično odlagališče zgodovine - prostor mirne gneče - ki je zagotovljena z zbirko, in 
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katere potreba po stiku s sedanjostjo daje prednosti dogodku pred dokumentacijo 

aktualnosti spektakularne raziskave (Bonito Oliva, 2004). 

 

Groys omenja muzejsko noč (muzejski spanec, sanje v muzeju, muzejeve sanje), ki jo je 

vanj pripeljala medijska umetnost – predvsem v obliki video-instalacij, saj v medijih 

porazdelitev svetlobe in teme deluje drugače kot v muzeju. In tako kot je nekoč gledalec 

prezrl muzejsko svetlobo, ker se je oziral na eksponate, danes prezre zatemnitev, ki je 

pogoj opazovanja medijske umetnosti v muzejskem prostoru. Muzej se ne zatemnjuje le 

v metaforičnem, temveč tudi v neposrednem smislu (Groys, 2002). 
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4 INSTALACIJA 

Nekateri vzhodnoevropski umetniki – predvsem iz Rusije – so iskali rešitev delovanja 

muzejske umetnosti v zunaj-muzejski realnosti že v šestdesetih, predvsem v formi 

instalacij, ki v zadnjem času prihaja do izraza. S pojmom »instalacija« je možno 

subsumirati različna dela, nas pa zanimajo predvsem instalacije, zasnovane kot 

avtonomni muzejski prostori. Četudi v moderni dobi umetnina nastaja individualno, 

potekata recepcija in interpretacija kolektivno, le-ti jo umeščata v muzej. Kontekst 

muzejske zbirke določa recepcijo umetnine. Pri instalaciji pa umetnik poskuša sam 

nadzorovati kontekst svojega dela ter s tem tudi interpretacijo, recepcijo in vpisovanje v 

zgodovino. Zato bi lahko rekli, da je instalacija zasebni muzej, ki pripoveduje drugačno 

zgodovino kot javni muzej: zasebno zgodbo. Enotnost muzejskega konteksta – kolektivne 

umetnostne zgodovine – razpade z instalacijo, ki je podobna muzeju. Umetnik kot 

kurator nima več družbene odgovornosti pripovedovanja tuje zgodbe namesto svoje. 

Zato so se ruski umetniki – Ilja Kabakov, Andrej Monastirski in mlajša skupina 

»Medicinska hermenevtika« – posvetili instalacijam: da so se izognili kontekstualizaciji v 

modernem, zahodnem muzeju in ustvarili lasten interpretacijski kontekst, ki zagotavlja v 

odnosu do muzejske ustanove določeno mero avtonomije (Groys, 2002). 

Danes doživljamo tako razpad umetniške forme kot tudi samega univerzalističnega 

muzejskega prostora. Funkcija muzeja v modernizmu je bila reprezentacija univerzalne 

zgodovine. V zadnjem času pa to funkcijo izgublja – kustosi se ne ravnajo več po 

zgodovinski logiki, temveč predvsem po estetskih vprašanjih. Odnosov med 

razstavljenimi umetninami ne narekujejo več zgodovinske povezave, zato muzejski 

prostor razpada. Danes muzej kot prostor zbirke vizualizacije toka univerzalne zgodovine 

spodriva muzej kot kraj izmeničnih razstav. Vse razstave so majhni začasni muzeji, ki 

ustvarjajo delne kontekste. To pa velja tudi za instalacije, v katerih umetniki delujejo kot 

kustosi. Gre za muzejske prostore, v katerih umetnik po »subjektivni« logiki razporedi 

objekte in znake. Zasebni muzeji z zasebnimi zgodbami oziroma zgodovinami pa 

razkrajajo in nadomeščajo kolektivno zgodovino, ki jo reprezentira tradicionalni muzej – 

zbirka sama postane umetniška forma. Tako je umetnina sam dogodek umeščanja, in je 
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ni je mogoče prenašati skozi čas in prostor. Razstavo gledalec obišče kakor gledališko 

predstavo, ki jo igrajo le določen čas. Muzej se je spremenil v oder za izmenične razstave 

in instalacije (prav tam).  

 

Sovjetska kultura si je status »visoke« kulture ohranjala predvsem s pomočjo uradne 

sovjetske cenzure, ki se je opirala na prodorno moč sovjetskih političnih institucij. Boj 

proti cenzuri je trajal od Stalinove smrti do razkroja Sovjetske zveze. Cilj tega boja, ki je 

tvoril dramaturgijo tedanje kulture je bil razširitev področja »sovjetskega« z apropriacijo 

»nesovjetskih« znakov. Zato ga lahko primerjamo z bojem zahodne postmoderne proti 

estetski cenzuri modernističnih kulturnih institucij (prav tam). Sodobna ruska 

postutopična umetnost se pojavlja na isti liniji kot to, kar označujemo kot postmoderno. 

Rusko literaturo in likovno umetnost sedemdesetih in osemdesetih let povezuje poskus 

zabrisovanja mej med »visoko« in »nizko« kulturo, zanimanje za mite vsakdanjika, igra z 

že zagotovljenimi znakovnimi sistemi, usmerjenost k svetu množičnih občil, odrekanje 

ustvarjalni izvirnosti in drugo, s tistim, kar se je pred tem dogajalo na Zahodu. Pri mnogih 

ruskih umetnikih in intelektualcih je zanimanje za sovjetsko ideološko množično 

propagando zbudilo zanimanje ameriškega pop arta za vizualni svet reklame.  Vzhodna 

in zahodna kritika avantgardizma se ujemata glede očitka, da je avantgarda v službi 

novih institucij mednarodne moči velikih koncernov in da je orientirana tržno, kakor tudi 

glede prepovedi »enostranskosti«, »nedialektičnosti« in nepovezanosti s prakso. 

Družbeni sistem je na Zahodu postal kontekst – v obliki mehanizmov trga umetnin, 

muzejev itn. – avantgarde zaradi svoje relativne stabilnosti, ki ni popustila pod njenimi 

pritiski. Prav tukaj se začne postmoderna kritika avantgarde: slednja si je namreč zapirala 

oči pred kontekstom, naravnanostjo k izoliranem pogledu v stvari ter nereflektiranostjo 

lastnih znakovnih funkcij, svojih pogledov in zrenj v okviru relativno stabilnega 

konteksta. S tem je postmoderna kritika avantgarde v svojem izhodišču popolnoma 

marksistična in zato slehernemu sovjetskemu človeku nekaj že od zdavnaj poznanega. 

Specifičnost ruske avantgarde je bila v njenem neposrednem ukvarjanju s kontekstom, 

saj je tisti kontekst, ki se je na Zahodu zdel stabilen in samoumeven, v Rusiji razdejala 

revolucija. Na Zahodu se je nova, postmoderna mentaliteta porodila iz poraza 

avantgarde oziroma iz njene umestitve v kontekst, na Vzhodu pa izhaja postmoderna 

mentaliteta iz zmage avantgarde, iz preobrazbe sovjetskega človeka na vseh področjih, ki 
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so jim svoj pečat vtisnili njeni impulzi. Prav iz tega izhajajo razlike v njunih odzivih na novi 

položaj – vzhodni postutopizem ni mišljenje »diference« in »drugega«, temveč mišljenje 

indiference (Groys, 1999). Posebnost sovjetske kulture pa je v tem, da nima posebne 

nacionalne forme, ki bi bila dovolj prepoznavna in eksotična, zato je osrednjega pomena 

enotno, socialistično in ideološko delo s formo (Groys, 2002). 

 

Zaradi tesne povezanosti sveta umetnosti z ekonomijo si je transformacije v svetu 

umetnosti  treba pogledati tudi iz gospodarskega vidika. Stallabrass (2010) izpostavi 

obdobje od leta 1989 do danes, ki je zamejeno z dvema gospodarskima krizama. Prva je 

bila zlom leta 1989, ki je svet umetnosti oropal samozavestnosti ter dolgoročno povzročil 

nastanek grobih, populističnih del poleg politično angažirane umetnosti. Druga svetovna 

recesija je dlje tlela na Zahodu in povzročila zlom visokotehnološkega sektorja. Temu so 

sledili padec vrednostnih delnic na borzah, škandali zaradi korupcije in vojna. Zraven 

turbulenc na področju ekonomije oziroma povezano s tem, je bil mejnik v umetnosti 

devetdesetih pojav instalacij. Instalacija se je rodila v šestdesetih letih in se iz 

komercialno naravnanih osemdesetih let ponovno prebudila. Nova priljubljenost 

instalacij se je ujemala z gospodarsko krizo leta 1989, le da se tokrat ni upirala 

prodajanju in kupovanju s postavitvijo izven muzeja, temveč se je postavila prav tja, v 

srce umetnostnega sveta. Tudi s spremembo imena iz »environment art« v »installation 

art« – »install« kot postavljanje razstave – se instalacije niso več upirale postati 

potrošniško blago. Zdaj se instalacije pogosto selijo in prodajajo, ali pa jih umetniki in 

galeristi redno uporabljajo kot neprofitno propagandno blago za tržno uspešnejše artikle 

(Stallabrass, 2010). 

Razvidno je, da je prvotna namembnost instalacije, ohranjanje avtonomije in delovanje 

zunaj muzeja, pod vplivom gospodarskih sprememb izgubila svoj naboj. Četudi v 

sodobnem času participirajo na trgu, se prodajajo, premeščajo, rekonstruirajo, ohranjajo 

posebnost forme, še zmeraj ohranjajo kritični naboj. Kot pravi Stallabrass (prav tam), 

instalacija ni povezana z določenim medijem niti sama ni medij. Združuje starejše 

tehnike, s katerih sorazmernim upadanjem je povezan njen vzpon, ter video. Lahko je 

razumljena kot prostorska umetnost, v kateri se srečujejo različne tehnike, tudi elementi 

performansa. Instalacija nadaljuje v tekmovanju z množično kulturo, torej s tem, kako 
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prepričati občinstvo da obišče muzej namesto kakšnega drugega prizorišča obiska 

kinematografa, gledanja televizije, gledanja nogometne tekme ali nakupovanja. 

Tekmovanje proti potrošniški kulturi oziroma z njo v obliki spektakla se je še bolj 

poglobilo. Umetnost se od množične kulture razlikuje po tem, kako obravnava določeno 

vsebino. Hkrati reproducirajoči mediji niso sposobni simulacije občutka telesa, ki potuje 

skozi določen prostor, obdan z ogromnimi video projekcijami, ali dela, ki ima težo, 

temperaturo, vibracijo, vonj. Instalacija omogoča naselitev prostora, ne samo 

predstavitve, zato je dobra tekmica v boju z mainstreamom. Prednost instalacije je tudi 

njena enkratnost v naselitvi prostora za določen čas, kar privlači gledalce. Instalacije kot 

»site-specific« (to so umetniška dela, ki so ustvarjena za določen prostor) dela umetnost, 

ki služi regionalnemu ali urbanemu razvoju in so povezana z globalizacijo sveta 

umetnosti (Stallabrass, 2010). 

 

Bonito Oliva instalacijo opiše kot hišo umetnosti, ki je v navezavi na kožo umetnosti, pod 

katero opredeli slikarstvo, kiparstvo, fotografijo, video, računalniško in internetno 

podobo. Instalacija je prevladujoča oblika telesa iz soočenja in odnosa s telematiko. Telo 

ponazori kot hirajoče, iztanjšano telo, ki izgublja meso in katerega skelet, notranji oklep, 

struktura postaja vidna. Govori o razsnovljenju – dematerializaciji predmeta umetnosti, 

ki teži k prodornosti in vstopu v druge domače prostore, in na ta način postavlja pod 

vprašaj arhitektonsko statičnost muzeja in galerijo – o srečni začasnosti prostora. 

Instalacija je izparjeni prostor, ki ga je mogoče strukturirati in destrukturirati ter 

vsakokrat rekonstruirati glede na arhitektonsko danost, v katero se bo postavil. Umetnik 

gradi svojo hišo umetnosti skozi govorico, razsnovljenje, izparjenje neoprijemljive snovi. 

Instalacija postaja kraj srečanja, v katere notranjost gledalec ni posrkan s pasivnim 

pogledom, temveč celotnim telesom. Hiša umetnosti postane prostor oaze, kjer najdeta 

postanek tako umetnik kot gledalec. Kraj prepuščanja spektaklu in hkrati počitku, oddih, 

ki ga spodbuja izparelost prostora (Bonito Oliva, 2004). 
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5 RISBA V PROSTORU 

Avtorsko delo, okrog katerega se orientira moje diplomsko delo, sem realizirala v obliki 

prostorske instalacije v svojem ateljeju v Tovarni Rog. Koncept instalacije zajema tri 

vidike: prostorsko umestitev in njen kontekst znotraj avtonomne cone Tovarne Rog ter 

ateljeja kot delovnega prostora in prostora zasebnosti; samo kompozicijo in materialnost 

instalacije - postavitev v temo; ter s prvima dvema povezan način reprodukcije samega 

dela, (ne)zmožnosti predstavitve, prezentacije širši javnosti, ki ji sam izvirnik ni dostopen. 

 

 

5.1 PROSTORSKI KONTEKST 

 

Tovarna Rog 

 

 

 

Slika 1 - Tovarna Rog, pogled iz Rozmanove ulice (FOTO: spletni vir Tovarna Rog) 
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Zgodovina Tovarne Rog je zelo pestra, od leta 1871 je služila kot stavba za strojenje kož, 

med leti 1951-53 pa se je preurejala v tovarno proizvodnje koles »Rog« (Zgodovina 

Tovarne Rog, 2006). Tovarna Rog je bila v najboljših časih, okoli leta 1987, uspešno 

podjetje. Kolesa so se prodajala v Sloveniji in v drugih republikah nekdanje Jugoslavije, 

izvažala so se tudi v tujino. Imela je tudi podružnico v Sarajevu. Zaradi zamujanja z 

izplačili, nezadovoljstva zaposlenih, stavk, odpuščanj in menjave vodstva ter kasneje 

lastnika je tovarna šla v stečaj (Jakič, 2014). Leta 1994 MOL (oddelek za urbanizem) 

izvedel zazidalni preizkus z anketnim natečajem in pričel z denacionalizacijskim 

postopkom. Opusti se proizvodnja koles na tej lokaciji. Leta 2002 Mestna občina 

Ljubljana kupi Tovarno Rog, za katero se je pripravljal novi prostorski plan in prenova, a 

ti načrti zamrejo 2003 (Zgodovina Tovarne Rog, 2006). V soboto, 25. 3. 2006 se je v 

zapuščeni tovarni Rog začela izvedba novega socialnega programa ter odprla pobuda za 

začasno uporabo tovarne z namenom izvajanja neprofitnih in neuveljavljenih dejavnosti. 

Tovarna Rog je postala skvot, kjer so se začele organizirati kulturne prakse v oblikah 

koncertov, začela se je zasedba osrednje stavbe, ki je postala prostor za ateljeje in skate-

park. A poskusi prenove prostorov v potrošniško-kulturne namene so se iz strani občine 

nadaljevali. 

Mestna občina Ljubljana je skupaj z Zbornico za arhitekturo in prostor leta 2008 objavila 

urbanistični in arhitekturni natečaj za prenovo območja Tovarne Rog. MOL je želela v 

projekt privabiti zasebne investitorje, ki bi v okviru javno-zasebnega partnerstva zgradili 

več deset stanovanj višjega kakovostnega razreda in elitnih stanovanj ob Rozmanovi 

ulici. Predvideli so tudi hotel s poslovnimi stanovanji ob Trubarjevi cesti, trgovske 

površine, restavracije in kavarne. Celotno območje so hoteli podkletiti s tremi 

podzemnimi garažnimi etažami. Hkrati bi se naj v prenovljenih prostorih tovarne in novih 

objektih zagotavljal javni program: Center sodobnih umetnosti s štirimi sklopi – 

kreativna industrija, umetniška praksa, arhitekturni center in center sodobnega 

oblikovanja (Petkovšek, 2008). Ti načrti niso bili izvedeni in Tovarna Rog je ostala in 

ostaja avtonomni prostor. V Tovarni Rog se vztraja z delom kljub rednim konfliktom s 

sosedi (v nočnem času – performansi, koncerti) in posledičnimi posegi oblastnih 

aparatov (policije). Tovarna Rog je prostor alternativne kulture, tudi agrikulture, ki ne 

podlega pritiskom kapitala. Nima financerjev in stroške za popravila krije z organizacijo 

dogodkov, kjer da možnost ustvarjanja mlajšim generacijam, ki si iz finančnih razlogov ne 
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morejo privoščiti najemnin za ateljejske prostore, in ki si ne želijo sodelovanja v 

ustaljenem, elitnem  krogotoku umetniških produkcij. V prostorih Tovarne Rog potekajo 

različne dejavnosti, tudi na filozofskem in feministično-filmskem področju. V Socialnem 

centru Rog potekajo benefit veganske večerje, branja feminističnih anti-kapitalističnih 

tekstov, tam imajo sedež tudi Vstajniške socialne delavke. V osrednji stabvi je zgrajen 

skate-park, v prvem nadstropju potekajo nogometni turnirji, ki občasno tudi brcajo 

rasizem (Brcnimo rasizem), v glavnini pa so namenjeni zabavi in druženju. Večina 

prostorov, ki so bili naknadno pregrajeni, saj so prostori v osrednji stavbi tovarne preden 

je le-ta bila »zaskvotana«, bili en velik enoten prostor, ima ateljejsko funkcijo. Ateljeje 

večinoma zasedajo študentje ALUO-ja (Akademije za likovno umetnost in oblikovanje), 

pa tudi drugi študentje in ljudje različnih generacij. Kljub raznolikim dejavnostim, ki se 

odvijajo v Tovarni Rog, je le-tem skupno politično udejstvovanje (že s samim obstojem), 

v gradnji alternativnih, avtonomnih in odprtih prostorov, skupinskega dela in 

solidarnosti. Kljub tem prizadevanjem pa med posamezniki prihaja do razhajanj in 

konfliktov, ki se razrešujejo na skupščinah. Jasno je, da prostor je in bo ostal, ne glede na 

morebitne nadaljnje načrte s prenovo, ter da se bo v njem v prihodnje odvijalo še več 

novih dejavnosti. 

 

 

ATELJE 

 

 

Atelje v osrednji stavbi Tovarne Rog smo zasedle julija, 2011. Nahaja se v tretjem 

nadstropju in je velik približno 60m2. Tam delujem jaz in še skupina drugih oseb. Prostor 

se je z leti nadgrajeval in spreminjal, tako kot so se menjale tudi uporabnice. Instalacijo 

sem se odločila postaviti v atelje in ne v galerijo iz dveh razlogov. 

Prvi je praktični. Galerijski prostor, če bi bil na voljo, bi zahteval omejen čas dela in 

omejeno svobodo glede poseganja v prostor. Tehnična izvedba instalacije je namreč 

zahtevala zabijanje vijakov v lesena tla ter strop in stene. V lastnem ateljeju pa imam 

avtonomijo, da vanj posegam popolnoma svobodno. Tako sem polovico ateljeja 

spremenila v začasni razstavni prostor oziroma »zasebni muzej«. Kot je razvidno iz foto-  
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Slika 2 - Notranjost ateljeja,  2010 (FOTO: Eva Matjašič) 

 

 
Slika 3 - Notranjost ateljeja, priprave na postavitev instalacije, 2015 (FOTO: Eva Matjašič) 
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grafije (glej Slika 3), prostor nima popolnoma praznih sten, ni nevtralen. Na stropu so 

pritrjene cevi, ki sem jih uporabila za pritrditev nosilne žice instalacije. Odločila sem se 

sobivati z arhitekturo prostora in elementi, ki jih ni bilo mogoče odstraniti. Namenoma 

sem zato pustila odkrita tudi okna (nisem jih prešila z blagom), da prostor diha ter se 

prepušča zunanjemu prostoru, svetlobi iz sosednjih stavb ali črnini noči. Drugo polovico 

ateljeja, ki ni del instalacije, sem prekrila z večjimi zastori iz blaga. 

Drugi razlog za postavitev v ateljeju je povezan s tem, da je ta prostor moj in da je, 

čeprav je del Tovarne Rog, zasebni prostor, v katerega mi ni potrebno spustiti javnosti. 

Sama sem določila, kdaj bom delala, koliko časa in kako, sama sem kurirala razstavo in 

določila njeno publiko, ki je vsebovala majhno število ljudi. Postavitev instalacije tako 

poteka izven prostora umetniškega sveta, izven uradnih, priznanih institucij, galerij, 

muzejev. Na ta način je tudi nekako brez-/izven-zgodovinska. Instalacija ne bo 

participirala na svetovnem trgu, ne pusti se kupiti, ni je možno prestaviti v galerijo, ker je 

enkratna, ustvarjena za specifični prostor. Komunikacija z zunanjim svetom poteka samo 

preko ljudi, ki so vanjo imeli in bodo imeli vstop ter njihovega ustnega izročila drugim 

osebam. Postavitev je specifično »rogovska«, ateljejska. Je delo v nastajanju, delovna 

postavitev, ki je daleč od ideala ali perfekcije. Ne bo zapisana v kanon, edini dokument, 

ki bo o njej ostal je v obliki reprodukcij in opisa v tej diplomski nalogi.   
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5.2 KOMPOZICIJA 

 

Ko sem komponirala instalacijo, ki je sestavljena iz varjene žice, najlona in petih 

baterijskih svetilk, sem se, kot že napisano, vezala na ateljejski prostor. Instalacija 

komunicira z njegovo arhitekturo, odprtinami in prejšnjimi posegi (zgodovino) v prostor. 

Povezuje in zastira ter hkrati odpira in preusmerja pozornost – iz arhitekture v instalacijo 

in spet nazaj. Bourriaud (2007) omenja elemente, ki sestavljajo delo in se morajo 

povezati v formo, se med seboj sprijeti. To, kar povezuje elemente poimenuje lepilo, ki 

je zaradi vse večje kompleksnosti naše vizualne izkušnje vse manj vidno. Gledalec se 

odziva na umetniško delo kot manipulator, saj se umetniška »stvar« ponuja kot 

»dejstvo« ali skupina dejstev, ki nastajajo v času ali prostoru, ne da bi njena celota 

postala vprašljiva. Forma sodobnega umetniškega dela se širi onstran svoje materialne 

forme – postaja povezovalni element, princip dinamičnega zlepljanja. Bourriaud kot 

bistvo umetniške prakse izpostavi izumljanje razmerij, relacij med subjekti – konsistenca 

forme nastopi šele takrat, ko v igro spravi medčloveške odnose. Umetnik skozi umetnino 

ustvarja dialog, skozi katerega vsako umetniško delo lahko postane predlog za naselitev 

v skupnem svetu in  generira druge odnose (Bourriaud, 2007). 

Hkrati ko se oseba giblje skozi prostor s svojim premikanjem posega v kompozicijo s 

svojo senco, se vanjo zarisuje. Instalacija je nočna, to, kar nam je omogočeno videti, 

določa šibka svetloba, ki prihaja iz petih pozicij – osvetljena je delno, svetloba določa, kaj 

se bo izrisalo in kaj se bo zakrilo. Tanizaki (2002) oriše japonsko arhitekturo, znotraj 

katere izpostavi tokonomo, najpomembnejši del sobe, razumljene kot celovit del večjega 

sistema, ki je bil potopljen v pridušeno temo. Uporaba svetlobe in sence, čarovnija in 

skrivnost sence, dajejo sobi posebno spokojnost, jo potopijo v tišino, ki bi se porazgubila 

v trenutku, ko bi iz sobe bila pregnana senca (Tanizaki, 2002).  

Senca diktira kako obiskovalec – gledalec zaznava instalacijo in prostor v katerega je 

postavljena. V sredinskem delu instalacije se skriva pet kipov, katerih sence je možno 

zaznati na blagu, hkrati pa so nekateri potopljeni v temo, skriti v notranjosti strukture, ki 

odkriva in zakriva risbo žice in kipov, ki tako postanejo prej nevidni kot videni. 
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Slika 4 - Instalacija Risba v prostoru, 2015, žica, najlon, baterijske svetilke, 30m2 (FOTO: Eva Matjašič) 

 

Slika 5 - Instalacija Risba v prostoru, 2015, žica, najlon, baterijske svetilke, 30m2 (FOTO: Eva Matjašič) 
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Slika 6 - Instalacija Risba v prostoru, 2015, žica, najlon, baterijske svetilke, 30m2 (FOTO: Eva Matjašič) 

 
 
Slika 7 - Instalacija Risba v prostoru, 2015, žica, najlon, baterijske svetilke, 30m2 (FOTO: Eva Matjašič) 
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Čeprav ima instalacija centralni del, se kompozicija giblje v vse smeri, predvsem pa 

usmerja v krožno gibanje okrog centra, kjer se gledalčev pogled giba od odstrte do 

zastrte žice, od zatemnjenih do osvetljenih delov ter z lastno senco, ki se skupaj z njim 

premika po blagu, zastira pogled na prepleteno žico. Način, kako je komponirano 

prepletanje žice, blaga in svetlobe bom opisala s pojmom rizom (rhizome). 

Oblikovanje prostora in telesa podobe nastaja z mrežo »neoznačevanih črt«, forma se 

razrašča v micelične preplete v Deleuzovem pojmu rhizome, ki označuje nasprotno 

običajnemu gledanju in perspektivi (Medved, 2000). Rizom (Medved, 2000; Deleuze in 

Guattari 2000) nima točk ali pozicij, ki jih je možno najti v strukturi, drevesu, korenini, so 

samo linije. Številnosti v rizomu so ploske, ne pusti se nadkodirati in ne razpolaga z 

dodatnimi dimenzijami k številu svojih linij. Številnosti zapolnjujejo vse svoje dimenzije, 

gre za plan konsistence številnosti. Definirane so od zunaj z abstraktno linijo, linijo bega, 

deteritorializacijo. Rizom je lahko razbit ali prelomljen na kateremkoli koncu. Linij ni 

možno prelomiti, kompoziciji ne moremo priti do konca. Medved (2000) označi rizom 

kot prispodobo utripajočega senzitivnega telesa, ki se širi in krči, preskakuje v procesu, 

fragmentih in koreninah, ki ne dovolijo vnaprejšnje ureditve. Možna je mnogoterost 

nehierarhičnih odnosov, saj je vsak del micelija zvezan z drugim delom, tako je možnost 

odnosov neskončna. Ni osrednje točke, je mreža z nešteto labirinti, skrivnih poti in 

notranjih prostorov. 

 

Občutek prepletanja, skrivnih prostorov in labirintov sem poskušala ustvariti z 

minimalnimi posegi, kot je odpiranje nekaterih delov instalacije – osrednjega dela, ki 

kljub temu da zastira pogled, ter hkrati gledalcu da možnost, da vanj prodre s pogledom, 

ne more pa vanj stopiti. Ne more videti kompozicije, ki jo lahko samo sluti ali vidi v 

presekih skozi odprtine med blagom, ostati mora distanciran. Podobno se instalacija 

poigrava z arhitekturo, mreža žice nad gledalcem hkrati prekriva in preusmeri pozornost 

na strop, njegove elemente, premice kovinskih žlebov, razpadajoč omet. Na podoben 

način se žica poigrava pri oknih, skoraj neosvetljeno jo je težko ločiti od zunanje teme. 

Instalacija se ves čas prepleta in povezuje – je v večnem gibanju.  
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Rizom (Deleuze in Guattari, 2000) spaja neko točko s katerokoli drugo točko. Vsaka od 

potez se nanaša na sebi podobno potezo in vpeljuje režime različnih znakov ali stanja ne-

znakov. Sestavljen je iz dimenzij oziroma gibljivih smeri. Ne moremo mu določiti ne 

začetka ne konca, samo sredino preko katere se razvija in je hkrati vedno v njej, v 

vmesnem prostoru – med stvarmi. 

 

»Vibrirati občutje – spariti občutje – odpreti ali razcepiti, izprazniti občutje. Kiparstvo 

predstavlja te tipe v skoraj čistem stanju, s svojimi občutji kamna, marmorja, ali kovine, 

ki vibrirajo glede na red močnih in šibkih časov, izboklin in votlin, s svojimi mogočnimi 

telesnimi stiki, ki jih prepletejo, s svojo ureditvijo velikih praznin od ene skupine k drugi in 

znotraj iste skupine, ko ne vemo več, ali sta svetloba in zrak tista, ki kiparita, in kdo ju 

kleše.« (Deleuze in Guattari, 1999, 173-174) 

 

Ko sem (za)snovala kompozicijo instalacije, nisem imela točno določenega načrta, 

komunicirala sem s prostorom, ki sem si ga izbrala in mi je hkrati bil dan. Sproti sem 

določala, kako bo potekalo gibanje žice, spuščanje in dvigovanje, kje bodo točke 

praznine, kje bom pustila prostor za dihanje. Sama nisem videla instalacije v njeni končni 

obliki – torej v temi, osvetljeni s snopi šibke svetlobe – vse dokler postavitev ni bila 

končana. Popolnoma sem se prepustila kompoziciji, da me sproti vodi ob postavitvi 

svetlobe, grajenju senc in s tem risbe, da kljub temu, da sem jo sama gradila, določa, kje 

bo zatemnjena in kje se bo jasno izrisala. 

Kompozicija ni abstraktno zasnovana vnaprej, temveč nastaja ob napredovanju dela – se 

razstavlja in ponovno sestavlja v vedno bolj neomejene kompozicije. Tehnična izvedba 

kompozicije je nujno absorbirana v ploskvah estetske kompozicije, saj šele v njej 

materija postane izrazna. Kompozicija občutij se lahko realizira v materialu ali pa 

material preide v kompozicijo, vedno pa se umešča na ravnino estetske kompozicije. 

Umetnost je kompozicija kaosa, gradi svojevrsten, komponiran kozmos, ki ponuja 

videnje in občutenje brez, da bi bil vnaprej zasnovan ali predviden (Deleuze in Guattari, 

1999). 
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5.3 PREZENZACIJA 

 

Zaradi odločitve, da bo ogled omejen, moram posvetiti nekaj pozornosti tudi nadaljnji 

predstavitvi instalacije, ki se realizira preko dokumentacijo – fotografijami, s katerimi 

dopuščam javnosti, da vidi instalacijo, vendar le z distanco, saj vanjo ne more vstopiti, ne 

more se je dotikati, se gibati znotraj nje in z njo komunicirati neposredno.  

 

Pojem prisotnosti sestavljata »tukajšnjost« in »zdajšnjost« izvirnika. Fotografska 

reprezentacija lahko poudarja tiste vidike izvirnika, ki niso dostopni človeškemu očesu, 

ter s povečavo ali upočasnitvijo ujame prizore, ki se izmaknejo naravni optiki. Benjamin 

trdi, da tehnične reprodukcije umetnine razvrednotijo njen »tukaj« in »zdaj«. 

Reprodukcija se razlikuje od originala predvsem v neponovljivosti in trajnosti slednjega, 

ki ju reprodukcija nadomešča z minljivostjo in ponovljivostjo (Benjamin, 1998). Tako 

sama določam, kaj bom zajela v objektiv fotoaparata in katere dele instalacije bom 

razkrila. V diplomsko delo sem zato vključila samo pregledne fotografije, ki podajo 

informacije o postavitvi, hkrati pa javnosti ne pustijo pogleda od blizu.  

 

Umetniško delo je neodvisno od materiala in ustvarjalca. Četudi je lahko odraz nekega 

materiala, ji le-ta, tudi če traja le kratek čas, zagotovi senzacijo moči in obstoja, preko 

katerih se delo ohranja. Ohranja pa se v bloku občutij ter kompoziciji perceptov in 

afektov (Deleuze in Guattari, 1999). Način, kako se moje delo ohranja, ni s pomočjo 

fotografij ali dokumentov, temveč le skozi izkušnjo gledanja in gibanja znotraj nje – z 

nedostopnostjo instalacije in minimalnim posredovanjem vizualnih informacij, 

reprodukcij, javnosti odvzamem možnost participacije in jim podam le prazno 

dokumentacijo.  
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6 PEDAGOŠKI DEL 

 

V pedagoškem delu sem sestavila učno pripravo za prvi letnik splošne gimnazije, za 

predmet Likovna umetnost, področje Likovno snovanje. Dijaki se podrobno seznanijo s 

sodobno umetnostjo ter njenimi praksami, konceptualno umetnostjo ter instalacijo, 

preko katere izrazijo kritično refleksijo potrošniške družbe. 

6.1 UČNA PRIPRAVA 

Datum: 10. 6 .2015 Šolsko leto: 2014/2015 

Šola:  Gimnazija  

Profesor likovne 

umetnosti:  

Študentka: Eva Matjašič 

Predmet: Likovna umetnost - Likovno snovanje 

Okvirni čas 

obravnavanega 

področja: 

3 pedagoške ure 

Razred: 1. letnik 

Likovno področje: Sodobne umetniške prakse 

Likovna naloga: Oblikovanje prostorske kompozicije po načelih konceptualne 

umetnosti v formi instalacije 

Likovna tehnika: Mešana 

Likovni materiali in 

pripomočki: 

Risalni papir, tulci papirnatih brisač, karton, konopljina vrv, 

časopisni papir, škarje, lepilo, lepilni trak idr. – po potrebi 

Likovni motiv: Kritika potrošniške družbe 

Učne metode: metoda praktičnega likovnega izražanja, razlaga, 

demonstracija, pogovor  

Oblike dela: Frontalna, skupinska 

Učni mediji in 

pripomočki: 

PPT s fotografijami, ki prikazujejo potrošniško kulturo 

(reklame, izdelki) ter instalacij in ključnimi besedami 

Medpredmetne 

povezave: 

Družboslovne vede – sociologija 

Učni pripomočki: LCD projektor, računalnik, programska prezentacija fotografij 

Vrsta učne ure: Uvodna, nadaljevalna, kombinirana 

Viri in literatura: 

 

Groys, B. (2002). Teorija sodobne umetnosti (izbrani eseji). 
Ljubljana: Študentska založba. 
Rener, T. (1998). Identitete in porabništvo – stara pravila, nove 
igre. Časopis za kritiko znanosti, 26(189), 13-19. 
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Stallabrass, J. (2007). Sodobna umetnost: zelo kratek uvod. 
Ljubljana: Krtina. 
Ule, M. (1998). Od dominacije potreb k stilizaciji življenja. 
Časopis za kritiko znanosti, 26(189), 103-116. 
Zupančič, T. (2006). Metoda likovnega koncepta: priročnik za 
učitelje. Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana. 

Cilji / dijaki: 

 

-  Se praktično seznanijo z značilnostmi sodobne umetnosti in 
se preizkusijo v ustvarjanju v enem od načinov sodobnih 
umetniških praks. 
- Spoznajo zgodovino instalacije in ob skupinski postavitvi 
razumejo njen pomen. 
- Bogatijo obliko izražanja s postavitvijo instalacije in 
konceptualnim izražanjem. 
-   Kritično analizirajo lastno delo. 
-   Razvijajo sposobnost za oblikovanje kriterijev in vrednotenje 
likovnih del. 
- Ob refleksiji o motivu, razvijajo kritično vrednotenje 
potrošnje in družbe, v kateri živimo. 

 

6.2 POTEK UČNE URE 

 

Učitelj Dijaki Učne metode, sredstva, 
pripomočki  

Uvodni del 

Za uvod dijakom pokažem fotografije 

ulic Ljubljane. Naročim jim, naj pozorno 

opazujejo, in opišejo, kaj vidijo. 

Opazujemo, kako je mesto prenasičeno 

z reklamami, in se pogovarjamo o 

njihovi vsebini, kako so prikazane 

podobe, na kakšen način se izdelke trži. 

 

Vprašam jih, če so opazili reklame še 

kje drugje ter koliko od njih ni bilo 

namenjeno prodaji.  

 

 

Opazujejo 

fotografije in 

sodelujejo v 

pogovoru 

 

 

 

 

 

Odgovarjajo da so jih 

videli tudi v revijah, 

časopisih, na 

televiziji in 

internetu. Reklam, ki 

ne bi prodajale 

  Frontalna oblika, 

opazovanje, razgovor. 

PPT predstavitev. 

Fotografije: 

 
Slika 8 - Celovška cesta - Ruska 
cesta, LJubljana, 2007 
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Ogledamo si nekaj reklam, ki se 

predvajajo na televiziji. 

 

 

 

Predstavim jim problematiko 

potrošništva, nezmožnosti zadovoljiti 

potrebe, želja po nenehnem 

nakupovanju. Razložim začetke 

množične potrošnje, njihovo vezanost 

na industrijsko oskrbovanje 

prebivalstva z izdelki in uslugami, ki so 

služili zadovoljevanju vsakdanjih 

potreb. Omenim luksuzno potrošnjo, ki 

je namenjena izražanju socialnega 

položaja posameznikov – ki je 

potrošnja socialnih elit. Opišem, kako 

razlika v življenjskih stilih potrošnikov 

odraža socialne in razredne razlike med 

ljudmi. 

 

izdelkov, ni možno 

zaslediti. 

 

 

 

 

 

 

Poslušajo, opazujejo 

Slika 9 – Avtobusna postaja, 
Ljubljana, 2004, FOTO: Tomi 
Lombar/Delo 

 

 
Slika 10 – Fasada Filozofske 
fakultete, 2013 

 

Video posnetki: 

 
Video 1 - Reklama Mercator 

Pika: 

https://www.youtube.c

om/watch?v=lSe4w-

DJKRE 
Video 2 - Reklama Minions, 

Derby: 

https://www.youtube.c

om/watch?v=f0yEx2EZ

Hek 

 

Osrednji del 

Posredovanje vsebine o likovnih pojmih  

Napovem, da smo se pogovarjali o 

potrošniški družbi, ker se bomo 

seznanili s sodobno umetnostjo. 

Kažem jim dela sodobnih umetnikov 

(Jeff Koons, Bruno Catalano), vprašam 

Poslušajo 

 

 

 

 

PPT prezentacija, 

frontalna oblika, 

razlaga  

https://www.youtube.com/watch?v=lSe4w-DJKRE
https://www.youtube.com/watch?v=lSe4w-DJKRE
https://www.youtube.com/watch?v=lSe4w-DJKRE
https://www.youtube.com/watch?v=f0yEx2EZHek
https://www.youtube.com/watch?v=f0yEx2EZHek
https://www.youtube.com/watch?v=f0yEx2EZHek
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jih, kaj si ob tem mislijo, če imajo o 

delih kakšno mnenje, če jih razumejo.  

 

Dijakom razložim nekaj osnovnih 

značilnosti sodobne umetnosti, da ne 

uporablja (le) ustaljenih načinov 

izražanja (risanja, slikanja, kiparstva in 

grafike), temveč te načine kombinira, 

ali pa uporablja nove načine izražanja. 

Opomnim jih, da naloga umetnosti ni, 

da je lepa, zato od dela ne moremo 

pričakovati estetskega užitka. 

Poudarim, da je pomembno ob delu 

razmišljati; tudi o tem, kako vpliva na 

nas, ali vzbuja tesnobo, strah, žalost, 

veselje, skeptičnost, jezo, 

radovednost… 

 

Dijake nato vprašam, če so že slišali za 

konceptualno umetnost? 

V primeru, da je ne poznajo, jim 

razložim pomen koncepta, ideje, na 

kateri delo temelji. Povem, da je 

konceptualna umetnost angažirana 

umetnost, da se ukvarja z različnimi 

vedami, od politike in ekologije do 

filozofije in psihologije itd. 

Konceptualna umetnost ni vezana na 

galerije in muzeje, lahko je tudi v 

drugih prostorih, na ulici, v medijih. 

 

 

Dijake vprašam, če vedo, kaj je 

instalacija. 

 

V primeru, da ne vedo, jim razložim, 

da se pojem instalacija v likovni 

umetnosti uporablja od sedemdesetih 

let naprej. Predstavlja področje, ki 

vsebuje mnoge vplive različnih smeri 

sodobne likovne umetnosti. Za 

Odgovarjajo 

 

 

 

Poslušajo, opazujejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovarjajo,  

Poslušajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovarjajo 

 

 

Poslušajo, opazujejo 

 

Slika 11 – Bruno Catalano, Les 
Voyageurs, 2013 

 

Slika 12 – Jeff Koons, Made in 
Heaven, litografija, 317.5 x 
690.9 cm, 1989 
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instalacijo je značilno, da posega v 

prostor ter se pojavlja na javnih 

mestih – oziroma izven galerij in 

muzejev. Pokažem jim nekaj fotografij 

instalacij Ilye Kabakov in Ai Weiwei-ja, 

poudarim tudi družbeno kritičnost 

njihovih del.  Poudarim enkratnost 

instalacije v naselitvi prostora za 

določen čas, kar privlači gledalce. 

Instalacije ne določa en material, 

lahko spaja kiparstvo, slikarstvo, 

risbo, arhitekturo ter nove medije. 

Materiali so lahko reciklirani, najdeni, 

lahko so vsakdanji predmeti. 

 

 

Slika 13 – Ilya Kabakov, Moški, 
ki je poletel v vesolje, 1981-88, 
mešana tehnika, Georges 
Pompidou, Musée d´ Art 
Moderne, Paris 

 

Slika 14 - Ai Weiwei, Bang, 
instalacija, 2013 

 

Napoved likovne naloge  

Dijake vprašam, če slutijo, kaj bo 

njihova naloga. 

 

Skupaj povzamemo, kaj je naš motiv – 

potrošniška kultura, in izpostavimo, da 

naj razmislijo o podobah, ki jih bodo 

imeli na razpolago iz revij, časopisov. 

Kritično naj reflektirajo reklame, ki 

potrošnika spodbujajo h kupovanju. Pri 

tem izpostavim, da bo naš projekt 

sestavljen iz dveh delov – 1. kritičnega 

likovnega posega v podobe potrošnje 

in 2. skupinska postavitev, instalacija 

na hodniku šole. Upoštevali bomo 

prostorske omejitve hodnika, uporabili 

ne samo stene, temveč celoten prostor 

in vanj posegali z našimi podobami.  

 

Odgovarjajo 

 

 

Poslušajo, 

odgovarjajo 

Frontalna oblika, pogovor 
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Dam navodila, da bodo pri prvem delu 

uporabljali izreze iz revij, reklame, 

podobe potrošniške družbe – lahko jih 

preoblikujejo s kombiniranjem večih 

podob, izrezovanjem, preoblikovanjem, 

risanjem in z  besedilom. Izpostavim, 

naj bodo pri tem izvirni. Delali bodo 

individualno. Vsak mora izdelati tri 

podobe, velikosti so lahko različne. 

Razložim, da se bomo, ko bodo imeli 

pripravljene podobe, odpravili na 

hodnik, kjer bomo postavili instalacijo. 

Pozorni bomo morali biti na to, kam in 

kako bodo dijaki postavili svoja dela. 

Likovno izražanje 

Dijaki si pripravijo materiale, izdelujejo 

podobe. 

Pri delu jih spodbujam, sprašujem, 

kakšne so njihove ideje in če imajo 

težave, jim preko pogovora pomagam 

najti  načine kako jih izraziti. Dijakom 

pomagam tudi s tehnično izvedbo, jih 

po potrebi opominjam, da bomo dela 

postavili v prostor - hodnik, kar morajo 

upoštevati pri izdelavi, pozorni morajo 

biti na format in težo. 

 

Ko dijaki zaključijo z individualnim 

delom, jih opozorim, naj pospravijo 

odpadni material. Nato se skupaj 

odpravimo na hodnik, kjer jih 

sprašujem, kako mislijo, da bi lahko 

obesili, pritrdili svoja dela, da bi 

izpostavili koncept, kritiko potrošniške 

kulture. Dijaki predstavijo lastne 

izdelke in skupaj pridemo do rešitev 

glede postavitve v prostor. 

Izdelujejo likovni 

izdelek 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se pogovarjajo, 

iščejo rešitve 

 

 

 

 

 

 

Individualno delo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupinsko delo 
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Skupaj pridemo do rešitve, po potrebi 

dijaki skicirajo ideje, pomagamo si z 

vrvjo in lepilnim trakom, po potrebi 

tudi z žebljički, in postavimo instalacijo 

na hodniku.  

Skupinsko 

postavljajo 

instalacijo 

 

Sklepni del 

 

Pogovorimo se o izdelkih in o 

instalaciji. Sprehodimo se po instalaciji 

in se pogovarjamo o nastali postavitvi.  

 

Z dijaki oblikujemo, na podlagi likovne 

naloge merila za vrednotenje: 

- Upoštevanje prostora – hodnika 
pri postavitvi instalacije – 
raznoliki načini, kam umestiti 
podobe; 

- Kritična refleksija podob 
potrošniške družbe, zagovor oz. 
obrazložitev izbire motiva – 
koncepta; 

- izvirnost idejnih rešitev 
(izvirnost oz. domiselnost 
predstavitve spomina, 
predmeta, besedne 
asociacije...); 

- skupinsko delo, sodelovanje; 
 
Skupaj ovrednotimo delo. 

 

 

Opazujejo, 

komentirajo 

 

 

Ovrednotijo 

izdelke in 

instalacijo, 

postavitev ter 

različnost njihovih 

idej 

 

Frontalna oblika, pogovor 
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7 ZAKLJUČEK 

Skozi diplomsko delo sem raziskala premike v svetu umetnosti od pojava 

postmodernizma in njegove kritike institucionalizacije modernizma ter izgubi kritičnosti. 

Iz stremljenja po novem in abstraktnem se umetnost v postmodernizmu preusmeri na 

množično družbo in briše razlike med visoko in nizko kulturo. Presega ustaljene meje 

likovnega izražanja in išče nove forme in oblike, načine prezentacije in komunikacije z 

gledalcem. To pa vpliva tudi na oblikovanje muzeja in vsebine muzejskega prostora, saj 

je ena izmed vlog muzeja ločevanje med visoko in nizko kulturo, določanje vrednosti 

umetniškim delom in ustvarjanje kanona. Zato sem v diplomi izpostavila pojav instalacije 

v postmodernizmu, s posebnim ozirom na kontekst, v katerem se je pojavila – v Sovjetski 

zvezi kot ustvarjanje lastnega interpretacijskega konteksta izven muzeja, ki zagotavlja 

delu določeno mero avtonomije. Umetnik z instalacijo ustvari lasten (zasebni) muzej in s 

tem postane kurator svoje razstave ter določa občinstvo in percepcijo dela znotraj 

umetniške produkcije.  

Teoretska izhodišča so mi pomagala pri konceptualnem vidiku lastne instalacije, ki v svoji 

postavitvi deluje kot zasebni muzej in se odmika od produkcij v umetniškem svetu, v 

katerem ne participira. Gledalci, tisti ki jim je bil omogočen ogled instalacije, so z lastnim 

gibanjem ter senco posegali v kompozicijo instalacije, ki se ves čas izmika pogledu in 

ponovno pojavlja. Instalacija, ki sem jo postavila, bo stala le določen čas, ne bo 

zabeležena drugje kot v diplomskem delu in ne komunicirala z zunanjim svetom. 

Diplomsko delo zaključujem z razmišljanjem o delovanju sveta umetnosti, njegovi 

povezanosti s trgom, ekonomijo ter družbenimi spremembami. Predvsem pa s tem, kako 

korelira z našo zasebnostjo. Zato sem se v učni pripravi za dijake 1. letnika splošne 

gimnazije osredotočila na korelacijo med zasebnim in javnim ter odprla razpravo o vdoru 

kričečih potrošniških oglasov, ki so tudi pogosta tema sodobnih umetnikov, ki to 

problematiko v svojih delih izpostavljajo. Z možnostjo ustvarjanja prostorov, ki se 

izmikajo zunanjemu svetu, lahko ustvarimo lastni prostor, kjer kompozicija zastre zunanji 

svet, loči notranji svet od zunanje realnosti, in s tem ustvarja svojo lastno realnost. 
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