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Povzetek 
 

Ključne besede: zvočna instalacija 

   zvočna umetnost 

   intermedijska umetnost 

   zvok v likovni umetnosti 

 

 

 

V diplomskem delu z naslovom Prostori zvočnosti v likovni umetnosti se 

ukvarjam z raziskovanjem različnih načinov uporabe zvoka v kontekstu likovne 

umetnosti oziroma galerijskih umetnosti. Skozi zgodovino likovne umetnosti 20. 

stoletja poskušam najti in predstaviti različne vzroke za nastanek zvočnih 

instalacij, kakršne poznamo danes, ter osvetliti različne umetnike in umetniška 

gibanja, ki so v svoja umetniška dela vključevali zvočne elemente. Skozi analizo 

teh specifičnih umetniških del poskušam predstaviti formalne in konceptualne 

potenciale, ki jih nudi uporaba zvočnega materiala v okviru umetnosti. 

Zvočne instalacije in drugi derivati zvočne umetnosti v bistvu spadajo v domeno 

intermedijske umetnosti, zato na začetku teoretičnega dela na kratko predstavim 

intermedijsko umetnost. Zaradi narave lastnega avtorskega dela je na začetku 

poleg intermedijske umetnosti predstavljena tudi interaktivna umetnost. 

Zvok v lastnem avtorskem delu uporabljam kot enakovreden kiparski material in 

hkrati kot konceptualno orodje. V praktičnem delu diplome tako predstavim nekaj 

svojih del, v katera so inkorporirani zvočni elementi, ter na kratko opišem tako 

osnovne idejne koncepte, kot tudi materialne ter tehnične rešitve za posamezno 

delo. 

V pedagoškem delu diplome se osredotočim na sodobno intermedijsko umetnost 

in uporabo novih tehnologij znotraj likovnopedagoškega procesa ter 

problematiziram precejšno odsotnost sodobne umetnosti v učnem načrtu likovne 

vzgoje. Na podlagi tega izdelam učno pripravo za likovno delavnico, na kateri 

učenci spoznajo sodobne ustvarjalne pristope v umetniški produkciji ter se 

seznanijo z večmedijskim ustvarjanjem. 

 



	

Summary 
 

Keywords:  sound installation 

   sound art 

   intermedia art 

   sound in visual art 

 

 

 

In the diploma thesis entitled Sonic Spaces in Visual Art, I explore various ways 

of using sound within the context of visual art and gallery art. Through the history 

of 20th century art, I try to find and present the different causes for the creation of 

sound installations, as we know them today, and to highlight the various artists 

and artistic movements that include audio elements in their works. Through the 

analysis of these specific artworks, I try to present the formal and conceptual 

potentials offered by the use of audio material in the context of art. 

As sound installations and other derivatives of sound art essentially fall within the 

domain of intermedia art, I briefly introduce intermedia art at the beginning of the 

theoretical part. Due to the nature of my own artwork, I explore not only 

intermedia art, but also interactive art. 

In my own artwork, I use sound as an equal sculptural material and at the same 

time as a conceptual tool. The practical part of the diploma thesis therefore 

presents some of my works, which incorporate sound elements, and briefly 

describes the basic concept of the projects, as well as material and technical 

solutions for specific works. 

The pedagogical part of the diploma thesis concentrates on contemporary 

intermedia art and the use of new technologies within the educational process. I 

also discuss the substantial absence of contemporary art in the curriculum for art 

education.	Based on this, I create a lesson plan for an art workshop where students 

learn about contemporary creative approaches in artistic production and 

familiarize themselves with the creation of multimedia art. 
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1. Uvod 
 

V diplomskem delu se posvečam teoretičnemu raziskovanju zvoka v odnosu do 

likovne umetnosti ter poskušam skozi zgodovino umetnosti 20. stoletja najti 

različne vzroke in povode za nastanek zvočnih instalacij, ki so šele v zadnjih letih 

postale bolj pogoste v okviru galerijskih umetnosti. Zvočne instalacije so namreč 

nastale z združitvijo glasbene, likovne in arhitekturne umetnosti in na 

enakovreden način združujejo zvočne in vizualne elemente, ki so znotraj takšnega 

intermedijskega dela medsebojno in nerazdružljivo povezani ter v nekakšni 

simbiozi ustvarjajo celotno umetniško delo. Naj že na začetku poudarim, da 

zvočne instalacije niso likovne umetnine, ki imajo svojo glasbeno podlago. V 

glasbenih kompozicijah je zvočni material organiziran v času, medtem ko je v 

zvočnih instalacijah organiziran v prostoru. 

 

Skozi analizo specifičnih umetniških del, avtorjev in umetniških gibanj, ki so 

zgodovinsko pomembni za razvoj sodobnih zvočnih instalacij, kakršne poznamo 

danes, poskušam predstaviti formalne in konceptualne potenciale, ki jih nudi 

inkorporacija zvočnih elementov v likovna umetniška dela. Poudarek je tudi na 

ustvarjalnih pristopih Johna Cagea ter njegovih idejah, ki so bile ključne za razvoj 

sodobnih vizualnih in zvočnih umetniških praks, saj so v petdesetih in šestdesetih 

letih prejšnjega stoletja umetnike spodbujale, da so raziskovali različne metode 

umetniške produkcije, kar je posledično vodilo k odmiku od tradicionalnega 
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umetniškega objekta in razvoju konceptualnih, performativnih in intermedijskih 

umetniških praks. 

 

Čeprav združevanje zvoka in likovne umetnosti ni povsem nov fenomen, obstaja 

dandanes presenetljivo malo strokovne literature na to temo. V slovenskih 

knjižnicah je dejansko samo ena knjiga, ki se specifično ukvarja s teorijo zvočne 

umetnosti, pa še ta se nahaja v čitalnici knjižnice Univerze na Primorskem, v 

čitalnici Moderne galerije pa se nahaja zbornik o zvočni umetnosti.  

 

Zvok v lastnem avtorskem delu uporabljam kot enakovreden kiparski material ter 

hkrati kot konceptualno orodje. Poleg zvoka v svojih delih pogosto uporabljam še 

en neotipljiv material, namreč svetlobo, ki pa mi na nek način služi za 

"dematerializiranje" snovnosti kiparskega objekta. 
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2. Teoretični del 
 

2.1.  Intermedijska in interaktivna umetnost 
 

Intermedijska umetnost medsebojno združuje različne medije za uresničitev 

zastavljenih umetniških ciljev. Takšna umetnost ni več zavezana formalni čistosti 

enega samega medija, kot v primeru visokega modernizma, temveč presega meje 

tradicionalnih umetniških praks, kot so slikarstvo, kiparstvo, grafika, in se 

združuje z drugimi umetniškimi področji, kot so na primer glasba, arhitektura, 

gledališče, literatura, ter z neumetniškimi področji, kot je na primer znanost. 

Intermedijska umetniška dela niso nekakšni larpurlartistični, statični umetniški 

artefakti, ki so neodvisni od družbenega življenja, ampak so pravzaprav odprta in 

eksperimentalna umetniška dela, ki so po navadi postavljena v družbeni ali 

politični kontekst oziroma imajo takšen ali drugačen koncept, ter skozi interakcijo 

z gledalci vstopajo v različne diskurze in preizprašujejo razna socialna, filozofska 

in druga vprašanja. V takšni umetnosti določen medij več nima samo enosmerne 

reprezentativne funkcije, ampak funkcionira bolj kot orodje za prenašanje 

specifičnih informacij in sredstvo za komunikacijo z gledalcem.  

 

Sodobna intermedijska dela med drugim močno poudarjajo interaktivnost z 

gledalci oziroma so dostikrat dejansko odvisna od gledalčeve participacije. 

Gledalec je tako umeščen v situacijo, v kateri soustvarja umetniško delo, ki v 

bistvu ni nikoli končano, ampak je v nenehnem nastajanju. Takšna odprta forma 
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gledalcu nudi izjemno izkušnjo ter ga obenem usmeri h kritičnemu razmišljanju. 

Intermedijski umetnik več ni poveličevan, tako kot je bil na primer modernistični 

slikar, temveč je po navadi nekako izvzet iz umetniškega dela oziroma skrbno 

pripravljene situacije, ki jo v bistvu ustvari kot konceptualno platformo, znotraj 

katere se umetnost udejanji šele skozi gledalčevo interakcijo in njegovo izkušnjo. 

Sodobna intermedijska umetnost se dostikrat poslužuje novih tehnologij, torej 

raznih elektronskih naprav, računalnikov, vmesnikov, tipal, ki s tehničnega vidika 

omogočajo interakcijo med delom in gledalcem. Quaranta meni, da je sodobni 

novomedijski umetnik blizu renesančnemu modelu umetnika, saj se sočasno 

ukvarja z umetnostjo, sodobno tehnologijo in znanostjo (Quaranta 2013, 100). 

 

Kot vidimo, intermedijske prakse razširijo polje umetnosti izven okvirjev enega 

samega medija, presežejo omejitve posameznih medijev ter brišejo meje med 

umetnostjo in družbenim življenjem. V intermedijski umetnosti več ni osrednjega 

umetniškega objekta, ne proizvaja se končnih umetniških objektov, ki omogočajo 

enosmerno komunikacijo z gledalcem in po navadi vsiljujejo eno samo branje 

umetniškega dela, ampak se ustvarjajo situacije, znotraj katerih so objekti in 

gledalci, skozi različne procese, medsebojno vpleteni v številne intertekstualne 

igre, razumevanje dela pa je odvisno od individualne percepcije posameznega 

gledalca. 

 

Pojem intermedijska umetnost si je v šestdesetih izmislil Dick Higgins, ko je 

poskušal opisati happeninge in interdisciplinarna umetniška dela Fluxusa. 

Intermedialnost se je kasneje močno razširila v devetdesetih letih, ko so se različni 

mediji na področju sodobne umetnosti začeli povezovati v kompleksne 

konfiguracije. Razvoj računalnika in digitalna revolucija v devetdesetih letih sta 

imela močan vpliv na razvoj kasnejših intermedijskih umetniških praks (Quaranta 

2013). Tradicionalne umetniške prakse, kot sta slikarstvo in kiparstvo, so tako 

postale globoko zaznamovane oziroma transformirane z novimi tehnologijami 

oziroma s postopki ustvarjanja, hkrati pa so se povsem nove forme, kot so video 

art, net art, digitalne instalacije, virtualni svetovi, pojavile kot umetniške 

aktivnosti pod skupnim imenom novi mediji. Tako so se umetniki, ki so ustvarjali 

na področju digitalnih medijev, znašli v ospredju kreativnega eksperimentiranja, 

širjenja mej artističnega izražanja in raziskovanja sodobnih problemov. 
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Hkrati se je začela spreminjati tudi izkušnja gledalca pri percepciji umetniškega 

dela, saj so elektronski oziroma digitalni mediji naredili veliko spremembo na 

senzoričnem področju človeške percepcije. Če je bil vid dolgo časa dominanten 

čut, sta sedaj sluh in dotik dobila enakovredno vlogo pri gledalčevem odnosu do 

umetniškega dela. Pri zvočnih instalacijah so raznoliki zvoki zapolnili galerijske 

prostore, pri interaktivnih instalacijah pa so stare muzejske opombe, kot je 

''Prosimo, ne dotikajte se'', zamenjale nove, ''Prosimo, dotaknite se'' (Wands 2006, 

11). Sodobna tehnologija je vidno zaznamovala umetniško prakso ter spremenila 

procese ustvarjanja. Z naraščanjem računalniške moči in z novimi masovno 

proizvedenimi vmesniki (mikrokontrolerji, senzorji, programska oprema itd.) so 

vzporedno naraščale tudi kreativne opcije umetniškega ustvarjanja. 

 

S pojavom in rabo novih tehnologij pa se ni spremenila samo človeška percepcija 

v odnosu do umetniških del. Posledice se seveda čutijo tako na socialnem ter 

kulturnem kot tudi na zaznavnem področju. Soočamo se z nekakšno sodobno 

kulturo vmesnikov, preko katerih vstopamo v novo resničnost. S to mediatizirano 

percepcijo resničnosti se je bistveno spremenilo naše pojmovanje časa in prostora, 

kot tudi snovi, materialnosti, telesnosti, tako da lahko na splošno govorimo o 

nekakšni povečani, razširjeni resničnosti, ki je celota dane resničnosti in umetne 

resničnosti. Tako so procesi, ki temeljijo na vstopu v resničnost prek vmesnikov, 

destabilizirali odnos blizu–daleč, ogrozili tukaj in zdaj ter relativirali vprašanja 

resničnega in lažnega (Strehovec 2003, 149). 

 

 

2.2. Zvok in slušna zaznava znotraj družbe 
 

Vidna percepcija je v današnji družbi privilegirana in je glede na druge človeške 

zaznave postavljena v ospredje. Podob in zvokov, na katerih dejansko sloni večina 

človeške percepcije, enostavno ne moremo opredeliti kot enakovredni čutni 

substanci. Neulovljivost in bežnost zvoka je že od nekdaj predstavljala velik 

problem, zato so skozi zgodovino in razvoj družb posledično prevladale 

ulovljivejše podobe in zapisi. Veliko vprašanje je seveda, zakaj je do tega prišlo, 

ko pa dejansko vse naše socialno življenje temelji ravno na govoru, brez katerega 
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bi družbenost najbrž razpadla. Govor in sluh omogočata komunikacijo. Iz govora 

je izpeljana pisava. Slušna komunikacija je veliko hitrejša od pisne, je pa tudi v 

veliki meri odvisna od interpretacije, saj izzveni, če je ne posnamemo, in je zaradi 

tega lahko v nekaterih primerih tudi vzrok konfliktov, nerazumevanja itd. 

 

Kljub temu da družba pravno, zakonsko, temelji na fiksiranih zapisih, je vsak 

zapis sam brez moči, dokler se ne opira na živi glas (Dolar 2003, 151). Torej, da 

dobi zapis pravno veljavo, mora biti izrečen z živim glasom. Res pa je, da je tudi 

glas pravno veljaven šele takrat, ko je zapisan. Vidimo, da smo že pri samem 

družbenem funkcioniranju priča nekakšnemu antagonizmu, ki se pojavi v odnosu 

glas–zapis, oziroma nasprotje med zvokom in podobo korespondira odnosu živo–

mrtvo. Glas namreč vivificira mrtvi zapis. 

 

Čeprav je zvok, nasproti podobam in zapisom, v družbi navidez drugotnega 

pomena, že od nekdaj za svoje ohranjanje uporablja procese, ki zadevajo področje 

slišnega. Attali pravi, da ni oblasti, ki ne bi imela nadzora nad hrupom, torej 

oblasti brez sistema za analiziranje, omejevanje, dresiranje, zatiranje in 

kanaliziranje različnih zvokov (Attali 2008, 13). Po njegovem tako vsakršna 

organizacija zvokov, specifično glasba, tvori sredstvo ustvarjanja ali utrjevanja 

skupnosti in povezuje oblast z njenimi subjekti. Hrup pa je lahko instrument 

oblasti in tudi vir upora. Kot vemo, naj bi glasba spodbujala k preseganju sebe, 

drugih, k seganju onkraj vsega znanega, glasba ustvarja predstavo o 

transcendenci, je vir ''svobode''. Po drugi strani pa je lahko vir nasilja, mučenja, 

podrejanja, kot na primer v koncentracijskih taboriščih, kjer je ljudi na poti v 

plinske celice spremljala glasba in je ostala kasneje najbolj travmatična izkušnja, 

najhujši spomin bivših taboriščnikov (Quinard 2005). Ob tem se nam zastavlja 

vprašanje, ali glasba nosi v sebi božansko ali pa nasprotno, demonično moč. 

Dejstvo je, da je vpliv zvoka na naš živčni sistem močnejši od vseh drugih 

zaznav. Sluh je namreč prvobitna oblika zaznave in zvoku smo izročeni še pred 

rojstvom. Z zvokom se orientiramo v prostoru, je materialni nosilec govora in 

komunikacije, poslušanje samega sebe pa je prvi korak k samorefleksiji.  

 

Zaradi same narave zvoka, torej njegove bežnosti, neulovljivosti, je že od nekdaj 

obstajala želja po njegovem beleženju, ohranjanju. Leta 1877, ko je Thomas A. 
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Edison prvič posnel človeški glas na cilindrični fonograf, ki reproducira zvok na 

osnovi grafičnega vreza na valju, je postala mogoča prva zabeležba zvoka. Edison 

je istega leta zapisal, da bomo s fonografom lahko shranili znamenit govor, glas 

slovitega pevca, ga uporabljali za ohranjanje besed umirajočega, glasu umrlega, 

oddaljenega sorodnika, ljubimca, ljubice (Attali 2008, 86). 

 

Tako je s časom obstoj tehnologij, ki omogočajo ohranjanje in reproduciranje 

zvoka, ustvaril nove načine in nov status poslušanja. Konec je bilo strahu pred 

minljivostjo in izgubo zvočnega materiala, saj je zvok sedaj postal obstojen. 

Zvoki in glasovi so lahko potovali daleč stran od svojih izvorov in stvariteljev in 

tehnologija ni beležila le človeškega glasu, ampak vse zvoke, ki jih je zaznala. 

Skratka, zvok več ni izginjal. Prej minljivi zvok je tako lahko postal sredstvo za 

izrabe, manipulacije oblasti, masovno kulturo, komunikacijske tehnologije itd. 

 

 

2.3. Uporaba zvoka pri produkciji umetniških del skozi zgodovino 
likovne umetnosti 20. stoletja 
 

Zvok se skozi zgodovino na različne načine pojavlja tudi v likovni umetnosti. Kot 

trdi Kahn, ni nobena umetnost v celoti nema, mnoge so nenavadno zvočne kljub 

njihovi navidezni tišini (Kahn 2001, 2). V okviru umetnosti so se pojavljale in se 

pojavljajo seveda različne avditivne prakse, nekatere so zvočne same po sebi, 

druge pa na primer temeljijo na problematizaciji zvoka in poslušanja. Mnogi 

umetniki, kot so futuristi – natančneje Luigi Russolo – dadaisti, John Cage, Alan 

Kaprow, Fluxus, Robert Morris in mnogi drugi, so na različne načine razmišljali o 

zvoku in ga uporabljali v svojem delu. Nekateri umetniki so se v okviru video 

umetnosti (Nam June Paik, Bruce Nauman) dotikali zvočnega področja. 

 

Skozi zgodovino likovne umetnosti 20. stoletja bom poskušal najti in osvetliti 

določena umetniška gibanja in umetnike, ki so pri produkciji umetniških del 

uporabljali zvok kot materialno ali konceptualno izrazno sredstvo v povezavi s 

tradicionalnimi likovnimi tehnikami. Predvsem se bom osredotočil na zvočne 

prakse, ki so neposredno povezane s kiparstvom ali pa imajo poudarjen prostorski 
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pristop. Poleg nujnih umetnikov in umetniških gibanj, ki jih moram omeniti, ker 

igrajo ključno vlogo pri razvoju sodobnih zvočnih praks, bom analiziral specifična 

umetniška dela, pri katerih zasledimo zanimive pristope pri uporabi zvočnih 

elementov, ki v medsebojnem prepletanju z vizualnimi elementi realizirajo 

zastavljene umetniške cilje, ter na primeru teh del poskušal predstaviti različne 

formalne in konceptualne potenciale, ki jih nudi vključitev zvočne dimenzije v 

likovna umetniška dela. Prav tako bom obravnaval tudi dela, ki problematizirajo 

človeški glas, saj sem se tudi v svojem avtorskem delu med drugim ukvarjal s 

problematiko človeškega glasu. Med drugim pa bodo predstavljeni tudi umetniki, 

ki so črpali navdih neposredno iz glasbe, kot sta Kandinsky in Mondrian.  

 

 

2.3.1. Futurizem – hrupna prihodnost 
 

Filippo Tomaso Marinetti je v futurističnem manifestu, objavljenem 20. februarja 

1909 na naslovni strani pariškega časopisa Le Figaro, v romantičnih tonih 

pozdravil novi svet mehanske sile ter opeval hitrost, moč, vojno in hrup. Bil je 

nadvse navdušen nad lepoto strojev in s svojo izjavo, da je dirkalni avto s svojo 

eksplozivno močjo veliko lepši od Samotraške Nike, vzpostavil znamenito 

nasprotje med industrijskim izdelkom, ustvarjenim v skladu s prej neznanimi 

merili učinkovitosti in moči, ter umetniškim delom, slavnim helenističnim kipom, 

ustvarjenim po ustaljenih merilih lepote (Lynton 1994, 87). Motivika strojev in 

modernosti je futuriste tudi razdvajala. Umetniki so se delili na tiste, ki so se 

posvetili novi, z modernostjo prežeti tematiki, in na druge, ki so nekako ostali v 

okvirih tradicionalnega izročila, futuristična tematika pa je bila zanje le dolžno 

dejanje. Poleg tehnoloških in znanstvenih inovacij pa je futuriste navdihoval še 

drug vidik modernosti, razvoj mest in urbanih središč. Velemesta, velika 

populacija in urbano življenje so sprožala ideje. Življenje v urbanih središčih se je 

ob vseh teh okoliščinah odvijalo hitreje kot drugod. Futuristi so slavili moderna 

mesta kot temeljni element napredka, kot simbol modernosti, ki je s hitrim 

življenjem dajal vtis hkratnega občutenja več stvari. 

Futurizem je postal gibanje, ki je zajemalo pesništvo in dramatiko, slikarstvo in 

kiparstvo, glasbo, fotografijo in arhitekturo. Koncept in sporočilo futurističnega 
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gibanja sta na nek način celo prehitela njegovo likovno umetniško prakso. 

Umetniki, ki so se gibanju pridružili, so se znašli v precejšnji zadregi, ko so 

poskušali futuristični koncept prevesti v oprijemljiv, praktičen program. 

Predmetno snov za svojo umetnost so poiskali v mestnem in industrijskem okolju, 

nove ideale, kot je hitrost, pa so morali prikazovati v obliki gibanja. Naprej so se 

oprijeli neoimpresionistične tehnike divizionizma, da bi s prosojnostjo dosegli 

prikaz živosti in agresije, v želji po še bolj dinamičnem prikazovanju pa so se po 

zgledu kubizma naučili tudi deljenja, mnogoterosti in fragmentiranja oblik ter 

gradacije sive in rjave barve, zaradi česar so futurizem takrat pogosto tudi 

dojemali kot vejo kubizma, razmnoževanje in medsebojno prežemanje figur v 

gibanju pa so ponazorili z uporabo diagonalnih linij. 

Futurizem je likovno umetnost povezoval z drugimi umetnostmi. Prirejali so 

večere, ki so bili mešanica kabareta in zborovanja, kjer so razstavljali svoja dela 

in brali manifeste, ki pa so izražali vedno bolj skrajne politične in družbene 

nazore. Občinstvo so pogosto žalili, zato so se ti nastopi pogosto končali s pretepi. 

Futuristična umetnost se je neposredno vpletla na politično področje, posledično 

pa se je pojavila tudi nova vrsta umetnika, čigar delo ni bilo več toliko odvisno od 

njegove ateljejske dejavnosti, ampak od osebnega pojavljanja in delovanja v 

javnosti (Lynton 1994, 88). 

 

Futuristi so bili prvi, ki so opazili, koliko je umetnost zaostajala za osnovnimi 

znanstvenimi in tehnološkimi spremembami, ki so preoblikovale sodobni način 

življenja. Tradicionalni načini umetniškega izražanja se jim zato več niso zdeli 

enakovredni izzivom sodobnega življenja in prihodnosti. Umberto Boccioni je v 

svojem kiparskem manifestu na primer zavračal izključno rabo samo enega 

materiala in podpiral kombiniranje različnih materialov, stekla, lesa, železa, 

betona, konjske žime, usnja, tkanin, zrcal, električne luči itd. (Schneckenburger 

2000, 434).  

 

Futurizem pa ni vplival samo na razvoj tradicionalnih likovnih praks. Že pred 

izbruhom prve svetovne vojne se je trudil v iskanju novih tem, razvijanju novih 

form, ki bi bile ustrezne obdobju industrije in pospešenih komunikacij 

prihodnosti, ter v vsej svoji silovitosti iskal načine za uveljavitev novih 

umetniških konceptov in praks. Tako je vplival na razvoj moderne glasbe, kot tudi 
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začrtal smernice bodočih zvočnih umetnosti. Najpomembnejši dosežek v zgodnji 

zgodovini avantgardnega hrupa je bil manifest Luigiija Russola iz leta 1913, 

Umetnost hrupa. Zanimivo je, da se je njegov koncept umetnosti hrupa pojavil 

neodvisno od takratnih glasbenih praks oziroma kakršnih koli referenc nanje, in 

da je Russolo, čeprav iz družine glasbenikov, v bistvu pripadal prvi generaciji 

futurističnih slikarjev. Manifest je bil formuliran kot pismo Pratelli, glasbenemu 

predstavniku futurističnega gibanja. Russolo mu je na nek način očital, da njegova 

glasba ni v skladu s futurističnim prepričanjem, saj ne temelji na težnji po novem 

in izbrisu tradicionalnega, kar pa je na splošno značilnost oziroma skupna želja 

vseh avantgard (Kahn 2001, 56). 

Umetnost hrupa je nasprotno predstavljala radikalen poskus glasbenega 

prevrednotenja, redefinicije, s tem ko je osnovni element zvoka nadomestila s 

hrupom. Estetika lepega glasu je bila nadomeščena z estetiko hrupa, Russolo pa je 

s svojim manifestom zamajal temelje dotedanje glasbene estetike. V njem se je 

ukvarjal z izvorom in razvojem umetno ustvarjenih zvokov, se lotil 

zgodovinskega pregleda tišine, zvoka in hrupa, ter razmišljal o vlogi oziroma 

razumevanju glasbe v preteklosti. Ker ga je zanimala uporaba in manipulacija 

hrupa, je po dolgem času raziskovanja skupaj s svojim pomočnikom Ugom 

Piattijem skonstruiral naprave, podobne gramofonom, imenovane intonarumori – 

intonatorji hrupa (Slika 1), za produciranje širokega spektra moduliranih, 

ritmičnih zvokov. 

 

	
Slika 1: Luigi Russolo. Intonarumori 
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Čeprav navdušen nad industrijskimi zvoki in hrupom moderne dobe, Russolo z 

intonatorji hrupa ni imel nobenega namena reproducirati ali imitirati teh zvokov, 

kot na primer Marinetti v svoji poeziji, ki je temeljila na onomatopeji, 

posnemanju zvokov, glasovnem slikanju. Nasprotno, zvoki, ki so jih producirali 

''novi inštrumenti'', naj bi bili razumljeni kot ''abstraktni material'', osvobojen 

referenc na druge zvoke. V manifestu je zapisal: »… umetnost hrupa se ne sme 

omejevati na imitativno reprodukcijo. Svojo največjo čustveno moč bo dosegla v 

akustičnem uživanju …« (Russolo 1913). Russolo je intonatorje hrupa, glede na 

njihovo funkcijo, razdelil v šest skupin oziroma šest različnih kategorij šumov. Za 

izvajanje svojih del je predvideval celoten orkester intonatorjev. Orkester 

vibratorjev, kričačev, žvižgalcev (Attali 2008, 105). Tradicionalni orkester je tako 

postal nadomestljiv element oziroma natančneje, za običajne inštrumente sploh 

več ni bilo prostora, kar se je zgodilo prvič v glasbeni zgodovini. V letu 1914 je 

Russolo z intonatorji pripravil nekoliko performansov po Italiji in Londonu ter 

kljub kontroverznosti požel pozitivne odzive, saj je občinstvo hotelo izkusiti 

''glasbo prihodnosti''. 

 

Čeprav se je Russolo s svojo umetnostjo hrupov približeval neki novi estetiki, se 

je moral po naročilu Marinettija odpovedati orkestrom intonatorjev, ki se jih je 

nato lahko uporabljalo samo še v okviru tradicionalnega orkestra. V intonatorjih 

hrupa, v njihovi ''snovnosti'', je Marinetti namreč videl možnost ogrožanja in 

izničenja imaginacijske funkcije umetnosti, ki je imela po njegovem mnenju 

prednost pred reprezentativno funkcijo. Tako da je na mesto uradnega 

futurističnega skladatelja spet postavil bolj konservativnega Pratello. 

Poleg Russolovega manifesta, temelječega na avantgardni miselnosti, njegov 

vpliv na moderno umetnost oziroma kar na celotno 20. stoletje leži prav v njegovi 

praktični izvedbi futurističnih idej skozi konstrukcijo intonatorjev hrupa ter v novi 

grafični obliki notacije, narejeni zanje (Slika 2). 
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Slika 2: L. Russolo. Prebujenje nekega mesta, 1914, notacija za intonatorje hrupa 

 

S svojim radikalnim vstopom v hrup je Russolo izzval, pozitivno in negativno, 

bodoče skladatelje, kot so Ravel, Debussy, Prokofjev, Stravinski, Antheil, Satie, 

Milhaud, Honegger, Varesé in Cowell, imel vpliv na aspekte ruske avantgarde – 

poezijo Majakovskega, filme Dzige Vertova, na ''zvočne skulpture'' Lászla 

Moholy-Nagyja ter Pieta Mondriana, ki je na osnovi Russolovih idej napisal dva 

dolga eseja, ko je skušal formulirati neoplastično glasbo (Kahn 2003, 57). 

Russolov vliv je bil ponovno obujen tudi v pojavu musique concrète v petdesetih 

letih prejšnjega stoletja in postal široko razpoznan kot predhodnik številnih 

umetniških aktivnosti druge polovice 20. stoletja. 

 

Sledeč Russolu je bilo življenje v starodavnih časih zaznamovano s tišino, v 19. 

stoletju pa se je z izumom strojev rodil hrup (Russolo 1913). Industrializacija in 

urbanizacija devetnajstega stoletja je tako en faktor oziroma vzrok prihoda hrupa. 

Pojavnost strojev in mehanizacija je vsekakor povečala nivo glasnosti in 

kontinuitete ''neželenega'' zvoka. Percepcija hrupa se je razširila in zvoki 

industrije so postali povezani s ''hrupnim'' delavskim razredom. Za Russola je tako 

postal industrijski svet tisto pravo okolje človeštva, okolje hrupa. V manifestu je 

zapisal, da vsako manifestacijo življenja spremlja hrup (Russolo 1913). Bil je 

mnenja, da mora biti hrup narave ljudem zanimiv kot tak. Prav tako se je John 

Cage zavedal, da je večina stvari, ki jih slišimo v naravi, v bistvu hrup – šumenje 
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vode, veter itd. Tudi Attali vztraja: » …da je življenje hrupno in […] samo smrt 

tiha: hrup dela, hrup praznovanja, hrup življenja in narave; kupovan, prodajan, 

vsiljen, prepovedan hrup; hrup upora, revolucije, besa, obupa […]. V svetu se ne 

dogodi nič bistvenega, ne da bi se pri tem pojavil hrup.« (Attali 2008, 11). 

Po Attalijevem splošnem prepričanju glasba v svojih praksah in socialni 

organizaciji znotraj nje same historično predvidi bodoče politično-ekonomske 

sisteme oziroma zariše osnutek bodočih časov. Po njegovo je bila celotna 

politična misel 19. stoletja prisotna v glasbi 18. stoletja, glasba 19. stoletja pa je 

vplivala na politično organizacijo 20. stoletja (Attali 2008, 18). Če sledimo temu 

konceptu, je sprejetje poltona v 15. stoletju v Italiji napovedalo prihod bolj 

prefinjenega in svobodnejšega razreda, vse večje širjenje orkestrov pa se je 

pojavilo pred brezmejnim razraščanjem tovarn. Zato Attali tudi razume Russolov 

manifest Umetnost hrupa kot napoved 1. svetovne vojne. Hrup je tako vstopil v 

glasbo tik pred družbenimi izbruhi in vojnami dvajsetega stoletja, torej pred 

vzponom ''socialnega hrupa'' (Attali 2008, 18). 

 

Kot pri mnogih futuristih so bile tudi Russolove ideje pred njegovo dejansko 

umetniško prakso. Njegovo problematiziranje hrupa, razmišljanje o tem, kaj hrup 

sploh je, o njegovi estetski plati in kako lahko hrup konstituira umetnost, je bilo 

dosti pred časom. Luigi Russolo je tako postal ena izmed ključnih figur pri 

razvoju bodočih zvočnih umetnosti, v okviru futurizma pa je napovedal novo 

tehnološko estetiko. Poleg samega reprezentiranja in ilustriranja novega 

industrializiranega, militariziranega in tehnologiziranega urbanega okolja, je sam 

ta svet, mehanizacija in tehnologija, prepoznan kot estetski material, skozi 

futurizem vstopil direktno v umetnost. 

 

 

2.3.2. Glasba, abstrakcija in sinestezija Vasilija Kandinskega 
 

Splošno prepričanje o rojstvu abstrakcije v likovni umetnosti temelji na anekdoti, 

ki naj bi jo Kandinsky, avtor prve v celoti abstraktne slike, rad pripovedoval. 

Govori o tem, kako se je umetnik nekega dne v večernih urah vrnil domov in v 

soju mesečine zagledal eno izmed svojih slik. Ker pa je slika stala na stranici, 
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obrnjena za devetdeset stopinj, je umetnik ni prepoznal. Kar je gledal, mu je bilo 

sicer zelo všeč, ampak je bil prepričan, da je slika delo nekoga drugega. 

Kandinsky je na sliki videl samo barve in forme, ''prežete z notranjo svetlobo'', ob 

tem pa ugotovil, da mora slikarstvo nujno postati neodvisno od materialnih 

objektov in njihove reprezentacije. Pot do čiste abstrakcije pa ni bila tako 

enostavna, če upoštevamo zgodovino Kandinskega. Njegovo umetnost sicer lahko 

na grobo opišemo kot razraščanje fauvizma in ljudske umetnosti, vendar moramo, 

če jo hočemo pravilno razumeti, nujno pridati še glasbo, glasbo kot doživetje in 

kot idejo (Lynton 1994, 82). 

Kandinsky je bil od nekdaj navdušen nad glasbo, nad njeno emocionalno močjo. 

Bil je mnenja, da je glasba najčistejše sredstvo komunikacije. Inherentna 

abstraktna kvaliteta glasbe, izražena skozi zvok in čas, je poslušalcu dopuščala 

svobodo imaginacije, interpretacije, čustvene odzivnosti, česar pa slikarstvo, še 

zmeraj odvisno od narativne, deskriptivne reprezentacije vidnega sveta, ni moglo 

nuditi. Glasba je za Kandinskega predstavljala bolj napredno umetnost, saj se je v 

primerjavi z drugimi umetnostmi bolj direktno dotikala človeške duše. Govoril je 

tudi o ''notranjem zvoku'', ki ga poraja vsaka stvar, o zvenenju kozmosa (kar pa 

zelo spominja na pitagorejsko glasbo sfer). Ta notranji zvok je bil zanj neodvisen 

od zunanjega pomena predmetov, primerjal ga je z valovanjem in vibracijami 

zvočnih signalov. 

 

Kandinsky je nadvse oboževal Wagnerja in njegov Gesamtkunstwerk – celostno 

umetnino, zlitje glasbe, besedila in odrske umetnosti. Wagnerjevo težnjo po 

celostni umetnini je dojemal kot poduhovljenje sicer vse preveč posvetne 

umetnosti (Lynton 1994, 82). Navdušen je bil nad njegovo rabo leitmotivov ter 

menil, da ne funkcionirajo samo kot sredstvo identifikacije, kot vzorci zvokov, ki 

protagoniste in antagoniste dodatno reprezentirajo, ampak kot duhovna esenca teh 

posameznih likov. Menil je, da je leitmotiv nekakšen glasbeno izražen spiritualni 

etos, izvirajoč iz določenega lika: »Wagner je začel uporabljati medij svoje 

umetnosti – zvok. Junaki njegovih oper so izraženi ne samo skozi materialno 

formo, ampak tudi z zvokom – leitmotivom. Ta zvok je kot spiritualna aroma, ki 

obkroža in izraža junaka: vsak Wagnerjev junak ''zveni'' na svoj način.« 

(Kandinsky 1911, v Kahn 2001). 
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V Moskvi si je ogledal Wagnerjevo opero Lohengrin, ki ga je tudi prepričala o 

emocionalnih močeh glasbe. Ob ogledu opere je Kandinsky videl močne barve, ki 

so se mu pojavljale pred očmi, in divje linije, ki so se risale tik pred njim. Takrat 

je tudi ugotovil, da lahko skozi slikarstvo razvije in doseže enako moč, kot jo 

poseduje glasba. Zavedal se je, da si glasbena umetnost ne rabi sposojati zunanjih 

form od nikoder, da bi ustvarila svoj jezik, medtem ko je slikarstvo še popolnoma 

odvisno od eksternih, naravnih form. Zato je bila naloga slikarstva, da preuči 

svoje materiale, se z njimi seznani in jih začne uporabljati v čistem, formalnem, 

slikarskem smislu, v njihovi osnovni formi. Wagnerjeve sinestetične ideje so tako 

postale izhodiščna točka za razvoj enega izmed modernističnih dosežkov – 

abstrakcije. Razstava Kandinskega v galeriji Tate leta 2006 z naslovom 

Kandinsky: Path to Abstraction je predpostavljala, kako je Kandinsky uporabil 

sinestezijo pri stvarjenju prve abstraktne slike. Mnogi sumijo, da je Kandinsky 

imel sinestezijo, nevrološki pojav, kjer stimulacija enega senzornega sistema, 

čuta, povzroči avtomatično stimulacijo drugega. Tako lahko na primer določene 

barve in forme pri sinestetih avtomatično sprožijo točno določene zvoke in 

obratno. Kljub skepticizmu glede sinestezije v preteklosti, da je samo subjektivna 

izmišljotina, so nevroznanstveniki nedavno na podlagi možganskih skenov 

odkrili, da sinesteti dejansko ''vidijo'' zvok, saj so pri njih zaznali vidno aktivnost 

ob poslušanju zvokov, čeprav so imeli prevezane oči. 

 

Zaradi pomanjkanja eksaktnih medicinskih dokazov o sinesteziji Kandinskega 

obstaja seveda vprašanje, ali je bil sam naravni sinestet ali je samo 

eksperimentiral s tovrstnimi ''tehnikami'' z namenom raziskovanja odnosov med 

avditivnim in vizualnim ter iskanja nove abstraktne umetnosti. V svoji knjigi, O 

duhovnem v umetnosti, je zapisal, da je slišanje barv tako natančno, da bi bilo 

najbrž težko najti nekoga, ki bi poskušal reprezentirati živo rumeno s spodnjim 

registrom klavirja, ali opisati temno snov kot sopran. Korelacija zvoka in barve je 

bila za Kandinskega življenjska preokupacija. Prihajal je iz glasbene družine in 

tudi sam je na začetku študiral čelo. Spominjal pa se je, da je že kot otrok slišal 

celo nekakšno šumenje, ko je na paleti mešal barve (Kahn 2001, 122). 

 

Na sinestetično nagnjenega Kandinskega je poleg Wagnerja vplivala tudi glasba 

Arnolda Schönberga. V Münchnu si je 2. januarja 1911 ogledal enega izmed 
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njegovih koncertov. Program je sestavljal godalni kvartet, ki je predstavil 

Schönbergovo atonalno obdobje, in opus enajstih klavirskih del. Ta koncert je bil 

za Kandinskega in njegovo delo posebnega pomena, saj ga je Schönbergova 

glasba neposredno vzpodbudila, da je opustil perspektivo oziroma kaj je ostalo od 

nje in osvobodil barvo od predmetnih motivov, kar pa je vodilo k čisti abstrakciji. 

Kmalu po koncertu je naslikal Impresijo III, ki je bila rezultat tega glasbenega 

vtisa (Slika 3). 

 

	
Slika 3: Vasilij Kandinsky. Impresija III. 1911 

 

Čeprav je Kandinsky prve korake k abstrakciji naredil med leti 1908 in 1909, je 

potreboval to ključno glasbeno izkušnjo, da se je lahko popolnoma osvobodil 

predmetne reprezentacije. Konec centralne perspektive v slikarstvu je tako nekako 

sovpadal z odsotnostjo tonalnih in harmoničnih konvencij v Schönbergovih 

kompozicijah, katerih struktura je zavračala tematske repeticije z namenom 

evolucije in transformacije tematske substance. V pismu Schönbergu je 

Kandinsky zapisal, da je on z neodvisnimi, individualnimi zvoki v svojih 

kompozicijah, kjer imajo vsak svojo usodo in naravno gibanje, v glasbi dosegel 

točno to, kar on poskuša doseči v slikarstvu. 

Kandinsky je s časom razvil svoj pojem notranjega zvoka. Menil je, da je 

vsakdanja pojavnost in materialnost samo eksternalizacija, odblesk te globlje 

vibracijske biti, ki prežema vse stvari. Takrat se je tudi zaostril njegov odnos do 

Wagnerja, za katerega je sedaj menil, da je preobremenjen z zunanjostjo. Očital 

mu je, da je glasbo podredil tekstu in imitaciji, jo naredil za nekakšno mehanično 
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zvočno reprodukcijo že očitnih stvari, na primer zvok kovačevega kladiva 

reprezentiran skozi glasbo. Vsi ti očitki Wagnerju pa so bili močno povezani z 

njegovim dojemanjem programske glasbe in glasbene imitacije. Bil je nadvse 

razočaran nad prizadevanji, da so skozi glasbo poskušali imitirati zunanje forme – 

naravo; z glasbenimi inštrumenti reprezentirati regljanje žab, brušenje nožev itd. 

Poskusi imitiranja narave v resni glasbi in na splošno v vseh drugih umetniških 

praksah so bili zanj avtomatično obsojeni na propad: ''Narava ima svoj jezik, ki na 

nas učinkuje s svojo neizprosno močjo. Tega jezika ni mogoče posnemati.'' 

(Kandinsky 1911, v Kahn 2001). Točno določenega vzdušja iz narave tako po 

njegovem mnenju ni mogoče doseči skozi eksterno imitacijo le-te, ampak skozi 

umetniško (re)kreacijo ''notranje'' vrednosti tega vzdušja. Za Kandinskega je bila 

narava skratka premočna, da bi jo bilo mogoče imitirati.  

Kljub temu da mu je glasba predstavljala idealen model za nereprezentacijo 

predmetne realnosti, se je zavedal, da nevarnost lahko tiči v reprezentaciji glasbe 

same. Kandinsky seveda ni poskušal slikati glasbe, ampak skozi svoje slike, z 

barvami, osvobojenimi predmetne realnosti, komunicirati z gledalci na 

vibracijskem nivoju in ne preko označevalcev. Hotel je, da slikarstvo postane 

avtonomno, neodvisno od narave, da tako kot glasba ustvari svoj lasten abstraktni 

jezik. 

 

Kandinsky seveda ni bil edini likovni umetnik, ki je v glasbi iskal nove oblike 

likovnega ustvarjanja. Ustvarjanje Picabie, Kleeja, Kupke in Mondriana je bilo 

ravno tako ''zaznamovano'' z glasbo. Mondrianova slika Broadway Boogie-

Woogie (Slika 4), po mnenju mnogih kritikov tudi njegova najboljša, naj bi v 

nasprotju z večino njegovih ''čistih'' abstrakcij reprezentirala mrežo oziroma tloris 

Manhattna in njegov skrajno dinamičen mestni vrvež in/ali njegovo fascinacijo in 

mogoče celo reprezentacijo takratne popularne istoimenske glasbe boogie woogie, 

ki je v času nastanka slike, leta 1943, doživela višek popularnosti. 
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Slika 4: Piet Mondrian. Broadwayski boogie-woogie. 1943 

 

V primerjavi z njegovimi zgodnjimi deli se tukaj na platnu pojavi precej večje 

število kvadratov, močne črne črte pa je Mondrian nadomestil z manjšimi 

sledečimi si barvnimi kvadrati, ki dajejo občutek nekakšnega ritmičnega utripanja. 

Mogoče lahko celo zavrnemo tezo, da je slika nastala kot nekakšna reprezentacija 

jazza, in trdimo, da gre bolj za neke vrste vizualizacijo Mondrianove ideje o ''novi 

glasbi''. Mondrian je med leti 1921 in 1922, pod vplivom Russola ter njegove 

hrupne glasbe, napisal dva eseja – nekakšna manifesta o neoplastični glasbi – v 

katerih je predlagal nov tip glasbe, z lastno pozicijo znotraj širše glasbene prakse. 

Mondrianu ni šlo za še eno proskripcijo nad imitacijo v glasbi, ampak je bil celo 

prepričan, da je sama zahodna glasba preblizu narave (Kahn 2001, 108–109). 

 

 

2.3.3. John Cage 
 

Najbolj očiten predhodnik sodobne konceptualne zvočne prakse je definitivno 

ameriški eksperimentalni skladatelj John Cage. Začetki njegovega konceptualnega 

razmišljanja v okviru glasbene prakse segajo v leto 1948, ko je na 

meduniverzitetni umetnostni konferenci na Vassar Collegeu imel govor na temo 

kreativnih umetnosti v sodobni družbi. Cage je v govoru med drugim izrazil 

potrebo po tem, da skomponira skladbo iz neprekinjene tišine z naslovom "Silent 
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Prayer" ter s standardno dolžino "konzervirane glasbe" od 3 do 4 1/2 minute in jo 

proda korporaciji Muzak (Cage v LaBelle 2008, 10). Naj pojasnim, Muzak je bila 

ameriška korporacija, ki je trgovala s tako imenovano "kulisno glasbo". Gre za 

osladno instrumentalno glasbo, ki se je preko telefonskih linij prenašala v 

trgovinske centre, hotele, restavracije, tovarne, pisarne, letališča, dvigala (od tu 

tudi ime "elevator music") itd. Šlo je torej za glasbo brez kakršnekoli umetniške 

vrednosti, katere namen je bil, da zamoti poslušalce oziroma da vzpodbuja 

produktivnost ter zmanjšuje absentizem, kot so jo upravičevali pri Muzaku. 

Nekdanji vodja Muzaka, David O'Neill, je pojasnjeval: 

 

»Ne prodajamo glasbe, ampak sestavljanje programov. Za restavracije programe 

ob zajtrku običajno tvorijo novosti s čim manj pihali. Ob popoldanskem kosilu 

preidemo predvsem na popevke ob spremljavi godal. Za tovarno ali pisarno mora 

razvoj potekati v nasprotni smeri od krivulje delovne utrujenosti. Ko uslužbenec 

zjutraj prispe, je po navadi dobre volje, in glasba bo mirna. Okrog pol enajstih se 

že počuti nekoliko utrujen, napet, in zato ga malo ošvrknemo z ustrezno glasbo. 

Sredi popoldneva bo utrujenost verjetno spet občutna; še enkrat ga zbudimo z 

ritmično melodijo, pogosto hitrejšo od dopoldanske ...« (O'Neill v Attali 2008, 

107–108). 

 

Takšno glasbo so poimenovali tudi "pohištvena glasba", izraz pa izhaja od 

francoskega skladatelja Erika Satieja, ki si je leta 1920 izraz "musique 

d'ameublement" izmislil. Satiejev namen je bil ravno ta, da ustvari nevsiljivo 

glasbo, ki v prostoru funkcionira kot del pohištva (Kahn 2001, 179–180). 

 

Skratka, Cage s "Silent Prayer" tako v maniri Duchampovega ustekleničenega 

zraka (Air de Paris) na humoren način problematizira Muzakovo emitiranje 

kulisne glasbe v javni prostor (Kahn 2001, 178–179). Muzakova kulisna glasba, 

ki se je vtihotapila v prostore vsakdanjega življenja, funkcionira kot šum iz ozadja 

in služi temu, da »se ljudje ne pogovarjajo več. Niti o sebi niti o svetu. Pustijo, da 

se med sabo kot mesečniki pogovarjajo trgovski artikli, edine teme njihovih 

redkih razgovorov.« (Attali 2008, 108). 
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Lévi-Strauss na primer ugotavlja, da je poslušalec, ki je deležen glasbenega 

užitka, izpostavljen neki prevzetosti, skozi katero mu je odvzeta individualnost in 

bit (Lévi-Strauss v Dolar 2003, 48). 

 

Tu naj naredim kratek ekskurz na Attalijevo knjigo z naslovom »Hrup: esej o 

politični ekonomiji glasbe« in njegove poglede na glasbo, ki bodo koristni v 

navezavi s Cagevim "Silent Prayer". Attali meni, da glasba funkcionira kot jezik 

oziroma jo razume v obliki kodiranih družbenih aktivnosti, kot simbolno formo. 

Hrup je za Attalija korelativen z nasiljem, osnovna funkcija glasbe pa je 

potemtakem v kanaliziranju nasilja, v simbolni ukrotitvi kaosa. Zanj je glasba 

metafora oziroma simulaker žrtvovanja, politična gesta, ki vzpostavlja red.  

 

»Glasba vsem omogoča podoživeti kanaliziranje bistvenostnega nasilja. Kot 

simulaker monopolizacije moči ubijanja, obrednega umora, dokazuje možnost 

skupnega življenja, pretvorbe nasilja v red, hrupa v umetnost« (Attali 2008, 34). 

 

Attali nadaljuje, da je glasba tudi sredstvo ohranjanja reda in družbene ureditve, s 

tem, ko citira tekst iz Platonove Države: 

 

»Treba se je namreč varovati pred spreminjanjem muzične umetnosti (v) novo 

obliko, kot da se s tem v celoti izpostavljamo nevarnosti. Da, nikjer se ne 

spreminjajo načini izvajanja v muzični umetnosti, ne da bi se spremenili tudi 

najpomembnejši politični zakoni. [...] Čuvarsko utrdbo si morajo – vsaj videti je 

tako – čuvarji zgraditi tu nekje, v muzični umetnosti [...]« (Platon v Attali 2008, 

34). 

 

S te perspektive vidimo, da je Muzak, kot "čuvar utrdbe", s specifično glasbo 

varoval družbeno ureditev in usmerjal razne aktivnosti v skupnosti, medtem ko je 

Cage v ustvarjalnem in modernističnem duhu z uvajanjem inovacij na področju 

glasbe kar je bilo zanj splošno značilno, rušil obstoječe modele, ustaljena pravila 

ter navade. 

Z negacijo oziroma hipotetičnim izbrisom Muzakove zvočne vseprisotnosti, ki v 

bistvu služi le kot mehanizem v kapitalističnem kolesju, Cagevo nikoli realizirano 

delo "Silent Prayer" cilja ravno na ameriško povojno potrošniško propagando, 
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katere namen je, da z različnimi prijemi in načini ustvarja iluzijo svobode ter 

generira lažno individualnost (LaBelle 2008, 10-12). Cagev namen penetriranja s 

tišino v Muzakovo hipnotično glasbeno podlago nakupovalnih centrov, restavracij 

ali pisarn lahko razumemo kot poskus začasnega suspenza kapitalističnega 

zvočnega "slepila", z namenom razodetja resničnosti. S tega vidika je "Silent 

Prayer" primer par excellence konceptualne zvočne prakse. Cage izkorišča 

glasbene strategije in zvok oziroma njegovo odsotnost samo z namenom 

kritiziranja zahodne družbe. Glasba tako več ne funkcionira zgolj v 

formalističnem smislu, v vsej svoji inherentni abstrakciji, temveč služi kot 

konceptualno orodje za kulturno in socialno kritiko. Glasba je tako rekoč le 

platforma za kritično refleksijo. 

 

Drugo Cagevo "tiho delo", njegovo najbolj znano ter najvplivnejše, je 

kontroverzna kompozicija z naslovom 4'33" iz leta 1952. Gre za glasbeno 

kompozicijo oziroma glasbeni performans z dolžino 4 minute in 33 sekund, med 

katerim izvajalec sedi za klavirjem in ne proizvaja nobenega zvoka. 4'33" je 

sestavljen iz treh dejanj, ki so ločena s tremi taceti (pavzami) z dolžinami 30 

sekund, 2 minuti in 23 sekund ter minuto in 40 sekund (Slika 5). Dolžina pavz je 

bila določena s slučajnostnimi operacijami. To delo je lahko poleg klavirja 

izvedeno tudi na drugih inštrumentih in z več izvajalci. 

 

Premiera kompozicije 4'33" je bila leta 1952 v Maverick Concert Hall v 

Woodstocku, izvajal jo je David Tudor na klavirju, tako da je na samem začetku 

skladbe odprl pokrov klavirske tastature ter ga po štirih minutah in triintridesetih 

sekundah zaprl, kar je nakazalo konec skladbe. Reakcije občinstva so bile seveda 

mešane. Ena oseba je proti koncu celo vstala ter vzpodbujala druge, da se Cagea 

in ostale glasbenike izžene iz mesta (LaBelle 2008, 13–14). 

 

Cage pri 4'33" ne izkorišča tišine na enak način kot pri "Silent Prayer". V tem 

primeru je tišina izkoriščena le kot sredstvo za fokusiranje osredotočenosti 

občinstva na kompoziciji eksterne zvoke (kašljanje, škripanje sedišč), ki se po 

navadi pojavljajo med izvedbami glasbenih del. Zvočni manko usmerja 

poslušalčevo slušno zaznavo na zvoke iz okolice. 4'33", s tem ko narekuje 

popolno tišino, utiša običajen center pozornosti zvočnega izvora, torej izvajalca in 
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njegov inštrument. Glasbena kreacija je tako prestavljena s skladatelja na 

poslušalca, iz mesta izvora na mesto poslušanja (Kahn 2001, 159–166). 

	
Slika 5: John Cage. 4'33". Notacija z opombo. 1960 

 

Kontekst koncertne dvorane ter interakcija občinstva sta ključna dejavnika dela, 

kjer naključni hrup občinstva ter naključni zvoki iz okolice funkcionirajo kot 

glasbeni material znotraj zastavljenih kompozicijskih okvirov. 4'33" se tako 

artikulira skozi konceptualni okvir, kjer se prepletajo odnosi in izmenjujejo vloge 

med skladateljem in občinstvom. 
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Glede nastanka 4'33" je veliko nejasnosti. Obstajajo tri različne zgodbe o njenem 

nastanku, vsaka zgodba pa posledično namiguje na različna razumevanja tega 

dela. Prva je ta, da je Cage leta 1951 na harvardski univerzi obiskal tako 

imenovano "gluho sobo", sobo, ki je zasnovana z namenom, da v celoti absorbira 

zvočna valovanja ter difuzira zvočno refleksijo, kar jo naredi skoraj mrtvo tiho. 

Cage je v tej sobi, po tem ko je prebil nekaj časa v njej, slišal dve frekvenci, eno 

visoko in eno nizko. Kasneje je odgovornega avdioinženirja prosil, da mu razloži, 

kaj sta bila zvoka, ki ju je slišal. Ta mu je odgovoril, da sta ta dva zvoka izvirala 

iz njegovega telesa. Nizko frekvenco je povzročala cirkulacija krvi po telesu, 

visoka frekvenca pa je bila produkt njegovega živčnega sistema (Cage v Kahn 

2001, 190). Strokovnjaki z avdio področja menijo, da je zgodba precej nenavadna, 

in da se je avdioinženir najbrž motil, ter predvidevajo, da je Cage najbrž imel 

tinitus – zvonjenje v ušesih (Kim-Cohen 2009, 160–161). Cagevo dojemanje 

glasbe se je zaradi te izkušnje kljub temu drastično spremenilo. Od takrat naprej je 

menil, da popolna tišina ne obstaja, ter dejal, da bodo dokler ne umre obstajali 

zvoki in da bodo obstajali tudi po njegovi smrti ter se nam ni treba bati za 

prihodnost glasbe (Cage v Kahn 2001, 191). Sodeč po tej izjavi lahko sklepamo, 

da Cage dojema vse zvoke kot glasbene. Vse je zvočno in vse je mogoče slišati. 

 

Druga verzija nastanka 4'33" se navezuje na Cagevo izjavo, da je njegov interes 

za tišino izviral neposredno iz njegovega prakticiranja zen budizma, od koder 

izhajajo ideje, kot so praznina, nič, mirovanje, tišina (Kahn 2001, 169–170).  

 

Tretja zgodba pa govori o tem, da vzrok za nastanek obravnavanega dela izhaja iz 

likovne umetnosti. Cage je med vsemi drugimi vzroki, ki jih je že navedel za 

nastanek 4'33", tokrat trdil, da so ga h kreaciji "tihega dela" vzpodbudile 

Rauschenbergove "bele slike", ki jih je videl na multimedijski razstavi različnih 

avtorjev na Black Mountain Collegeu, ki jo je sam organiziral. Cage je menil, da 

mora ustvariti glasbeni ekvivalent Rauschenbergovim slikam. Skratka, glavni 

stimulus za nastanek 4'33" je bila tokrat bela praznina Rauschenbergovih platen. 

Ta platna so za Cagea korelativna z "gluho sobo" in delujejo kot prazni, nevtralni 

prostori, ki usmerjajo pozornost gledalca na dražljaje iz neposredne bližine, 

»letališča za svetlobo, sence in delce,« kot opaža Cage (Cage v Kim-Cohen 2009, 

161–163). 
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Leto po premieri 4'33" je Robert Rauchenberg ustvaril sliko z naslovom Erased 

de Kooning Drawing (Slika 6), ki v navezavi na Cagevo tiho kompozicijo, po 

Kim-Cohenovem mnenju, omogoča bolj konceptualno branje 4'33". Sam naslov 

slike, torej proces brisanja že obstoječega umetniškega dela, daje sliki drugačno 

semantično vrednost v primerjavi s predhodnimi Rauschenbergovimi belimi 

platni. Čeprav je negativna prezenca oziroma odsotnost namernih potez v 

slikovnem polju prisotna v obeh primerih, je glavna razlika med njimi ravno v 

konceptualnem momentu, ki ga nudi kasnejša Rauschenbergova stvaritev. Ravno 

izbris nečesa pomembnega daje delu pomen in umetniško vrednost. Erased de 

Kooning Drawing tako rekoč, skozi narativne in diskurzivne operacije, ubeži 

splošnemu formalističnemu razumevanju. 

 

	
Slika 6: R. Rauschenberg. Izbrisana de Kooningova risba. 1952 

 

Kim-Cohen posledično predlaga vzporedno branje obeh del, Cageve 4'33" in 

Rauschenbergove "Erased de Kooning Drawing". S tega vidika gre pri obeh delih 

za izbris in hkratno ekspanzijo ustvarjalnosti izven okvirov tradicionalnega 

pojmovanja določenega medija. Pri Rauschenbergu za destrukcijo nečesa 
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vrednega, za neke vrste freudovski očetomor, pri Cageu pa za nekakšen izbris 

tradicij zahodnih glasbenih institucij in njihovih konvencij (Kim-Cohen 2009, 

163–167). 

 

4'33" naredi glasbo v tradicionalnem pomenu besede odsotno, ampak daleč od 

tega, da ustvari čisto praznino. Resda umetnost dostikrat obravnava praznino v 

njeni pozitivnosti, kjer se odsotnost materializira, kot v primeru Malevičevega 

Črnega kvadrata na belem ozadju. Gérard Wajcman trdi, da je črni kvadrat 

naslikana odsotnost, otipljiva materializacija niča. Objekt, stkan iz odsotnosti, ki 

po njegovem preroško kaže na grozljive vojne katastrofe 20. stoletja in tovarne za 

proizvajanje odsotnosti – koncentracijska taborišča (Wajcman 2007, 83–88). Cage 

s tišino ne proizvaja odsotnosti, ampak jo koristi kot orodje utišanja. Utišanja 

zahodnih glasbenih normativov, z namenom ojačanja slušne zaznave publike 

oziroma njene dovzetnosti za zvoke iz okolja. Za Cagea je poslušanje umetnost. 

Upam si trditi, da ne toliko poslušanje zvokov per se, ampak poslušati z namenom 

slišati svet. Kritično poslušanje. Attali v uvodu knjige Hrup pravi: 

»Zahodna vednost že petindvajset stoletij poskuša videti svet. Ni dojela, da sveta 

ni mogoče videti, da se ga sliši. Ne bere se ga, ampak se ga posluša. [...] Če 

prisluhnemo zvokom sveta, bomo razumeli, kam ga vleče norost ljudi, kakšna 

upanja so še mogoča, kakšni preporodi so že v teku« (Attali 2008, 11). 

 

Kot smo videli, Cage pozicionira svoje glasbeno ustvarjanje v kontekstu 

kulturnega in socialnega prostora, s konceptualnim pristopom, kjer je glasba 

orodje za družbeno kritiko. Cageva uporaba tišine, zvoka in naključja v produkciji 

glasbenega dela prav tako preizprašuje tradicionalno razumevanje glasbe. 

Njegove ideje in pristopi ne obravnavajo zvoka le kot glasbeni material, temveč 

raje kot sredstvo za usmerjanje pozornosti na določen kontekst, znotraj katerega je 

potrebna interpretacija. 

Cage je s svojim delom oziroma s svojimi idejami ter poučevanjem sprožil vrsto 

kritičnih umetniških praks, ki so se razvile v 60. in 70. letih ter so temeljile na 

intermedialnosti. Te umetniške prakse, ki veljajo za predhodnice intermedijskih in 

zvočnih praks in so se razvile pod Cagevim vplivom, bom obravnaval v 

nadaljevanju. 
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2.3.4. Happening 
 

Močan vpliv Johna Cagea je očiten v umetnostnih smereh, kot so happening, 

Fluxus, minimalizem ter konceptualna umetnost. Če je Kandinsky črpal navdih iz 

glasbe ter z njeno pomočjo ustvaril prve abstraktne slike, je Cage s svojimi 

avantgardnimi glasbenimi pristopi in idejami spodbudil mlade umetnike v 

šestdesetih, da so se odmaknili prav od abstrakcije in formalne čistosti 

modernističnih slik k intermedialnosti in družbeni angažiranosti ter vsakdanjemu 

življenju. 

Cage je od leta 1956 do 1960 poučeval na newyorški univerzi New School for 

Social Research, kjer je predaval o kompoziciji v eksperimentalni glasbi in njenih 

filozofskih vidikih. Med poslušalci njegovih predavanj je bilo kar nekaj 

umetnikov, ki so igrali ključno vlogo pri razvoju zgoraj omenjenih umetnostnih 

smeri (Kahn 2001, 271). 

V New Yorku delujoči umetniki, kot so Allan Kaprow, Claes Oldenburg, Al 

Hansen, Robert Whitman ter drugi, so v poznih petdesetih letih začeli organizirati 

tako imenovane happeninge (LaBelle 2008, 54). Happening je po navadi 

performativni dogodek ali situacija, ki se jo smatra za umetnost, in temelji 

večinoma na slučajnosti, najdenih predmetih, teatralnosti, improvizaciji. Je 

akcijsko usmerjen in je radikalen odmik od klasičnega umetniškega objekta. Iz 

happeninga se je kasneje razvil tudi performance art. 

V resnici je happeninge težko definirati zaradi zelo majhnega števila 

obiskovalcev, ki so se teh dogodkov dejansko udeležili, povprečno okoli 40 do 50 

ljudi na performans, zato jih, zaradi pomanjkanja dejstev in informacij iz prve 

roke, po navadi obkrožajo določeni miti. Ker so bili umetniki proti ponovitvam, 

so nekateri happeninge dojemali kot nekakšne gledališke izvedbe brez vnaprej 

pripravljenega scenarija. Že samo ime happening je na nek način presenetljivo 

zavajajoče in provokativno, tako da marsikomu, ki ne ve ničesar o teh delih, 

sugerira določene predstave in koncepte o njih (Kirby v Sandford 2005, 1). 

Dick Higgins je leta 1966 predlagal izraz intermedia za opis happeninga. 

Happening po njegovem deluje na nedefiniranem področju umetnosti, kjer se 

prepletajo kolaž, glasba in gledališče, ter se ne zanaša na nikakršna pravila, ampak 

vsako posamezno delo določa svoj lasten medij in formo po lastnih potrebah 

(Higgins v Thompson 2011, 66). 
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Allan Kaprow, ki je prvi uporabil izraz happening, je iz svojega zanimanja za 

akcijsko slikarstvo Jacksona Pollocka razvil tehniko nekakšnega akcijskega 

kolažiranja. Po njegovih besedah so bili ti akcijski kolaži narejeni v naglici z 

različnimi materiali (aluminijaste folije, slama, platno, fotografije, časopisni papir 

itd.) in so segali z zidov vse bolj v sam prostor, začenjali vsebovati vse več 

zvočnih elementov (zvoki avdio-signalnih naprav, zvončkov, igrač itd.) ter 

postajali vse bolj interaktivni s publiko (Kaprow v Higgins 2002, 105–106). 

Performativni moment, ki ga je uvedlo akcijsko slikarstvo, torej sledovi gibanja 

celotnega umetnikovega telesa ter sledi vsakdanjih materialov (kavni madeži, 

cigaretni ogorki, vžigalice, odtisi dlani in stopal itd.), ki so vidne na teh platnih in 

nekako sugerirajo umetnikovo prisotnost, se je pri happeningu samo še potenciral. 

Medtem ko je Pollock s telesno ekspresivnimi gestami škropil in curljal barvo po 

platnu, so Kaprow in drugi umetniki razširili svoj umetniški doseg z vdorom v 

sam prostor. Slikovno polje ni več samo kot simulacija širšega prostora navidezno 

segalo izven lastnih okvirjev, kot v primeru Pollockovih platen, temveč so bili ti 

okvirji subverzirani. Meje med umetniškim objektom in prostorom so postale 

zabrisane, ravno tako tudi meje med tradicionalnimi umetnostnimi praksami. 

Happening je akcijsko slikarstvo abstraktnega ekspresionizma vrgel s platna v 

prostor. 

 

Čeprav se na prvi pogled zdi, da je happening predvsem vizualne narave, kar je 

mogoče spet posledica vizualne čutne dominacije nad sluhom, ne smemo pozabiti 

na zvočne "materiale", ki so jih umetniki uporabljali pri produkciji teh dogodkov. 

Kaprow je svoj prvi happening izvedel na New School of Social Research, leta 

1957, v kontekstu Cagevih predavanj, kjer je ravno s Cagevo pomočjo naredil 

odmik od svoje tedanje fascinacije nad Pollockovim akcijskim slikarstvom. 

Kaprow meni, da mu je Cage pomagal predvsem na področju uporabe hrupa, ki ga 

je do takrat že integriral v svojih asemblažih (Kaprow v Sandford 2005, 184–

185). 

 

Čeprav je Cage v osnovi predaval o glasbeni kompoziciji, je bila ta le sredstvo, 

skozi katero so umetniki kasneje raziskovali različne metode umetniške 

produkcije in prezentacije, z uvedbo novih strategij (naključje, improvizacija) in 

materialov (zvok, hrup, govor) pri kreiranju umetniškega dela, s poudarkom na 
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raziskovanju medsebojnih odnosov med občinstvom in izvedbo. Tako so se 

naključje, spontanost, uporaba najdenih predmetov, večmedijska estetika ter 

vsakdanje življenje znašli v razširjenem polju umetniške kreacije. 

Kar je Cage sugeriral skozi svoja predavanja in se posledično kaže v happeningih, 

je odmik od pojmovanja umetnika kot ustvarjalca objektov k umetniku, ki 

sprejema odločitve, kaj in zakaj je nekaj umetnost, kje se manifestira in kako jo 

producirati. Tako ustvarjen objekt več ni toliko končen izdelek, temveč 

funkcionira le kot stranski produkt umetniške akcije. Labelle meni, da umetniški 

objekt kot tak več ne obstaja. Ne dojema se ga več kot fiksen ali stabilen objekt, 

ampak se pojavi raje znotraj interakcije teles, dejanj, zvoka in govora, v obliki 

procesa, skozi katerega umetniški objekt izgubi lastno predmetnost (LaBelle 

2008, 54–55). 

 

Happeningi se od svojih zgodovinskih in teoretičnih gledaliških predhodnikov 

(gledališča absurda, gledališča krutosti Antonina Artauda, surrealizma in 

dadaizma) razlikujejo predvsem v tem, da se ne ukvarjajo toliko z verbalno 

sporočilnostjo, ampak se osredotočajo na vse načine zaznave (Schechner v 

Sandford 2005, 182). 

V primerjavi s konvencionalnim teatrom, kjer je verbalnost glavna substanca za 

prenos informacij, so happeningi predvsem neverbalni. Čeprav se tu in tam 

uporabljajo besede, je sam jezik nestrukturiran in nesintaktičen. Verbalna 

struktura je zgrajena na naključnih besedah, ki so bile najbrž izbrane z 

naključnimi mehanizmi. Uporaba besednih struktur v tem primeru ne nosi 

nobenih običajnih pomenskih in asociativnih funkcij, temveč deluje zgolj kot 

vokalna entiteta, kjer čiste zvočne vrednosti prevladujejo nad pomenom (Kirby v 

Sandford 2005, 3–9). 

To seveda ne pomeni, da je simbolizacija popolnoma izključena, le operira izven 

racionalnih okvirjev uveljavljene simbolne mreže, znotraj nelogične podzavesti. 

 

Umetniki so skozi happeninge hoteli podati bolj direktno in verodostojnejšo 

izkušnjo sveta, v nasprotju z iluzorno izkušnjo, ki jo je populaciji posredovala 

takratna potrošniška družba. Aktivno vključevanje občinstva v sam kreativni 

proces je pri happeningu bistvenega pomena. Publika se je znašla v situaciji, kjer 

se je morala angažirati in dejansko soustvarjati z umetnikom. Ravno participacija 
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in interakcija občinstva z umetnikom je bila zaslužna za dokončanje happeninga 

kot umetniškega dela. Naj opomnim, da lahko tu opazimo očiten vpliv te 

umetniške prakse na sodobno interaktivno umetnost. 

V kritičnem oživljanju gledalčeve percepcije glede vsakdanjih resničnosti 

kapitalistične družbe (eksistencialnih in družbeno-političnih problemov 50. in 60. 

let) se vidijo splošne politike teh izkustvenih in participatornih umetniških praks. 

Te politike se kažejo kot posledica liberalnih načel, ki so se pojavila v 50. in 60. 

letih kot posledica marksistično-freudovske kritike kapitalistične družbe (Butt v 

Jones 2006, 31–32). 

Schechner meni, da je peščica ljudi, ki je videla kakšen happening ali v njem 

participirala, prestala nekakšno zaznavno reedukacijo (Schechner v Sandford 

2005, 182). Kot je pop art problematiziral oglaševanje ter ga poskušal na nek 

način imunizirati, je happening spodkopaval še druge načine populističnih 

propagand kapitalističnega sistema. 

Z vrivanjem dejanske življenjske izkušnje v mitični umetniški kontekst happening 

operira na križišču realnega in imaginarnega, resničnosti in halucinacije. Takšna 

avantgardna umetnost tako osvobaja skrite družbene probleme in kolektivne 

travme ter preobraža splošno pojmovanje življenja (Lebel v Sandford 2005, 227–

228). 

 

Happening tako briše meje med umetnostjo in družbenim življenjem ter se pri tem 

zanaša na prijeme, ki so bili do tedaj večinoma tuji galerijskim umetnostim. 

Določa ga nedoločen niz pojavov in naključnih dogodkov, ki se aktualizirajo v 

trenutku samega umetniškega akta, v kaotični obliki, ki presega meje tedanje 

kulturne prakse. V happeningu je tako nekaj inherentno anarhičnega. Dejanja, 

snovi, predmeti, zvoki, ki se integrirajo znotraj happeninga s pomočjo naključnih 

mehanizmov, izhajajo iz vsakdanjega življenja. Kot v primeru Cagevega odmika 

od klasične kompozicije k naključni ritmičnosti vsakdanjika, je tudi happening 

odmik od čiste formalnosti tedanje likovne umetnosti k večji družbeni 

angažiranosti. Happening je zato poskus uvedbe sporočilne kompleksnosti 

vsakdanje družbene resničnosti v galerijske umetnosti, skozi preizpraševanje 

percepcije. 
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2.3.5. Fluxus 
 

Premik od institucionalizirane umetnosti k vsakdanji življenjski izkušnji, ki ga 

najdemo v Cagevem delu ter v happeningih, se nadaljuje tudi v gibanju Fluxus. 

Od poznih petdesetih in skozi šestdeseta leta prejšnjega stoletja so ustvarjalci iz 

različnih umetnostnih disciplin medsebojno sodelovali na različnih skupnih 

projektih takratne newyorške umetniške scene. Tako so likovni umetniki 

sodelovali s plesalci, plesalci z glasbeniki, glasbeniki z režiserji ... Ta umetniška 

skupnost, ki je nastala zaradi skupnih interesov umetnikov z različnih področij, je 

počasi brisala meje med umetniškimi disciplinami (LaBelle 2008, 58–59). 

 

Fluxus je mednarodna mreža umetnikov, ustanovljena leta 1962 pod okriljem 

Georgea Maciunasa. Ime Fluxus pomeni gibanje, spreminjanje. Tako kot 

happening je tudi Fluxus, v iskanju večje kreativnosti, poskušal prekiniti z 

ujetostjo v ustaljene umetniške prakse. Fluxus je tako interdisciplinarna, 

intermedijska praksa. Člani gibanja so producirali eksperimentalna umetniška 

dela, ki so vključevala glasbo, poezijo, video, grafiko, plakate in druge vizualne 

medije. 

Čeprav so umetniki raziskovali različne medije, sta za Fluxus pomembna 

predvsem dva formata: event (dogodek) ter fluxkit (fluxorodje). Fluxkit je 

majhno, praktično umetniško delo, po navadi v obliki kovčka, kamor so umeščeni 

vsakdanji predmeti. Večinoma jih je sestavljal Maciunas in so namenjeni 

predvsem za privatno uporabo. Event pa je očiten naslednik happeninga ter tako 

kot slednji poskuša integrirati življenje v umetnost oziroma umetnost v življenje. 

Event se od happeninga loči po tem, da zavrača teatralnost in spektakularnost 

akcijskega slikarstva, po tem, da je natančneje načrtovan, in po tem, da predstavlja 

vsakdanje življenje per se (na primer gledanje skozi ključavnico, poliranje violine 

itd.). Medtem ko so bili happeningi večinoma priznani kot akcijsko naravnani, 

zanimivi in sveži, so dogodke Fluxusa po navadi kritizirali kot dolgočasno, 

neodadaistično antislikarstvo. Tu je pomembno izpostaviti, da je kritičnost do 

Fluxusa, ki je bil v nasprotju s happeningi anti-ekspresionističen, ter čislanje 

happeningov posledica navezave happeningov na ameriško akcijsko slikarstvo, ki 

je bilo takrat obče sprejeto in priznano znotraj formalnih umetnostnih krogov 

(Higgins 2002, 11–13). 
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Fluxus se je razvijal sočasno s konceptualno umetnostjo in pop artom, ampak je v 

osnovi, z razliko od slednjih, na prvi pogled dokaj larpurlartističen. Higginsova 

meni, da je Fluxus transformiral avantgardo kot institucionalno kritično in 

ikonoklastično gibanje v nasprotni smeri, tako da je postal čista estetska izkušnja. 

Proizvedena umetniška dela nimajo nekega specifičnega komunikativnega 

namena, niti določenega koncepta, kot v primeru konceptualne umetnosti in pop 

arta. Higginsova poudarja, da v hipu, ko je Fluxus podvržen sistematično 

interpretativnim metodam, nastanejo največja nerazumevanja tega gibanja. Pomen 

Fluxusa Higginsova vidi predvsem v njegovi možnosti integracije vsakdanjika, v 

zamenjavi umetnosti z življenjem, z življenjem kot umetnostjo (Higgins 2002, 

99–103). 

Skozi Fluxus dogodke so neumetniške aktivnosti oziroma vsakdanja opravila in 

stvari predstavljena gledalcu kot umetniški proces. S pomočjo takšnih 

nekognitivnih, poetičnih dogodkov, z aktivacijo čutil skozi čisto estetsko 

izkušnjo, Fluxus poskuša prodreti v samo osrčje človeške percepcije. 

 

Ravno tako kot happening, je imelo tudi gibanje Fluxus svoje začetke v razredu 

Johna Cagea na New School for Social Research v New Yorku. Cagevi študentje, 

kot so George Brecht, Allan Kaprow, Al Hansen, Dick Higgins in Alison 

Knowles, so uporabljali njegove ideje eksperimentalne kompozicije v kontekstu 

vizualne umetnosti, v obliki navodil, ki vodijo aktivnosti izvajalcev skozi event. 

Brechtova partitura dogodka (event score) je mogoče najzgodnejša in najbolj 

trajna iznajdba, ki je nastala znotraj Cagevega razreda. Uvedba partiture dogodka 

poglobi Cagevo teorijo, da je vsak zvok glasba, s tem, ko predlaga, da vsako 

dejanje lahko funkcionira kot glasba. Člani gibanja Fluxus so partiture dogodka 

uporabljali kot predloge in navodila pri izvedbi svojih dogodkov. Pri teh 

partiturah gre predvsem za kratke verbalne zaznamke. 

Podobne začetke je imel Fluxus tudi v Evropi. V Nemčiji je Karlheinz 

Stockhausen kot vodilna figura takratne evropske avantgardne glasbe imel 

podobno vlogo kot John Cage v ZDA. Njegovih predavanj sta se v Darmstadtu 

udeležila La Monte Young (leta 1950) in Nam June Paik (med leti 1957 in 1958), 

oba člana bodočega gibanja Fluxus. Stockhausen je kasneje tudi sodeloval z Nam 

June Paikom (Higgins 2002, 2–11). 
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Umetniki so pri produkciji eventov uporabljali prijeme performativnih umetnosti, 

ne samo glasbene, temveč tudi koreografske in gledališke. Kljub temu pa pri 

Fluxusu zasledimo nekakšno obsedenost z glasbenimi izrazi, ki se kaže predvsem 

v pogosti uporabi besede "partitura" ali pa v uporabi besede "glasba" ter imen 

glasbenih inštrumentov v naslovih umetniških del. Za primer lahko navedemo 

naslove, kot so "One for Violin" Nam June Paika, "Danger Music" Dicka 

Higginsa, "Drip Music" Georga Brechta. Čeprav imajo takšni naslovi in partiture 

dogodka neposredno referenco na glasbene inštrumente in glasbo, nimajo 

neposrednega namena producirati zvočnosti. Poudarek takšnega dela je bolj v 

subverziji tipične uporabe in dojemanja glasbe. Tako na primer v Brechtovem 

delu Solo for Violin (Slika 7) nimamo opravka z glasbilom kot objektom, ki 

proizvaja zvok, ampak se ga tretira kot estetski objekt, ki ga je treba spolirati. 

 

	
Slika 7: G. Brecht. Solo za violino. 1962 

 

Nam June Paik v dogodku z naslovom "One for Violin" na primer počasi dvigne 

violino nad glavo ter jo nato razbije na mizi. V delu "Incidental Music" Brecht 

preizprašuje in analizira status klavirja, kot glasbenega objekta par excellence, 

tako da ga obravnava z drugega zornega kota, neglasbenega. Kljub temu da delo 

ne zahteva prisotnosti zvoka, v njegovi odsotnosti na nek način problematizira 

glasbo oziroma njeno inherentno areferencialnost ter kritizira institucionalizacijo 
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glasbe oziroma glasbene normative, ki jih postavljajo glasbene institucije (Kim-

Cohen 2009, 169–174).  

Drip Music (Slika 8) pa lahko, kot opazi LaBelle, razumemo kot implicitno 

kritiko abstraktnega ekspresionizma. Brechtovo togo in patetično kapljanje vode v 

kozarec na humoren način, kar je bilo splošno značilno za Fluxus, kritizira 

Pollockovo močnejše ter bolj moško brizganje barve po platnu (LaBelle 2008, 

65). 

 

	
Slika 8: G. Brecht. Drip Music. Izvaja G. Maciunas. Amsterdam. 1963 

	

LaBelle trdi, da uporaba zvočnih konceptov, ki zavzemajo ključno mesto v 

produkciji Fluxus dogodkov, kaže na odmik od inherentne stabilnosti vizualnega 

umetniškega objekta k vibracijskim, performativnim, humornim in igrivim 

načinom umetniške produkcije. Zvok, ki se nenehno odmika od svojega izvora, 

tako zamaja stabilnost vizualne forme, ter se izogne reprezentativnim pomenom, 

tako da preseže simbolizacijo. Umetniki so uporabljali zvok predvsem zaradi 

njegove neposrednosti pri aktivaciji percepcije publike, saj zvok že v trenutku 

lastnega nastanka zahteva pozornost poslušalca. Fluxus, s tem ko ustvarja zvočne 

dogodke, ki se izognejo tradicionalnemu pojmovanju glasbe, zahteva od 

gledalca/poslušalca, da začne smatrati ne samo vse zvoke kot glasbo, ampak tudi 

naključna in nenamerna dejanja ter vizualne stvari kot glasbene. Zvok in njegove 

akustične značilnosti ter operacije za Fluxus služijo kot način usmerjanja 

pozornosti na samo percepcijo. Namen Fluxusa je ravno preizpraševanje 
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percepcije. Raje skozi samo materialnost kot skozi označevanje in reprezentacijo 

(LaBelle 2008, 62–63). 

Z zgoraj opisanimi pristopi umetniki Fluxusa reducirajo tipične pomenske 

reference objektov, njihov ontološki status, ter poskušajo skozi banalna dejanja, 

izolirana iz normalnega okolja, in skozi nesimbolne geste uprizoriti nezaznavne 

vidike vsakdanjika. Z usmerjanjem pozornosti na navadna, vsakdanja dejanja se 

tako skozi umetniški proces odpirajo osnovna ontološka vprašanja. Umetnost v 

takem primeru ne funkcionira več kot reprezentativna iluzija ali abstrahirana 

resničnost, ampak postavi življenje kot tako na piedestal ter ga predstavi kot 

umetnost. Čeprav Hannah Higgins zreducira delovanje Fluxusa na predvsem 

estetsko izkušnjo, kot sem omenil zgoraj, lahko opazimo določene potrebe in 

namere gibanja, da skozi svoje dogodke odpira določena kritična vprašanja iz 

kulturne in socialne sfere. Fluxus resničnosti ne problematizira eksplicitno, 

temveč ustvari pogoje, znotraj katerih si lahko zastavimo mnogotera ontološka in 

družbeno-kritična vprašanja. 

 

 

2.3.6. Robert Morris 
 

V zgodnjih šestdesetih letih prejšnjega stoletja se je kiparska praksa razširila 

onkraj zgolj inherentno vezanih strukturnih problemov same kiparske forme v 

tako imenovano razširjeno kiparsko polje. V tej razširjeni situaciji je kiparski 

objekt zasnovan kot interakcija med objektom, gledalcem in okoljem, oziroma na 

razmerjih gledalec/objekt, objekt/okolje ter okolje/gledalec. Umetnost se tako 

prikaže v interakciji ter treh členov. 

Čeprav je za dekonstrukcijo/rekonstrukcijo kiparstva in drugih umetniških praks 

morda najbolj zaslužen Duchampov readymade, se bom tukaj, v izogib nepotrebni 

preobsežnosti teksta, raje osredotočil na "preobrazbo" skulpture in razvoj 

določenih idej ter konceptov, vezanih na kiparstvo, skozi minimalizem šestdesetih 

let, predvsem pa se bom posvetil določeni Morrisovi skulpturi, ki v razširjeno 

kiparsko polje uvede zvok kot enakovreden material. 
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Leta 1979 je Rosalind Krauss, po Greenbergu najbrž najbolj vplivna ameriška 

umetnostna kritičarka, objavila svoj kulten esej z naslovom Sculpture in the 

Expanded Field, v katerem je poskušala natančno opredeliti kiparske prakse v 

šestdesetih letih (predvsem minimalizem), ki so v bistvu prepletale kiparstvo, 

slikarstvo, arhitekturo in krajino, ter kiparstvo poskušala kategorično ločiti od 

drugih dveh kategorij. Tako kot je umetnike v tem obdobju odvračal heroični 

artefakt abstraktnega ekspresionizma, kateremu so se posledično uprli, se je 

Kraussova uprla Greenbergovemu formalizmu. Ker se ji je Greenbergov pristop 

zdel preveč omejen za analiziranje in percipiranje novejših umetniških del, katerih 

pomen ni več temeljil na materialnosti lastnega medija, se je zatekla k francoski 

poststrukturalistični filozofiji (predvsem Merleau-Pontyjevi fenomenologiji 

percepcije in Derridajevi dekonstrukciji), ki jo je inkorporirala v svojo 

umetnostno kritiko. Za Kraussovo logika prostora v postmodernistični praksi ni 

več organizirana okoli definicije danega medija na podlagi lastne materialnosti 

oziroma percepcije materiala, temveč je organizirana na podlagi diskurza (Krauss 

1979, 43).  

 

Postmodernistične prakse šestdesetih let so na področje likovne umetnosti uvedle 

souporabo različnih medijev hkrati. Umetniki so tako pri produkciji svojih del 

neobremenjeno uporabljali razna izrazna sredstva za dosego zastavljenega 

umetniškega cilja ter vse bolj poudarjali pomembnost prostora in telesa v odnosu 

do umetniškega dela. Aluminijaste slike Franka Stelle so na primer prvi poskus 

tranzicije slike v bolj skulpturalno domeno in tako na nek način nakazujejo 

"konec" slikarstva in posledično tudi redefinicijo kiparstva. Donald Judd pa s 

svojimi kubusi, pritrjenimi na galerijsko steno, briše meje med slikarstvom, 

kiparstvom in arhitekturo, s tem ko v samo delo vključi še arhitekturno dimenzijo 

same galerije.   

Delo, ki je nadvse pomembno pri nadaljnjem razvoju zvočne ter intermedijske 

umetnosti skozi zgodovino postmoderne umetnosti, je Box with the Sound of Its 

Own Making. 
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Slika 9: R. Morris. Box with the Sound of Its Own Making. 1961 

 

To delo ameriškega kiparja ter konceptualnega umetnika Roberta Morrisa, enega 

najvidnejših predstavnikov minimalističnega kiparstva (poleg Donalda Judda, 

Sola LeWitta, Richarda Serre in drugih), je deloma minimalistična skulptura, 

deloma performativno-konceptualna intelektualna igra, ki se po Morrisovih 

besedah poigrava s »smrtjo procesa ter trajanjem same ideje« (Morris v LaBelle 

2008, 81). 

 

Box with the Sound of Its Own Making (Slika 9) je lesena kocka, ki meri približno 

25 cm v vsako smer, znotraj katere se nahaja majhen zvočnik, ki z 

magnetofonskega traku predvaja točno to, kar namiguje že naslov dela; 

triinpolurni zvočni zapis samega procesa izdelovanja škatle. 

Morrisova škatla je bila prvič razstavljena kot "spremljevalni program" na 

koncertu, 31. marca 1961, v bostonskem Harvard-Radcliffe Clubu, kjer so bila 

predstavljena glasbena dela La Monte Younga in Richarda Maxfielda (LaBelle 

2008, 86). Istega leta si je John Cage privatno ogledal delo v Morrisovem 

stanovanju ter poslušal celoten triinpolurni posnetek. Morris in Cage sta si tudi 
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dopisovala, v teh pismih pa lahko neposredno razberemo očiten Morrisov interes 

za Cagevo estetiko (Kim-Cohen 2009, 45–46). 

 

Pri Morrisovi škatli imamo v bistvu opravka z dvema škatlama. Ena je 

predstavljena kot materialna prezenca, torej škatla v obliki fizičnega objekta, 

druga pa kot neprekinjena reprodukcija njene konstrukcije v obliki zvočne 

dokumentacije. Percepcija gledalca tako niha med dvema prepletajočima se 

perspektivama. Med fizično prezenco in zvočno reprodukcijo prisotnega objekta. 

LaBelle opozarja, da imamo poleg dveh škatel opravka še s tretjo, ki pa ni vidna 

niti slišna. Tretja škatla je magnetofonska naprava, ki pa je bila leta 1961 

vsekakor prevelika, da bi jo bilo mogoče postaviti znotraj Morrisove škatle 

(LaBelle 2008, 83). Ampak ravno ta vidna odsotnost tehnološke naprave, njen 

izbris iz vidnega polja gledalca (Morris jo je po navadi skril v podstavek), 

dislociranje njene prezence iz umetniškega dela, kaže na določeno akuzmatičnost 

zvočne prezence. Akuzmatičnost pomeni, da zvoku ne vidimo izvora, njegovega 

vira ne moremo locirati, ne vemo, kaj ga povzroča. Izraz akuzmatičen izvira od 

Pierra Schaefferja, ki je ravno tako pomembna figura znotraj zvočnih umetnostnih 

praks. Schaeffer je bil pionir tako imenovane konkretne glasbe (musique 

concrète), elektro-akustične glasbe iz poznih 40. let dvajsetega stoletja, ki temelji 

na manipulaciji zvočnih posnetkov konkretnih zvokov. Zvočni posnetek, po 

Schaefferjevem mnenju, odtrga zvok od svojega vira ter ga naredi akuzmatičnega 

(Kim-Cohen 2009, 9). Zvok tako postane objekt. Mladen Dolar opozarja, da izvor 

besede akuzmatičen izvira iz filozofije. Akuzmatiki so bili Pitagorovi učenci, ki 

so, skriti za zaveso, poslušali njegove nauke, ne da bi ga videli (Dolar 2003, 96–

97).  

 

Skratka, Morris, s tem ko skrije predvajalnik, zvočnik pa zapre v škatlo, naredi 

zvočni posnetek akuzmatičen. Akuzmatičen je pa ravno zaradi časovne 

relativnosti, s katero imamo opravka ob soočenju s škatlo. Zvok, ki prihaja iz 

škatle, ni od zdaj, ampak iz preteklosti, škatla pa je rezultat te preteklosti. Kar 

slišimo, vidimo pred sabo, kot končano delo, ki pa je hkrati še zmeraj v 

nastajanju. Pri Morrisovi škatli je separacija med sedanjostjo in preteklostjo 

združena v enem objektu, to pa ustvarja situacijo, v kateri je gledalec prisiljen k 

nenehnemu premikanju med dvema perspektivama v odnosu do objekta, med 
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dvema zornima kotoma, ki pa sta produkt neizbežnega časovnega zamika, ki ga 

škatla proizvaja. Morrisova škatla je tako razstavljena v dveh časovnih prostorih, 

percepcija gledalca pa je ujeta v časovni vrzeli med sedanjostjo in preteklostjo. 

Zvok v omenjenem Morrisovem "razširjenem" kipu funkcionira kot idealen medij 

za takšno časovno igro, igro percepcije. 

 

LaBelle ugotavlja, da ima zvok pri Morrisovi škatli v bistvu funkcijo teksta. Torej 

zvok v obliki informacije, ki jo lahko beremo. Zvok v tem primeru več ne 

funkcionira kot čista fenomenološka izkušnja, ki seže onkraj tradicionalne 

reprezentacije, kot v primeru mnogih Fluxusovih poetičnih dogodkov, niti ne 

funkcionira kot prej omenjeni Schaefferjev zvočni objekt, ki s svojo 

materialnostjo zapolni prostor, ampak, kot ugotavlja LaBelle, sproži nekakšno 

intelektualno uganko, ki debalansira percepcijo gledalca. Morrisova škatla zato 

zahteva analitično poslušanje (LaBelle 2008, 83–84). Morrisov zvok je 

diskurziven. Takšno umetniško delo očitno poudarja koncept pred formo, tudi na 

račun estetske izkušnje (Morrisova škatla vsekakor ni nek estetski fetiš objekt; 

vidne so sledi konstrukcije, žeblji ...), in nakazuje razvoj konceptualne umetnosti 

v sledečih letih. Čeprav so bili temelji postavljeni že z Duchampovim 

readymadeom, so bile ravno umetniške prakse poznih petdesetih in šestdesetih let 

ključne predhodnice konceptualne umetnosti.  

 

Morris v razširjeno kiparsko polje z uporabo zvoka torej uvede element časa. 

Kim-Cohen meni, da čas v razširjeno situacijo posledično uvede tudi zgodovino, 

zgodovina pa s seboj očitno prinese tudi politično, socialno, razredno in rasno 

problematiko. Sama Morrisova umetniška praksa se ni neposredno navezovala na 

takratno družbeno situacijo, njegova dela niso bila preveč politično in družbeno 

angažirana, čeprav je bil sam aktivno vpleten v razna politična in družbena 

gibanja tistega časa, in je menil, da mora biti v umetnosti vsekakor prisotna 

določena mera družbeno-politične odgovornosti (Kim-Cohen 2009, 59–60). 

 

Box with the Sound of Its Own Making je najbrž prvo umetniško delo, ki je 

enakovredno združilo kiparstvo in zvočno umetnost ter tako odprlo galerijska 

vrata prihodnjim zvočno-prostorskim intervencijam. Naj omenim, da je element 

zvoka bil prisoten že v mehaničnih in kinetičnih delih Jeana Tinguelya in 
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skulpturah Henryja Bertoie, ki so bile ustvarjene pred Morrisovo škatlo, ampak je 

bil v teh primerih zvok le stranski produkt njihovih skulptur.  

 

V Morrisovih delih in na splošno v minimalistični umetnosti je odnos med 

umetniškim objektom in gledalcem ključnega pomena. Sam umetniški objekt več 

ne funkcionira v svoji celovitosti in ne proizvaja pomena, ampak je ta proizveden 

v performativni izmenjavi med objektom in gledalcem. Minimalizem se ne 

ukvarja več z duševnim stanjem samega umetnika, temveč z medsebojnimi odnosi 

med telesi, med objekti in subjekti. Takšna umetnost tako več ni samozadostna 

znotraj lastnih okvirjev, ampak je odvisna od zunanjih dejavnikov, od prisotnosti 

in aktivnosti gledalca. Takšen pristop se kasneje potencira v sodobni interaktivni 

umetnosti. 

 

 

2.4. Glasovi v likovni umetnosti 
 

2.4.1. Edvard Munch: »Krik« 
 

Naj začnem z najbolj znanim glasom v likovni umetnosti, ki pa je v bistvu 

neslišen. V bistvu tudi ni glas, ampak masiven, neartikuliran, kaotičen krik, ki 

izkrivi vso materijo okoli sebe. Govorim seveda o Munchovem Kriku (Slika 10). 

Neslišen pa seveda ni samo zato, ker se nahaja na sliki in slike po navadi ne 

oddajajo glasov, čeprav jih nekatere znajo simulirati (na primer pri poznih 

Goyevih slikah se zdi, kot da resonirajo neko demonsko zvočnost; mogoče zato, 

ker je Goya oglušel in je poskušal naslikati tisto, česar fizično več ni mogel 

slišati?). Krik v omenjeni sliki je nem. Žižek meni, da je nem, ker je tesnoba 

premočna, da bi se krik vokaliziral, zato se materializira v spiralnih oblikah 

distorzirane krajine (Žižek 2008, 133). Jameson opaža, da surove vibracije iz 

človeškega grla seveda niso kompatibilne s slikarskim medijem, kar je na sliki 

poudarjeno s tem, da homunkulus nima ušes, odsotni krik pa se zato manifestira in 

brezkončno vrača v obliki zank in spiral pokrajine, ki vibrirajo trpljenje in 

bolečino (Jameson 2001, 21). Te spiralne linije celo spominjajo na pojav, ki mu 

rečemo kymatika. To je pojav, pri katerem ima zvočna resonanca takšen učinek na 
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materijo, da jo preoblikuje. Lahko bi celo rekli, da Munchov Krik deluje na enak 

način, kot če bi vrgli kamen v vodo. Na mestu, kjer kamen zadane vodo, nastane 

trenutna praznina. Energija, ki se ob udarcu sprosti, se prevede v simetrično 

valovanje vode okoli nastale luknje. Spiralne linije Munchove izkrivljene krajine 

v ozadju (čeprav v bistvu kar silijo v ospredje, figuro pa nekako vleče v ozadje) 

prav tako povzroča kaotična sproščujoča se energija, ki se ni mogla sprostiti na 

mestu izvora, skozi luknjo, odprtino v homunkulusovi glavi, v obliki oglušujočega 

krika, ki bi ga morali slišati tudi tisti dve nezainteresirani figuri zadaj na mostu. 

Žižek v maniri lacanovske psihoanalize trdi, da imamo v takem primeru opravka z 

glasom kot objektom (Lacan je namreč Munchov Krik koristil kot referenco, da je 

ponazoril primer glasu kot objekta), krikom, ki se je zataknil v grlu in se ne more 

osvoboditi ter vstopiti v prostor subjektivnosti, nastala tesnoba pa se potemtakem 

manifestira v izkrivljeni realnosti (Žižek 2008, 134). 

 

	
Slika 10: E. Munch. Krik. 1893 

	
V nadaljevanju bom obravnaval različne glasove, ki so se manifestirali skozi 

šestdeseta in sedemdeseta leta, v okviru performativnih galerijskih umetnosti. Ta 

umetniška praksa je skozi svoj razvoj postala vse bolj socialno, politično in 

kontekstualno naravnana ter je na nek način sovpadala z razvojem francoske 
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poststrukturalistične teorije, ki se je ukvarjala z razgradnjo modernističnih 

metafizičnih filozofskih vprašanj (LaBelle 2008, 101). Performativna umetnost se 

večinoma ukvarja s problemi telesa, identitete in odnosov znotraj socialne in 

politične sfere, na primer z razredno, rasno in spolno problematiko, ter intenzivno 

uporablja telo za dosego zastavljenega umetniškega cilja. Sam se bom tukaj 

osredotočil predvsem na uporabo glasu znotraj performativne umetnosti, na 

glasove, ki so tesno povezani s prostorom, predvsem galerijskim, oziroma na 

performativna in konceptualna umetniška dela, ki temeljijo na relacijah med 

glasom, telesom, prostorom in gledalcem/poslušalcem. Glas v naslednjih primerih 

je koriščen predvsem kot sredstvo za problematiziranje telesa, identitete in 

subjekta znotraj intersubjektivnih socialnih odnosov. Glas je seveda zvočni 

podaljšek telesa. Je materialni nosilec govora in temelj družbenih vezi. 

 

Glas kot nosilec pomena funkcionira kot izginjajoči posrednik ter k samemu 

pomenu nič ne prispeva. Dolar trdi, da »glas omogoča izjavo, vendar se v njej 

skrije in izgine, razblini se v pomenu, ki ga je izjava proizvedla. Pri prenosu 

pomena je glas nosilec, a obenem tudi moteči element: če nekoga poslušamo 

govoriti, smo sprva zelo pozorni na njegov/njen glas in njegove posebne 

značilnosti, njegovo barvo in akcent, in dokler se osredotočamo na glas, nas to 

ovira pri dojemanju pomena« (Dolar 2003, 23). 

Glas je kljub svoji krhkosti in minljivosti materialni element, ki omogoča govor, 

vendar je kot tak izmuzljiv pomenu. Je nelingvističen del govora. Da glas 

proizvaja pomen, se mora ujeti v matrico, v strukturo označevanja, označevalec pa 

za svoj prenos potrebuje materialni nosilec. Kljub temu se v govoru, pri prenosu 

označevalcev, glas popolnoma ne izgubi, ampak ostane nekakšen ostanek glasu, 

ki ubeži označevalcu (Dolar 2003, 23–30). 

 

 

2.4.2. Alvin Lucier: »I am Sitting in a Room« 
 

Pri naslednjem umetniškem delu imamo opravka z zanimivo medsebojno igro 

med glasom (govorom) in prostorom. Alvin Lucier je iz svojega zanimanja za 

zvočne fizikalne fenomene in zaradi svoje hibe v govoru (jecljanje) leta 1969 
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ustvaril delo z naslovom I am Sitting in a Room. Lucier je na magnetofonski trak 

posnel naslednji tekst: 

 

»I am sitting in a room different from the one you are in now. I am recording the 

sound of my speaking voice and I am going to play it back into the room again 

and again until the resonant frequencies of the room reinforce themselves so that 

any semblance of my speech, with perhaps the exception of rhythm, is destroyed. 

What you will hear, then, are the natural resonant frequencies of the room 

articulated by speech. I regard this activity not so much as a demonstration of a 

physical fact, but more as a way to smooth out any irregularities my speech might 

have.« (Slika 11) 

 

Nato je posnetek omenjenega teksta predvajal nazaj v sobo ter ga z mikrofonom 

posnel na drug magnetofonski trak. Slednji posnetek pa je potem spet predvajal 

nazaj v sobo ter ga znova posnel na prvi trak. Tako je posnet govor simultano 

predvajan v prostor in znova posnet. Ko je Lucier ta proces ponavljal znova in 

znova, so določene resonančne frekvence govora skozi repeticijo bile ojačane s 

skupnimi resonančnimi frekvencami sobe, druge frekvence govora pa so se 

sčasoma izničile do te mere, da je govor postal nerazumljiv. Naj pojasnim, govor 

je postal nerazumljiv, ker se zvočni signal ni snemal neposredno s traku na trak, v 

hermetično zaprtem prostoru elektronske naprave, kjer se zvočni signali skoraj 

nedegradirano prenašajo v svoji čistosti, ampak preko mikrofona, ki je sprejemal 

in beležil preko zvočnikov predvajan zvok, kar pa je rezultiralo v tem, da so 

resonančne frekvence inherentne arhitekturnim dimenzijam prostora – vsak 

prostor pa ima seveda svoje lastne značilnosti, ki neposredno vplivajo na zvočno 

valovanje z absorpcijo, refleksijo, atenuacijo in drugimi pojavi, ki so odvisni od 

danih strukturnih karakteristik prostora (velikost in oblika prostora ter drugi 

materialni dejavniki) – ojačale samo določene, izbrane frekvence govora. 

Arhitekturni prostor je tako učinkoval kot filter, ki je v govoru »zgladil 

nepravilnosti« ter ga transformiral v čisti zvok. Prostor je na nek način artikuliral 

Lucierjev govor. 
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Slika 11: A. Lucier. Navodila za izvedbo I am Sitting in a Room. 1970 

 

Vendar Lucierjeve govorne nepravilnosti niso bile povsem odpravljene. Tudi po 

mnogih repeticijah prej omenjenega procesa je bilo Lucierjevo jecljanje na koncu 

še zmeraj nekako prisotno; glasnejši poudarki znotraj brnečih in migetajočih 

dolgih tonov, ki so rezultat takšnega ponavljajočega snemanja, so časovno 

pozicionirani prav na mestu, kjer je bilo prej prisotno Lucierjevo jecljanje. S tem 

ko je Lucier v tekstu razkril svoj namen, namreč da se v procesu izgubijo 

nepravilnosti v njegovem govoru, smo pri poslušanju dokumentiranega posnetka 
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ves čas pozorni prav na jecljanje, pričakujoč njegovo hipotetično izničenje, ki pa 

popolnoma ne izgine tudi po tem, ko je govor že postal nerazumljiv. LaBelle celo 

meni, da prav Lucierjevo jecljanje poganja celotno delo (LaBelle 2008, 126). 

 

Jecljanje kot tako je namreč vdor v jezik, z zvočnega ter s semantičnega vidika. 

Vdor neartikulirane telesnosti v strukturo izjavljanja. Jecljanje moti naravni tok in 

ritem govora ter ga s tem naredi bolj mehaničnega, hkrati pa distraktira poslušalca 

pri pomenskem dojemanju izjavljanja, saj se smisel, ki je med govorjenjem v 

procesu nastajanja, neprenehoma prekinja. Ampak jecljanje naredi slišno tisto, 

česar se ne da izreči, kar ostaja v domeni nezavednega, kar posledično konstituira 

osebnost; slišno v obliki napake, zareze v govoru in komunikaciji, kot hipni vdori 

praznine v sicer neprekinjenem toku besed. 

V I am Sitting in a Room poslušamo Lucierjev glas, kako počasi in postopoma 

difuzira ter izginja v zvočni dominantnosti prostora. Lahko bi rekli, da prostor 

dobesedno pogoltne Lucierjev glas ter ga naredi za svojega. Ostanejo v bistvu 

samo še tiste frekvence njegovega govora, ki jih je predhodno "diktiral" sam 

prostor. Lucierjev glas in prostor v procesu ponavljanja tako postaneta eno. 

Ostane le še bežna niansa Lucierjevega jecljanja, ostanek njegove osebnosti, ki je 

ni bilo mogoče ubesediti.  

 

 

2.4.3. VALIE EXPORT: »Tonfilm« 
 

En izmed zgodnejših umetniških podvigov avstrijske feministične umetnice 

Waltraud Lehner, ki je bolj znana pod imenom VALIE EXPORT, je njeno 

nerealizirano delo Tonfilm (Slika 12) iz leta 1969. Navodila za izvedbo dela se 

glasijo: 

 

»a photoelectric amplifier is built/surgically into the glottis and connected with a 

light sensitive resistor, which is attached to the outer skin below the ear. the 

photoelectric amplifer controls the volume. when there is a lot of light, lots of 

electricity is directed toward the amplifer, the volume is high. with low light it is 

the reverse. 
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the live soundfilm works like this, people scream horrifically at midday—as a side 

effect of the glottis irritation enormous salivation and intestinal cramps etc. 

occur—with increasing twilight the register of the nation is subdued. 

soundfilm offers a lively panorama of early morning chirping, midday slobbering 

and screaming and absolute night’s rest. communication is made possible over 

thousand meters, the secret disappears (evenings without speaking, midday only 

screaming) ... also this is a new way of communication!« (EXPORT v Kim-Cohen 

2009, 215) 

 

Kot vidimo gre za hipotetično intervencijo v telo, za bodyart. Namen VALIE 

EXPORT je bil, da bi s tehnološkim posegom v telo manipulirali človeški glas. S 

kirurškim posegom bi se namreč v glotis (predel v grlu, ki vključuje glasilki in 

špranjo med njima) vgradil fotoelektrični ojačevalec ter se povezal s 

fotoupornikom, ki bi bil pritrjen na površini telesa, pod ušesom. Glede na 

intenzivnost sprejete svetlobe bi optično tipalo tako dovajalo električni tok do 

ojačevalca, ki pa bi povzročal, da glas postane tišji (manj sprejete svetlobe) ali pa 

glasnejši (več sprejete svetlobe). Tako preparirana telesa bi na primer sredi dneva 

grozeče kričala, ponoči pa popolnoma utihnila. Dnevni cikli bi tako skozi proces 

pretvorbe svetlobne v zvočno energijo neposredno vplivali na komunikacijo. Ideja 

takšnih modificiranih subjektov, ki v popolni odvisnosti od zunanjih dejavnikov 

nehote kričijo in nekontrolirano utihnejo, je prispodoba kontrole in represije, ki jo 

po navadi izvajajo družbene oblasti. Takšna modifikacija človeškega telesa bi bila 

za oblast seveda idealen inštrument utišanja svojeglavega ljudstva. VALIE 

EXPORT namreč meni, da je glas ljudstva dejansko že ventrilokvistično ugrabljen 

s strani državnih in cerkvenih institucij ter podvržen raznim pravilom, zakonom in 

družbenim normam (EXPORT v KIM-Cohen 2009, 216). 

 

VALIE EXPORT vidi glas in govor kot odsev osebnosti subjekta, ki pa je vržen v 

strukturirano realnost, znotraj katere ne govori, ampak izraža tisto, kar od njega 

zahteva simbolna struktura družbene ureditve. Tonfilm takšno simbolno nasilje s 

kirurškim rezom pretvori v nasilje, ki ga potem nad subjektom namesto družbe 

izvaja narava. 
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Slika 12: VALIE EXPORT. TonFilm. 1969 

	

	

2.4.4. Vito Acconci: »Seedbed« 
 

V performativnem umetniškem delu z naslovom Seedbed (Semenska greda) iz leta 

1972 Vito Acconci vzpostavlja kompleksen dialog med sabo in obiskovalci. 

Seedbed (Slika 13) je bil predstavljen v newyorški galeriji Sonnabend, kjer je bila 

v galerijskem prostoru skonstruirana lesena rampa, umetna klančina, ki se je od 

sredine prostora počasi vzpenjala proti robu. Pod rampo se je dvakrat na teden, po 

osem ur na dan, nahajal Acconci, kjer je, skrit pred pogledom obiskovalcev, 

masturbiral ter preko mikrofona in ozvočenja s seksualnimi ubesedenimi 

fantazijami, vzdihovanjem in stokanjem nagovarjal prisotne obiskovalce, katere je 

slišal hoditi po rampi (LaBelle 2008, 108–109). 

Situacija, v kateri je telo umetnika navidez odsotno, njegova duševna prezenca pa 

prisotna v obliki prosto lebdečega, raztelešenega akuzmatičnega glasu, je 

Acconciju omogočila, da vzpostavi edinstven intimen odnos z obiskovalci. 
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Vzpostavitev takšnega intimnega odnosa je možna prav zaradi fizične separacije 

med telesom performerja in telesom obiskovalca, ki pa jo omogoča lesena 

pregrada. Acconcijev raztelešen glas je tako materialni nosilec njegovih 

seksualnih fantazij in mehanizem, ki omogoča transfer. Umetnost se v Seedbed 

manifestira kot vzajemna intersubjektivna erotična izmenjava med umetnikom in 

gledalcem. 

 

	
Slika 13: V. Acconci. Seedbed. 1972 

 

LaBelle ugotavlja, da je Acconcijeva telesnost še kako prisotna v libidinalnem 

naboju njegovega glasu, ki se preko ozvočenja vsiljuje obiskovalcem (LaBelle 

2008, 110). Njegov glas tako rekoč proizvaja njegovo telesnost. Uporaba lesene 

pregrade ter tehnologije, ozvočenja, zagotavlja, da Acconcijev glas ne prihaja 

izpod nog obiskovalcev, ampak daje občutek, da glas prihaja iz nekakšnega 

dislociranega, fantazijskega prostora. Mogoče lahko celo rečemo, da Acconcijev 

glas je prostor. Fantazijski prostor Acconcijevega poželenja, v katerega se ujame 

obiskovalec, ko vstopi v galerijski prostor. V tem primeru se Acconcijev glas 

razvije po galerijskem prostoru, ga zapolni in si ga prilasti, v nasprotju z 

Lucierjevim glasom, ki ga je prostor izničil. 

Acconcijeva umetniška praksa ravno tako kot umetniške smeri petdesetih in 

šestdesetih let, ki sem jih obravnaval prej, izpodbija in subverzira formalizem 

modernistične umetnosti. Acconcijev Seedbed lahko vidimo kot nadaljevanje 
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minimalistične prostorske intervencije, ki v razširjeno situacijo vključi še telo, 

oziroma bolje, glas umetnika – ne nazadnje imamo, z vizualnega vidika, opravka 

z minimalističnim kiparskim posegom v galerijski prostor, leseno konstrukcijo, ki 

omogoča vzpostavitev specifične situacije. Acconci tudi priznava vpliv Judson 

Dance Theatra, eksperimentalnega plesnega gibanja iz šestdesetih let, katerega 

član je bil tudi Robert Morris, ter je bilo ključno za razvoj minimalizma. 

Umetnost v Acconcijevem delu ravno tako ni zgoščena v edinstvenem 

umetniškem objektu, temveč se pojavi skozi distribucijski sistem, ki omogoča 

vzajemno izmenjavo subjektov v polju družbenega (Jones 2002, 135–144). 

 

Kot smo videli, se glas v omenjenih primerih ne uporablja zgolj kot nosilec 

pomena, orodje za proizvajanje govora, izginjajoči vmesnik, ki postane zavržen v 

trenutku, ko je pomen prenesen do naslovnika, ampak raje proizvaja nekakšne 

prostore, ki vzniknejo iz napetosti med glasom in govorom. Takšen glas se v 

govoru ne izgubi, temveč se osvobodi označevalcev in ima sposobnost, da skozi 

estetsko izkušnjo kritično odpira področja, ki so drugače pomenu izmuzljiva in 

neubesedljiva. Lahko celo rečemo, da tako osvobojen glas, v svoji materialnosti, 

sam postane govor, ki govori nekaj, kar se ne da izreči, v katerem se izreka 

subjektovo nezavedno ter posameznikova umeščenost in aktivnost znotraj 

kompleksnih intersubjektivnih odnosov strukturirane družbene resničnosti. 

Takšen glas vzpostavlja odnose, ki so izven dometa čiste racionalnosti razuma.  

 

 

2.5. Zvok in prostor 
 

Videli smo, da ima glas/zvok sposobnost, da zapolni in si prilasti arhitekturni 

prostor ter posameznika, ki se v njem nahaja. Zvočnost na posameznika učinkuje 

tako, da nepovabljeno vdre v njegovo telo. Subjektovo telo tako postane 

resonančni prostor, v katerem se zvok sploh dokončno razvije. 

Skozi šestdeseta leta so se umetniki vse bolj nagibali h krhkim in minljivim 

materialom, procesnim situacijam in prostorskim modifikacijam, ki so se 

ukvarjale predvsem s telesno-prostorskimi fenomenološkimi izkušnjami 

gledalcev. Ustvarjanje umetniških objektov se je razširilo onkraj tradicionalnega 
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formalističnega pojmovanja umetniškega dela, ki je centralizirano v snovnosti 

statičnega objekta, v razširjen prostor umetniške instalacije, kjer je telo gledalca 

vključeno v medsebojno interaktivno izkušnjo s prostorom in objekti v njem. 

Gledalec tako ni več samo postavljen pred umetniški objekt, s katerim se poveže v 

nekakšni vizualni distanci, ampak dejansko vstopi v samo umetniško delo. 

 

 

2.5.1. Michael Asher 
 

Prijemi minimalistične prakse, ki je sprožila aktiven odnos med objekti, 

prostorom in gledalcem, so vidni tudi v delih Michaela Asherja. Asherjevo delo 

ne temelji na ustvarjanju tradicionalnih umetniških objektov, ampak na 

modifikacijah in transformacijah obstoječega prostora. Asher galerijskega 

prostora ne uporablja kot prostor, ki bi samo "uokviril" njegov umetniški objekt, 

temveč ga z arhitekturnimi in akustičnimi posegi pretvori v umetniško delo, v 

katerem je tradicionalen umetniški objekt dejansko odsoten. 

 

Asher je v svoji instalaciji (Slika 14), ki je bila leta 1969 vključena v skupinsko 

razstavo z naslovom Spaces v Muzeju moderne umetnosti, preoblikoval velikost, 

obliko in materialno strukturo obstoječega galerijskega prostora z namenom 

minimaliziranja akustičnega odboja – odmeva v prostoru. Razstava Spaces je 

namreč reflektirala takratne umetniške prakse, ki so temeljile predvsem na 

gledalčevi izkušnji in participaciji v odnosu do umetniškega dela. Asher je v dan 

prostor, ki je imel dva vhoda, oziroma vhod in izhod, dodal dodatne stene ter ga 

akustično izoliral. Montažne stene je celo postavil na gumijaste blazinice, da bi 

zmanjšal vibracije iz zunanjih prostorov. Z uporabo gradbenih materialov in 

tehnik je Asher tako skonstruiral prostor, ki je bil skrajno izoliran od okoliških 

prostorov muzeja. 

Skozi arhitekturne in akustične modifikacije prostora je Asherjeva instalacija 

absorbirala zvok iz okolja ter delovala kot gluha soba, ki utiša prisotne zvoke in 

njihove odmeve. Takšno utišanje je za Asherja omogočalo kontrolo in artikulacijo 

čutnega prostora. V takšnem prostoru za gledalca dejansko ni bilo nobene 

oprijemljive točke. S tem ko je izpraznil prostor vsakršnega vizualnega in 
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zvočnega stimulansa, je Asher dejansko razstavil odsotnost. LaBelle navaja, da je 

Asher na začetku v instalacijo hotel vključiti še tonski generator, ki bi v prostoru 

oddajal določene frekvence, ampak je kasneje raje dal poudarek zvočni absorpciji 

v prostoru (LaBelle 2008, 88). 

 

	
Slika 14: M. Asher. Instalacija za razstavo Spaces. 1969 

 

V njegovi predhodni instalaciji v La Jolla Museum of Art pa je zvok bil dejansko 

prisoten. Asher je tu v modificiran prostor vključil še zvočni oscilator, ojačevalec 

in zvočnik, ki so bili skriti za steno. Oscilator je oddajal frekvenco 85Hz. Ta nizka 

frekvenca je povzročala, da so stene v prostoru uglašeno zaresonirale. 

Horizontalne površine, tla in strop, pa je Asher akustično obdelal. Na tla je položil 

belo preprogo, ki je blažila zvočne frekvence, na strop pa montiral akustične 

absorberje. Tako akustično obdelane horizontalne površine prostora so izničile 

vertikalno gibanje zvoka. Medtem ko so se vertikalne površine odzvale na zvočne 

vibracije, ki jih je povzročal oscilator, in resonirale v frekvenci 85Hz, so 

horizontalne površine, zaradi svojih blažilnih lastnosti, frekvenco reducirale, kar 

pa je rezultiralo v tem, da je na sredi prostora zvok skoraj popolnoma izginil 

(LaBelle 2008, 89). 
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V instalaciji na Pomona Collegeu (Slika 15) je Asher odstranil vhodna vrata 

galerije in v prostor spustil zvoke in hrup iz zunanjosti. Prostor je bil prepariran 

tako, da je bil sestavljen iz dveh trikotnih sob, ene večje in ene manjše, ki sta bili 

združeni na stičišču dveh najožjih točk. Sobi sta bili postavljeni tako, da sta 

reflektirali ena drugo. Trikotna oblika sob je učinkovala kot naravni zvočni 

ojačevalec. Prva (manjša) soba je tako sprejemala zunanje vsakdanje zvoke 

(promet, pogovore mimoidočih itd.), jih ojačala ter jih skozi ozek prehod usmerila 

v drugi (večji) prostor, kjer so se še naknadno ojačali. Zvok je tako postal nosilni 

material Asherjeve instalacije (LaBelle 2008, 90–93).  

 

	
Slika 15: M. Asher. Instalacija na Pomona Collegeu. 1970 

 

Asher je neotipljivost zvoka v svojih ambientih uporabljal predvsem kot sredstvo 

za preizpraševanje snovnosti objekta in problematiziranje kiparske prakse, ki se je 

ukvarjala z ustvarjanjem objektov. Za Asherja inkorporacija zvoka v vizualno 

umetnost nudi priložnost za ponovni premislek o materialnosti per se, ter hkrati 

odpira vprašanje, če lahko zvok, v svoji prisotnosti ali odsotnosti, konstituira 

umetniški objekt. Je pa jasno, da Asherjevi atmosferični ambienti skozi nevidno in 

neotipljivo materialnost zvoka transformirajo in redefinirajo prostor. Zvok je tako 

radikalen material, ki učinkuje neposredno na percepcijo gledalca, osvobodi 
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umetniški objekt lastne statičnosti ter pretvori obstoječi prostor v sam umetniški 

objekt. 

 

 

2.6. Zvočne instalacije 
 

Zvok in prostor sta inherentno povezana in sta v nenehni medsebojni interakciji. 

Zvok potrebuje prostor, da se v njem razvije, hkrati pa ga zaznamuje in redefinira. 

Akustična percepcija posameznika je odvisna od te prostorske in časovne igre, od 

medsebojnega dialoga med zvokom in prostorom, v katerem se zvok repozicionira 

po prostoru, ta pa ga spreminja na podlagi svojih specifičnih arhitekturnih in 

materialnih karakteristik. Zvok skozi takšno igro v prostoru vzpostavi določeno 

atmosfero ter tako razširi arhitekturne omejitve danega prostora. 

Zvok ima namreč neverjetno sposobnost, da skozi svoje vibracije omreži prostor 

in telo ter ju ujame v svoje nihanje. Zvočne vibracije in resonance, ki se pojavijo 

zaradi zvočno-prostorske interakcije, so dostikrat tudi pod pragom slišnega. 

Takšne zvočne vibracije sežejo onkraj slušne percepcije in imajo dejansko 

taktilno lastnost. Teh vibracij posameznik ne sliši več kot zvok, ki prihaja od 

zunaj, ampak jih začuti znotraj lastnega telesa, kot resonanco v prsnem košu in 

drobovju, v skrajnih primerih jih občuti tudi kot bolečino. Zvočne vibracije 

namreč vdrejo v subjektovo telo, na nek način porušijo meje med telesom in 

prostorom ter subjektu tako omogočijo, da je njegovo telo v nekakšni prostorski 

izmenjavi z arhitekturnim prostorom. 

 

Takšno obravnavanje zvočno-prostorskih interakcij nas pripelje do zvočnih 

instalacij, ki funkcionirajo prav na presečišču zvočnega in vizualnega. Zvočne 

instalacije so namreč intermedijska umetniška dela, ki z zvokom razširijo 

prostorske dimenzije. Kot smo videli, so različni umetniki, umetniška gibanja in 

specifična umetniška dela postavili temelje, na katerih je lahko vzniknila zvočna 

instalacija. Zvok je bil v petdesetih, šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega 

stoletja eden izmed ključnih dejavnikov za razširitev vizualne umetniške prakse, 

predvsem kiparstva, v prostorske intervencije, instalacije in konceptualne ter 
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performativne prakse, kar je vodilo seveda tudi k razvoju zvočnih instalacij in 

zvočne umetnosti kot umetniške smeri.  

 

Zvočna umetnost je kompleksna interdisciplinarna umetnostna disciplina, ki stoji 

v presečišču vizualnega in slušnega. Pod zvočno umetnost tako spadajo zvočne 

instalacije, zvočne skulpture, zvočne krajine, zvočna poezija, zvočni performansi, 

konkretna glasba, eksperimentalna elektro-akustična glasba, radijska umetnost, 

vizualna glasba, kymatika, noise art itd. 

 

V združitvi vizualne in zvočne umetnosti, v tako nastali intermedijski disciplini, 

zvočna umetnost mobilizira zvok, zvočno materialnost, z namenom 

konceptualizacije in problematizacije slušnih in drugih zaznavnih aspektov 

posameznika v odnosu do specifičnih tem. Večina zvočnih del problematizira 

prav zvok per se in naravo poslušanja. V okviru zvočne umetnosti je tako slušna 

percepcija posameznika, pred vsemi drugimi zaznavami, najbolj poudarjena. 

 

Zaradi potencialne preobsežnosti teksta se bom še naprej izogibal delom, ki so 

bolj v domeni eksperimentalne glasbe in zvočnih performansov. Od tu naprej se 

bom samo hipno dotaknil posameznih avtorjev, ki so pomembni v dokaj kratki 

zgodovini zvočnih instalacij. 

 

 

2.6.1. Max Neuhaus 
 

S terminom zvočna instalacija so bila prvič poimenovana dela Maxa Neuhausa. 

Neuhaus je svojo umetniško kariero začel kot glasbenik. Po tem ko se je uveljavil 

kot izkušen tolkalec, se je raje posvetil bolj artističnim metodam ustvarjanja, ki jih 

je namreč pogrešal v tradicionalnem glasbenem ustvarjanju. Ravno tako kot Cage, 

se je Neuhaus odmaknil od glasbenega objekta k zvočnemu objektu. Neuhausova 

ustvarjalna praksa se je tako prestavila iz koncertnih dvoran v javni prostor, ki je 

zanj postal širok estetski in filozofski okvir za njegovo zvočno umetnost. Zvočna 

instalacija je tako nastala iz ideje, da se glasbena/zvočna dela preselijo iz 

koncertnih dvoran v vsakdanjo, javno domeno, ter tako postanejo dostopna vsem. 
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Zvok je zaradi zamenjave okolja postavljen v čisto drugačen kontekst, kjer ne 

funkcionira več kot izoliran, estetski, abstrakten medij, ampak je vključen v 

dialog z okolico (LaBelle 2008, 154–155). 

 

Neuhausovo delo Listen (1966) je na primer realizirano tako, da je umetnik vodil 

skupino ljudi iz koncertne dvorane na ulice spodnjega Manhattna, kjer se je 

skupina ustavljala na specifičnih lokacijah ter poslušala hrup vsakdanjega 

življenja (Kim-Cohen 2009, 108). Neuhausov pristop in njegov odmik od 

koncertnih dvoran k javnemu prostoru tako reflektira Cagevo prepričanje, da je 

vsak zvok lahko glasben. Takšni zvočni sprehodi so kasneje zelo prisotni v zvočni 

umetnosti. 

 

Njegova zvočna instalacija Times Square (1977 do danes) je prav tako realizirana 

v javnem prostoru. Neuhaus je v prezračevalne tunele newyorške podzemne 

železnice vgradil velik zvočnik in sintetizator zvoka, ki je proizvajal določeno 

frekvenco. Prezračevalni jaški so to frekvenco ojačali do te mere, da je bila slišna 

na površju, na ulicah Broadwaya. Zvok je na ulico prihajal skozi obstoječo 

ventilacijsko rešetko. Times Square je lep primer zvočne instalacije, ki izkorišča 

okolje in specifične javne arhitekturne prostore za lastno realizacijo. Neuhaus v 

svojih delih večinoma fiksira zvok na specifične lokacije ter tako poudari njihove 

obstoječe značilnosti (LaBelle 2008, 157). 

 

 

2.6.2. Bernhard Leitner 
 

Leitner je avstrijski arhitekt, ki pa se od zgodnjih sedemdesetih ukvarja z 

zvočnimi instalacijami. Leitner ustvarja tako imenovane zvočne prostore, ki 

dinamično prepletajo zvok, arhitekturni prostor in telo. Ti zvočni prostori 

temeljijo na resonancah in vibracijah ter sežejo onkraj arhitekturnih in telesnih 

omejitev. Za Leitnerja je poslušanje razširjeno na celotno telo, temu pravi telesno 

poslušanje, zvok pa razume kot haptičen gradbeni, arhitekturni in kiparski 

material, enakovreden drugim bolj oprijemljivim materialom. Leitner je v začetku 

sedemdesetih raziskoval razne akustične pojave, zato je njegov pristop do zvoka v 
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odnosu do prostora in telesa dokaj znanstveno raziskovalen ter temelji na raznih 

meritvah in testih. 

Med njegovimi zgodnjimi projekti je zvočna instalacija Sound Tube (Slika 16). 

Poslušalec se znotraj instalacije sprehaja skozi konstrukcijo, na kateri so pripeti 

zvočniki. Zvok znotraj konstrukcije potuje v krožnem gibanju z zvočnika na 

zvočnik, to pa pri poslušalcu povzroči drugačno percepcijo prostora. 

 

	
Slika 16: B. Leitner. Sound Tube. 1971 

 

V delu Sound Chair (Slika 17) Leitner na spodnjo stran ležalnika namesti štiri 

zvočnike, ki projicirajo specifične zvoke specifičnim telesnim točkam. Zvok tako 

potuje po celotnem telesu, od glave do stopal. Leitnerjev "zvočni stol" na 

posameznika učinkuje na dveh ravneh zvočne percepcije, eksterni in interni. 

Subjekt namreč hkrati sliši zvok in čuti njegovo gibanje po svojem telesu. Taktilni 

učinek, ki ga povzroča zvok, v tem primeru dominira nad slušno zaznavo 

posameznika. Takšno telesno poslušanje ima dokaj terapevtski učinek, saj "zvočni 

stol" pri posamezniku sproža relaksacijo in izzove drugačno dojemanje lastnega 

telesa. Zvok tako s svojimi vibracijami vdre v subjektovo telo, ga napolni kot 

prazno posodo ter ustvari nov prostor znotraj njegovega internega telesnega 

prostora (LaBelle 2008, 174–178). 
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Slika 17: B. Leitner. Sound Chair. 1975 

	
 

2.6.3. Maryanne Amacher 
 

Amacherjeva prav tako gradi svoje zvočne ambiente na podlagi obstoječih 

arhitekturnih prostorov. V zvočni instalaciji "Music for Sound-Joined Rooms" 

(1980) je Amacherjeva namestila zvočnike v zapuščeno hišo, jih pozicionirala na 

določena mesta, tako da so zvoki prihajali iz različnih prostorov, vabili 

obiskovalce ter jih vodili skozi hišo. Ta zvočna instalacija ustvarja masivno 

gmoto intenzivne zvočne energije, ki kroži skozi prostore celotne hiše ter jo tako 

pretvori v zveneč arhitekturni objekt. V tem primeru se zvok v prostoru ne razvije 

samo s tem, da od svojega vira potuje skozi zrak do poslušalca, ampak raje 

izkorišča inherentne strukturne značilnosti same stavbe za svoj razvoj. 

Arhitekturni prostor tako ni več samo prostor, znotraj katerega se nahaja zvočni 

objekt, temveč sam postane zveneč objekt. Arhitektura dejansko postane 

inštrument, ki proizvaja zvok. Amacherjeva s svojimi zvočnimi posegi v 

obstoječe arhitekturne prostore reflektira Neuhausov pristop, hkrati pa poudarja 

bolj taktilen zvočni pristop, kakršnega smo opazili v Leitnerjevih delih. Njene 

zvočne instalacije posameznika umestijo znotraj poetičnih zvočno-prostorskih 
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pripovedi, v katerih je prostor definiran ravno skozi zvočne vibracije (LaBelle 

2008, 172–173).  

 

 

2.7. Zvok in skulptura v sodobnih instalacijah 
 

Več kot očitno je, da imamo z inkorporacijo zvoka v kiparsko domeno opravka z 

razširjenim kiparskim poljem. Pri zvočnih instalacijah lahko opazimo nekakšno 

diskrepanco med vidnim in slišnim, saj sta kip in prostor kot taka fiksirana in 

statična, medtem ko je zvok v svoji vibraciji nefiksiran, eteričen in tranzitoren. 

Kot tak resonira v prostoru in učinkuje neposredno na telo posameznika. Kljub 

očitni diskrepanci večina zvočnih instalacij temelji ravno na nekakšni simbiozi 

med zvočnim in vizualnim, ki sta vključena v skupen dialog, ki naposled 

proizvede umetniško delo. Pri zvočnih instalacijah namreč nimamo toliko opravka 

s časovno dimenzijo, ki je v zvoku prisotna recimo pri glasbi, ampak se poudarja 

materialnost in prostorskost zvoka. Zvok dejansko postane kiparski material, ki ga 

lahko sintetiziramo, oblikujemo, odvzemamo in dodajamo. Duchamp je namreč 

že davno ugotovil, da ima zvok kiparsko razsežnost: 

 

»Sounds lasting and leaving from different places and forming a sounding 

sculpture which lasts« (Duchamp v Kelly 2011, 168). 

 

"Izklesan" zvok se v zvočnih instalacijah širi navzven, onkraj prostorskih 

omejitev, ter hkrati navznoter, proti telesom posameznikov, kjer v njihovem umu 

ustvarja imaginarne zvočne pokrajine. 

 

Zvok je lahko v odnosu do skulpturalnega objekta komplementaren ali pa je z 

njim v popolni diskrepanci. Namerno vzpostavljena diskrepanca ustvari napetosti 

med vizualno in slušno zaznavo subjekta. V zvočnih instalacijah, kjer imamo 

prisotna oba elementa, zvočnega in kiparskega, sta oba elementa medsebojno 

odvisna, neločljiva, ujeta v skupen dialog ter umeščena v skupen kontekst. Ni pa 

nujno, da je v zvočni instalaciji prisoten vizualni element. Kot smo videli že pri 
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Asherjevi instalaciji na Pomona Collegeu, je sam zvok postal nosilen tranzitoren 

kiparski objekt, ki je galerijski prostor pretvoril v umetniško delo. 

 

Zvok in skulptura sta v zvočnih instalacijah lahko združena na različne načine. 

Najbolj očiten je ta, da skulptura proizvaja zvok. Skozi zgodovino likovne 

umetnosti imamo kar nekaj primerov takšnih kiparskih podvigov, od Russolovih 

intonarumorijev do raznih Tinguelyjevih in Bertoinih skulptur. Takšne skulpture 

delujejo kot "glasbeni" inštrumenti, ki pa imajo umetniško vrednost kiparskega 

objekta. Tako ustvarjeni kipi/inštrumenti, pri katerih je oddajanje zvoka odvisno 

od strukturnih, materialnih in mehaničnih značilnosti objekta, v nekaterih 

primerih tudi od zunanjih vplivov (razne skulpture na prostem so ustvarjene tako, 

da v interakciji z naravnimi pojavi, na primer vetrom, proizvajajo zvoke), imajo 

po navadi dokaj poetičen naboj. Zvočne skulpture pa se lahko uporabljajo tudi v 

zvočnih performansih. 

 

Kiparski objekt pa lahko služi tudi kot vmesnik, preko katerega gledalec vpliva na 

strukturiranje zvoka v prostoru. V današnjem času, ko je tehnologija postala dokaj 

dostopna, se v sodobnih zvočnih instalacijah večinoma uporabljajo različna tipala 

(senzorji), ki gledalcu omogočajo interakcijo s skulpturo in razvijajočim se 

zvokom. Tako tehnološko opremljena skulptura prevaja gledalčeve dotike, kretnje 

in njegovo gibanje v električne signale ter jih na različne načine distribuira do 

računalnika, kjer se ti impulzi dodatno procesirajo in učinkujejo na določene 

parametre pri oblikovanju ali generiranju zvoka. Skratka, pri interaktivnih zvočnih 

instalacijah gre za odprto formo, ki je odvisna od participacije gledalca in je v 

nenehnem razvijanju. Takšno odprto formo smo lahko opazili že v happeningih, 

ki so gledalca angažirali v soustvarjanje umetniškega dela. 

 

Mnoge zvočne instalacije pa uporabljajo tudi tako imenovane samogenerativne 

zvočne procese. Zvok se v tem primeru generira na podlagi raznih algoritmov ali 

pa na osnovi eksternih podatkov. Sintetizacija in transformacija zvoka je tako 

lahko odvisna od vremena, seizmoloških podatkov, spletnih podatkov itd. Danes 

obstajajo različna programska orodja in aplikacije, ki omogočajo oblikovanje 

zvoka preko posredovanih signalov iz eksternih naprav. Mogoče najbolj znana 

programska oprema, ki omogoča takšno procesiranje, je Cycling '74 MAX/MSP 
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ali pa njegova odprtokodna različica Pure Data. Znotraj takšnih programskih 

okolij umetnik skonstruira/sprogramira orodje, ki mu bo v okviru instalacije 

omogočalo realizirati zastavljeno idejo. Pri realizaciji takšne zvočne instalacije 

dostikrat sodelujejo tudi programerji, ki s tehničnega vidika pomagajo realizirati 

projekt, če umetnik ni vešč programiranja. V zadnjem času je tudi mnogo 

interaktivnih instalacij, ki pa so ustvarjene zavoljo same interaktivnosti. Zaradi 

poudarjene tehnične izvedbe takšna dela večinoma nimajo kritičnega koncepta, 

niti nikakršne umetniške vsebine, znajo pa biti dokaj igriva in formalno ter 

estetsko zanimiva. 

 

Obstajajo tudi zvočne instalacije, pri katerih produciranje zvoka temelji na raznih 

mehanizmih. Švicarski umetnik Zimoun (Slika 18) na primer uporablja 

elektromotorje, ki v krožnem gibanju poganjajo na žicah pritrjene žogice iz 

stiropora, ki v mehanskem ritmu drsajo po minimalističnih kartonskih 

konstrukcijah. Pri Zimounu namreč lahko opazimo prej omenjeno diskrepanco 

med vizualnim in slušnim, saj so njegove minimalistične kartonaste konstrukcije 

večinoma geometrično pravilne ter ustvarjajo nekakšen linearen vizualni ritem, 

medtem ko je prisoten zvok ritmično zamaknjen in kaotičen.  

 

	
Slika 18: Zimoun. Zvočna instalacija Kunsthalle Palazzo, Liestal, Švica. 2011 
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Zvočne vibracije imajo tudi sposobnost preoblikovanja materije. Prej omenjena 

kymatika je pojav, ki naredi zvočne vibracije vidne. Mnogo zvočnih umetnikov 

uporablja ta pojav pri ustvarjanju umetniških del. Carsten Nicolai (Slika 19) in 

Ryoji Ikeda (Slika 20) v svojih delih nenehno vizualizirata in materializirata 

zvočne signale in vibracije. 

 

	
Slika 19: C. Nicolai. Wellenwanne. 2001 

 

	
Slika 20: R. Ikeda. test pattern [nº3]. 2010 
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2.8. Zvočne prakse na slovenskih tleh 
 

Leta 1979 so psiholog Jani Osojnik, fotograf Dušan Pirih Hup, fotografinja Vesna 

Černivec in pesnik Iztok Osojnik ustvarili Hidrogizmo (Slika 21), vodni glasbeni 

inštrument, ki hkrati funkcionira tudi kot skulptura. Gre za prvi slovenski projekt, 

ki združuje zvok z likovno umetnostjo. Hidrogizma je bila prvič predstavljena v 

galeriji Arhitekturnega muzeja Ljubljana, nato pa je gostovala na različnih 

prireditvah po Jugoslaviji, leta 2004 pa je bila ob svoji 25. obletnici 

rekonstruirana za razstavo Sedem grehov v ljubljanski Moderni galeriji (Zgonik 

2009, 330). 

 

	
Slika 21: Hidrogizma. 1980 

	

V osemdesetih letih sta se z združevanjem glasbene in vizualne umetnosti 

ukvarjali predvsem glasbeni skupini Laibach in Borghesia. Laibachovi 

ritualistični nastopi iz tistega časa delujejo kot politični shodi, totalitarni 

bruitistični spektakli, ki so kot taki preizkušali takratno družbeno in ideološko 

toleranco. Laibach so posvečali veliko pozornosti različnim načinom množične 

manipulacije skozi specifične informacije, podobe in dejanja, zaradi česar jih je 

oblast kar kmalu obsodila. Sklicevali so se na umetniško avtonomijo ter navajali 

različne umetnike in umetniške smeri, ki so izoblikovali njihovo provokativno 

interdisciplinarno prakso, kot so bruitizem, Fluxus in dela Nam June Paika, 

Roberta Rauschenberga, Johna Cagea in Josefa Beuysa. Laibachi so trdili, da 
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njihove tehnike, ki izhajajo iz teh vplivov, v nanašanju na ideološke in 

zgodovinske travme pri posameznikih spodbujajo kritično zavest. Alexei Monroe 

meni, da je Laibachove koncerte »mogoče povzeti kot nalaganje propagandnih 

tehnik in skrajno sofisticiranih praks konceptualne umetnosti na vrsto prikritih in 

odkritih "režimov", ki se manifestirajo med dogodkom« (Monroe 2003, 228). 

 

Slovenske galerije so v devetdesetih letih začele bolj redno uvrščati zvočne 

umetniške prakse v svoj program. Po letu 2000 so razne zvočne instalacije in 

zvočni performansi pogosti v Galeriji Kapelica, Škucu in Galeriji P74, v zadnjem 

času pa še v Muzeju tranzitornih umetnosti (MoTA), kjer se z zvočnimi ter 

intermedijskimi projekti predstavljajo tako domači kot tuji avtorji. V zadnjih letih 

se pojavljajo tudi razni dogodki in festivali zvočne umetnosti, kot so Bitshift 

(zvočni dogodki v Galeriji Kapelica), festival Sonica in Earzoom. Tudi Svetlobna 

gverila med drugim v svoj program uvršča razne svetlobno-zvočne projekte. 

 

V slovenskem prostoru so najbolj pogosti razni eksperimentalni elektroakustični 

zvočni performansi, v katerih je večinoma prisoten tudi vizualen moment, po 

navadi v obliki video projekcij (VJ-ing). V zadnjih letih je bilo tudi nekaj 

videoinstalacij, ki simbiotično spajajo elektronsko generirano sliko in zvok. 

 

S performativnimi zvočnimi praksami, ki operirajo nekje na meji vizualne in 

glasbene umetnosti, se pri nas v zadnjih letih ukvarjajo predvsem Miha Ciglar, 

Luka Prinčič (skupaj z Majo Delak kot Wanda & Nova deViator), Tao G. 

Vrhovec Sambolec, čigar umetniška praksa je sicer širša in bolj interdisciplinarna 

ter sega od elektroakustične glasbe do intermedijskih instalacij, Irena Tomažin, ki 

v svojih plesnih performansih problematizira človeški glas, ter Marko Batista 

(Slika 22), ki za svoje avdiovizualne performanse in instalacije ustvarja ʺDIYʺ 

hardverske in softverske instrumente, preko katerih manipulira z zvočnimi in 

vizualnimi podatki. 
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Slika 22: M. Batista. Začasni objekti in hibridni prostori. 2010 

 

Primož Oberžan v maniri Russolovih intonarumorov gradi svoje hrupne 

inštrumente, po navadi iz industrijskih in odpadnih materialov ter vsakdanjih 

objektov, na katere med drugim igra tudi v zasedbi The Stroj, zadnje čase se 

ukvarja tudi s kymatiko, skupaj z Boštjanom Drinovcem pa sta leta 2008 ustvarila 

monumentalno zvočno skulpturo z naslovom Sonični oblak (Slika 23), ki 

proizvaja zvok s pomočjo vetra in tudi z gledalčevim dotikom. 

 

	
Slika 23: P. Oberžan in B. Drinovec. Sonični oblak. 2008 

	

Tudi v kiparski praksi Dušana Zidarja se je v zadnjem času pojavila zvočna 

dimenzija. V svoji intermedijski instalaciji poem_Balada.info (Slika 24) iz leta 
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2009 združuje skulpturo, zvok in video. 

	

Slika 24: D. Zidar. poem_Balada.info. 2009 

	

Tehnološke avdiovizualne instalacije lahko zasledimo v delih tandema Son:da, 

Tanje Vujinović in Robertine Šebjanič, Martin Bricelj Baraga pa zvok in likovno 

umetnost spaja v svojih interaktivnih sodobnih spomenikih, kot so RoboVox, 

Darkstar in Moonolith (Slika 25). 

 

	
Slika 25: M. Bricelj Baraga. Moonolith. 2015 
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3. Praktični del 
 

Čeprav sem se med študijem sočasno ukvarjal z likovno umetnostjo in glasbo, 

sem šele v tretjem letniku čisto po naključju združil zvok in kiparstvo. Pri 

kiparstvu smo namreč morali med drugim ustvariti skulpturo na temo 

simetrija/asimetrija, zato sem v aluminijaste cevi namestil neonske žarnice, ki pa 

sem jih priklopil na elektronski timer (Slike 26-30). Ta je neonkam dovajal 

električni tok na približno pet sekund, kar je povzročalo, da so luči naključno 

utripale ter tako ustvarjale asimetrijo. Poleg asimetričnega svetlobnega ritma so 

neonske cevi ob prižiganju in ugašanju proizvajale klikajoče zvoke, ki so še 

dodatno resonirali v aluminijastih ceveh, medtem pa je elektronski timer ob 

vklopu prav tako proizvajal brneč zvok. 
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Slika 26: Brez naslova, 2006 
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Slika 27: Brez naslova, 2006 
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Transformat[I]ons (intermedijska postavitev) –2008 
 

Leta 2008 sem začel ustvarjati zvočne grafike s pomočjo softverskega 

osciloskopa. Za osnovni zvok sem uporabil svoj glas, ki sem ga z različnimi avdio 

orodji preoblikoval do nerazpoznavnosti, oziroma sem ga oblikoval toliko časa, 

dokler mi vizualizirana podoba zvoka, ki se je realno časovno prikazovala na 

osciloskopu, ni postala všeč. Nastale zvočne grafike sem nato tiskal na folijo, ki 

sem jo prilepil na pleksi steklo, vse skupaj pa nato umestil v masivne železne 

okvirje. Naredil sem šest takšnih objektov, ki so delovali kot svetlobne oglasne 

škatle, saj je bila v vsakem okvirju za pleksijem nameščena luč. Teh šest objektov 

sem nato razstavil v javnem prostoru, namreč v prostorih starega Lokal Patriota v 

Novem mestu. Vsak objekt je imel nameščen tudi mp3 predvajalnik in slušalke, ki 

sta obiskovalcem omogočala poslušanje zvočnih zapisov, ki so ustvarili svoje 

specifične vizualne podobe. 

Pri projektu »transformat[I]ons« sem se posvetil pojavu virtualnih interakcij ljudi 

znotraj medmrežja, pri katerih večinoma prihaja do izkrivljenih podob osebnosti, 

ki se transformirajo v svoje lastne ideale. Osnova projekta je bil moj lastni glas, 

katerega sem kasneje v obliki zvočnega vzorca procesiral skozi programski 

sintetizator ter xy osciloskop, ki je vizualiziral podobo nastalega zvoka. Tukaj gre 

za skrajno abstrahiranje mojega glasu v sintetični zvok in v njegove vizualne 

podobe v obliki grafik. 

 

	
Slika 28: Transformat[I]ons, 2008 
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Slika 29: Transformat[I]ons, 2008	

Slika 30: Transformat[I]ons, 2008	
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Slika 31: Transformat[I]ons, 2008	

Slika 32: Transformat[I]ons, 2008	
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Slika 33: Transformat[I]ons, 2008	

Slika 34: Transformat[I]ons, 2008	
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Uho 2008 
 

»Uho« je bilo zamišljeno na humoren način. V mavčnem odlitku ušesa je bil 

nameščen mikrofon, ki je snemal »skrivnosti«, ki jih je posameznik hotel podeliti 

z ušesom, posnetek pa se je nato po končanem snemanju samodejno izbrisal. 

 

 

 

	
Slika 35: Uho, 2008 
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Lupinice (interaktivni zvočni objekti) - Galerija Simulaker 2009 
 

Za skupinsko razstavo »Kipi«, ki smo jo leta 2009 imeli absolventi likovne 

pedagogike pod mentorstvom prof. Romana Makšeta v novomeški Galeriji 

Simulaker, sem iz mavca ustvaril dve posodi, lupini, ki sta imeli na zgornji strani 

polprosojno silikonsko membrano, skozi katero je presevala svetloba. V vsaki 

lupini je bil zvočnik ter senzorji gibanja, ki so bili preko vmesnika povezani na 

računalnik. Ta vmesnik je pretvarjal analogne signale, ki so jih oddajala tipala, v 

digitalne ter jih prenašal v računalnik, kjer so ti signali kontrolirali različne 

parametre znotraj pripravljenega programa. Obiskovalci so tako s telesnimi 

kretnjami manipulirali z zvokom, ki je prihajal iz teh dveh objektov. 

Osnovni namen je bil, da svoj lastni glas ločim od svojega telesa (vprašanje je 

tudi, koliko se ga ta sploh drži v tej svoji ''breztelesnosti''), ga ''naselim'' v te 

lupine ter ga ponudim opazovalcem/poslušalcem v manipulacijo. Glas lahko 

transformirajo, ga privedejo na področje šuma/hrupa (spet, mogoče je človeški 

glas še najbolj ''hrupen'', saj vse druge zvoke postavi v ozadje v trenutku, ko se 

pojavi), artikuliranega šuma, lahko bi rekli celo glasbe. Problem, ki se zdaj pojavi, 

pa je dejanska nemožnost vzpostavitve popolne kontrole nad zvokom: še tisti 

zvok, ki smo ga ustvarili oz. pomagali oblikovati, nas takoj za tem dobi pod svoje 

okrilje, saj smo, ko poslušamo, na nek način k temu vedno prisiljeni; torej, ko 

poslušamo, se podrejamo temu zvoku in mu enostavno ne moremo ubežati. Ti 

majhni objekti v svoji navidezni intimnosti sedaj kažejo (v svojem prikrivanju) 

svojo drugo plat, ki pa je precej nasilna. 
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Slika 36: Lupinice, 2009 
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[Krka] – Lamutov likovni salon 2009 
 

Za skupinsko bienalno razstavo Pogled 5, ki se je odvila leta 2009 v 

kostanjeviškem Lamutovem likovnem salonu pod okriljem Galerije Božidar 

Jakac, in katere podnaslov je bil »I FEEL KOSTANJEVICA NA KRKI«, sem 

ustvaril večmedijsko delo z naslovom [Krka]. 

V pravokotno stekleno posodo, ki je bila obdana z masivnim železnim okvirjem z 

merami 42 x 42 cm, na zadnji strani pa "poslikana" s prozornim silikonom, sem 

do približno 1/3 njenega volumna nalil vodo iz reke Krke. Na vzporedni steni, ki 

sta bili pravokotni na steno, na kateri je visela uokvirjena Krka, sem simetrično 

pritrdil dva majhna zvočnika, ki sta oddajala zvok. Ta zvočni zapis, ki je trajal 

približno 40 minut in se je neprenehoma predvajal, je bil avdio posnetek toka reke 

Krke, ki pa je bil digitaliziran in procesiran. Osnovni, surov posnetek Krke je 

vplival na parametre znotraj digitalnega “inštrumenta”, ki sem ga predhodno 

sprogramiral. Predpripravljena zvočna struktura je bila tako v nekakšnem 

konfliktu z dodanim "naravnim" posnetkom, saj se ni mogla v celoti razviti, kar ji 

je preprečeval ravno posnetek Krke, ki je s svojo dinamiko debalansiral 

predpripravljeno matrico. Naravni element je namreč vplival na umetnega 

(računalniško kodo) ter ga preoblikoval po svojih merilih. Nasprotno je bilo pri 

objektu, pri katerem je šlo za odvzem vode iz naravnega okolja z namenom njene 

umestitve v umetno okolje, v okvir. 

S tem projektom sem se poskušal dotakniti predvsem problema upodabljanja in 

dojemanja narave ter človeškega odnosa do nje. Spraševal sem se, ali jo sploh 

lahko postavimo izven družbenega konteksta, zakaj se še zmeraj čuti nekakšna 

potreba in dolžnost po njenem upodabljanju, poveličevanju in čaščenju, ter ali 

mislimo, da je popolna, harmonična, ali pa je popolnoma kaotičen, naključen 

mehanizem kavzalnosti in razgradnje.  
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Slika 37: [Krka], 2009, postavitev v Lamutovem likovnem salonu, foto: Boris Gaberščik 
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Rizomi (interaktivna zvočna instalacija) – Galerija Simulaker 
2011 
 

Razstava Rizomi v Galeriji Simulaker je bila zastavljena kot razširitev in 

nadaljevanje problemskih izhodišč, vezanih na presečišče kiparske in zvočne 

materije, ki sem se jih lotil že pri projektu Lupinice. V primeru Lupinic je 

zvok prihajal iz notranjosti tistih dveh objektov, tokrat pa sem z zvokom raje 

zapolnil celoten galerijski prostor, kiparski objekti pa so mi služili kot 

vmesniki, preko katerih so gledalci/poslušalci manipulirali z zvokom. 

Objekte sem ustvaril iz umetne smole in silikona, v njih vgradil različne 

senzorje in luči ter jih pritrdil na šest nosilnih stebrov v galeriji. 

 

»Pri delu Matije Lapuha velja že uvodoma poudariti, da je zvok v tem 

kontekstu seveda obravnavan kot povsem enakovreden »kiparski« material, 

ki zaradi svojih specifik in možnosti manipulacije omogoča dinamična 

preigravanja lastne strukture v realnem času. Kolorit in izraznost zvoka sta 

torej temeljna nosilca gledalčeve izkušnje – kar pa ob konkretnem razstavnem 

projektu velja tudi v obratni smeri: tako je prav gledalčeva aktivnost v 

galerijskem prostoru tisti dejavnik, ki bistveno pogojuje in določa strukturo 

slišanega zvoka. 

Postavitev v galeriji Simulaker sestavlja šest polprosojnih biomorfnih 

objektov iz umetne smole in silikona, opremljenih z različnimi senzorji, ki 

reagirajo na gledalčevo prisotnost/gibanje v prostoru. Ti objekti, ki 

spominjajo na nenavadne mehurjaste organske tvorbe, skrivnostno ožarčene z 

lastno svetlobo, učinkujejo kot receptorji in prevajalniki zunanjih, torej z 

gledalčevo navzočnostjo pogojenih impulzov. Tako je gledalec tisti, ki 

sooblikuje in vpliva na kiparsko materijo v prostoru: dinamiko zvočne kulise, 

katere osnovo predstavljajo posnetki avtorjevega glasu. 

Kot pravi avtor, ga pri projektu zanima predvsem raziskovanje problematike 

samega poslušanja, kot tudi odnos poslušalca do slišanega glasu oziroma 

odnos med lastnim telesom in glasom, ki ga ta proizvaja. Ker je slednji vržen 

v nepredvidljivost zvočne igre, ki se odvija med obiskovalcem razstave ter 

objekti, se posledično poraja vprašanje, v kolikšni meri lahko avtorjev glas 

sploh še reprezentira njegovo subjektivnost oziroma v kolikšni meri lahko 
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obstaja kot neodvisen fenomen, ki za svoje učinkovanje ne potrebuje telesa – 

ko je torej zaradi svoje breztelesnosti, kot pravi avtor, »nekako vedno bolj pri 

drugih kot pri meni.« 

Osrednji »kiparski« material razstave zatorej ni fiksiran, statičen, temveč je 

vseskozi v elementu nenehnih prehajanj in transformacij, kar bistveno 

sooblikuje specifično čutno izkušnjo gledalca« (Brulc 2011). 

 

 

 

	
Slika 38: Rizomi, Galerija Simulaker, 2011 
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Slika 39: Rizomi, Galerija Simulaker, 2011 

 

 

	
Slika 40: Rizomi, Galerija Simulaker, 2011 
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Slika 41: Rizomi, Galerija Simulaker, 2011 

 

 

	
Slika 42: Rizomi, Galerija Simulaker, 2011 
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4. Pedagoški del 
 

4.1. Sodobna intermedijska umetnost in uporaba novih tehnologij 
znotraj likovnopedagoškega procesa 
 

Sodobna umetnost je v učnem načrtu likovne vzgoje precej odsotna. Vprašanje je, 

zakaj je tako, saj se sodobna umetnost v veliki meri ukvarja z aktualnimi temami 

in s problemi sodobne družbe in sodobnega vsakdanjika, ter je ravno zaradi tega 

med drugim močno edukativna in kot taka pri posameznikih vzpodbuja 

premišljevanja o specifičnih temah, pri otrocih in mladostnikih pa seveda 

vzpodbuja razvoj kritičnega mišljenja. Zupančič meni, da so sodobna umetniška 

dela nepogrešljiva v sodobnem likovnopedagoškem smislu ter učencem nudijo 

priložnosti za diskusijo o aktualnih in pomembnih tematikah. Skozi njihovo 

obravnavo tako učence pripravljamo na razumevanje ne samo področja sodobne 

umetnosti, temveč tudi kulturnega in političnega področja (Zupančič 2005, 40). 

 

Pri sodobni likovni umetnosti več nimamo opravka z modernističnim 

pojmovanjem umetnine, s formalističnim pristopom, ki se ukvarja s čistostjo 

lastnega medija, torej z likovno formalnimi problemi, temveč z umetniškimi 

praksami, ki aktualizirajo in problematizirajo bistvena vprašanja in teme sodobne 

družbe. Takšna umetnost več ni zavezana »monomedijski« umetniški produkciji, 

ampak prekinja z idejo medijske čistosti in vpetostjo v ustvarjalni okvir 
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posameznih tradicionalnih likovnih zvrsti, kot so slikarstvo, kiparstvo, grafika itd. 

Sodobna umetnost tako mnogokrat presega meje klasičnih likovnih strok ter 

razširi njihove izrazne omejitve z vključevanjem elementov različnih medijev, ki 

se med seboj združujejo, povezujejo, dopolnjujejo ter v medsebojnih odnosih 

generirajo umetniško delo, ki je mnogokrat odprto, procesualno in participatorno. 

Takšna umetnost po navadi nastopa pod skupnim imenom intermedijska umetnost 

in se je pojavila v šestdesetih letih 20. stoletja, ko so takratni umetniki želeli 

prekiniti s tradicijo greenbergovskega formalizma ter se v maniri avantgardnih 

umetniških praks z začetka 20. stoletja s svojo umetnostjo poskušali približati 

vsakdanjemu življenju oziroma jo umestiti v širši družbeno-politični kontekst.  

Intermedijska umetnost je danes postala stalna praksa sodobnih galerijskih 

umetnosti. Za realizacijo svojih konceptualnih in formalnih idej dostikrat 

mobilizira sodobno tehnologijo, ki med drugim, preko različnih tehnoloških 

vmesnikov, omogoča aktivno participacijo publike skozi njihovo interakcijo z 

umetniškim delom. 

Nujno je, da sodobno umetnost zaradi njene aktualnosti, saj se ta dogaja tu in zdaj, 

približamo mladostnikom. Zupančič meni, da je treba del likovnopedagoških 

vsebin v višjih razrednih osnovne šole in v srednjih šolah prilagoditi današnjemu 

času in sodobnim likovnim praksam, drugačnim didaktičnim zakonitostim in 

pogojem motiviranja za likovnopraktično delo ter razširjenemu pogledu na 

umetnostno vzgojo v šolskem sistemu (Zupančič 2006, 5). Med drugim ugotavlja, 

da je mladina ob obiskih sodobnih razstav večinoma zbegana, saj jim je sodobna 

umetnost zaradi svoje narave mnogokrat nerazumljiva in jih kot taka odbije (prav 

tam). To se dogaja predvsem zato, ker v učnem načrtu likovne vzgoje ni poudarka 

na sodobni umetnosti. Poudarek je predvsem na oblikotvornih načelih oziroma 

formalističnih pristopih likovnega izražanja, torej na oblikovanju na ploskvi in v 

tridimenzionalnem prostoru. Spontano likovno izražanje pa pri učencih po 

trinajstem letu starosti zamenja vedno bolj racionalni, razumski, miselni in kritični 

pristop k problemu likovnega izražanja. Zanimanje za likovno vzgojo pri teh 

učencih upade zaradi njim neaktualnih in nezanimivih vsebin, ki jim jih ponuja 

učni načrt za likovno vzgojo v zadnji triadi devetletke. Tem učencem je potrebno 

z aktualizacijo vsebin, povezovanjem praktičnega likovnovzgojnega dela z 

aktualnimi življenjskimi problemi oziroma s problemi, s katerimi se mladostniki v 

tem obdobju srečujejo, in sodobnejšimi, odprtimi pristopi k likovnemu izražanju 
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likovno vzgojo približati njihovim potrebam in jo narediti njim zanimivejšo 

(Zupančič 2006). 

 

Med dogovarjanjem za izvedbo učne ure pri pouku likovne vzgoje na šoli sem 

naletel na več problemov, ki so definitivno povezani s pomanjkanjem zanimanja 

za sodobno intermedijsko umetnost v okviru likovnopedagoškega dela. S svojim 

diplomskim delom, v katerem analiziram tako sodobne zvočne instalacije kot tudi 

zgodovinsko pomembne primere umetniških del v likovni umetnosti 20. stoletja, 

ki združujejo likovne in zvočne elemente, ter v katerem se ukvarjam s 

prepletanjem likovnega in zvočnega področja, nikakor nisem uspel najti 

primernega načina oziroma primerne »likovne« naloge za realizacijo učne ure v 

okviru likovne vzgoje, ki bi povezala ti dve področji s teoretičnega in praktičnega 

vidika. Najlažji način takšne povezave bi bil seveda risanje ali slikanje po 

glasbeni predlogi, pri katerem je glasbena umetnina za učenca motivno izhodišče 

oziroma druga narava, ki jo ta doživlja ter subjektivno prevaja v likovni jezik 

(Frelih 2000, 10). Glavna prednost takšnega ustvarjanja je v tem, da se učenci na 

ta način izognejo ilustrativnosti, saj je glasba per se docela abstraktna in kot taka v 

obliki motiva vzpodbuja k abstraktnemu likovnemu izražanju ter lahko pripomore 

k razumevanju abstraktnih likovnih nalog iz učnega načrta (Frelih 2000). Pri 

takšnem načinu učenci prevajajo glasbeni jezik v likovnega na osnovi analogij 

med glasbenimi in likovnimi elementi, ki temeljijo na enakostih človeškega 

zaznavanja in reagiranja na glasbene dražljaje, na primer: mol ali dur (valerski 

ključi) se po navadi odražata v barvni svetlosti, tonska višina v kromatičnosti, 

zvočna jakost v barvni intenzivnosti, tišina, taceti in šumi v akromatskih barvah, 

stakato v točkah, legato v linijah, čas v glasbi pa naj bi bil analogen likovni 

ploskvi (Frelih 2000). Takšne likovne naloge so sicer primerne za učence prve in 

druge triade, ker jim nudijo veliko ustvarjalnega izražanja in drugačnega 

doživljanja glasbe ter se medpredmetno povezujejo s glasbeno vzgojo, ampak se v 

nobenem pogledu ne dotikajo »alternativnih«, večmedijskih pristopov pri 

produkciji umetniških del, s kakršnimi se že nekaj časa soočamo v sodobnih 

galerijskih praksah, torej raznih intermedijskih in drugih transdisciplinarnih 

umetniških praks. 

Med drugim sem opazil, da je tudi takšno osnovno povezovanje likovnega in 

glasbenega področja dokaj tuje pri likovnem pouku. Na eni šoli naj bi učiteljica 
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poslušanje glasbe uporabljala le kot sprostitveno tehniko za učence, pred ali med 

njihovim likovnim ustvarjanjem. Drugi problem je bil sam pojem umetniških 

instalacij, ne samo zvočnih, ampak umetniških instalacij na splošno, s katerimi 

učiteljica, kot je dejala, nima izkušenj, jih ne uporablja in so ji zato relativno 

neznano področje. Tretji problem je ta, da v istem kraju, kjer se nahaja omenjena 

šola, deluje galerija, katere program poudarja sodobno umetnost in v kateri 

razstavljajo domači in tuji umetniki. Poleg slikarskih, kiparskih, grafičnih in 

fotografskih razstav se v tej galeriji večinoma soočamo z različnimi umetniškimi 

instalacijami in raznimi in situ postavitvami, pri katerih umetniki mnogokrat 

izkoristijo specifičen prostor, ki ga galerija nudi. Iz zanimanja sem v galeriji 

povprašal, kolikokrat razstave obiščejo učenci ob spremstvu učiteljev. Odgovor je 

bil, da je galerija redno obveščala šole o aktualnih razstavah, ampak z njihove 

strani ni bilo nobenega odgovora, le nekajkrat je določen likovni učitelj iz ene 

izmed mestnih šol pripeljal učence na ogled razstav, galerija pa v mestu obratuje 

že več kot desetletje. 

Mislim, da je v mestih in krajih z galerijami, ki v svoj program uvrščajo tudi 

sodobno umetnost, nujno potrebno ta privilegij izkoristiti v okviru likovne vzgoje, 

zato da imajo učenci neposreden stik z aktualnimi razstavami in s sodobno 

umetniško produkcijo, ki se ukvarja z aktualnimi problemi, ter jo tako posledično 

lažje sprejemajo in razumejo. Metoda Kemperl meni, da je zelo pomembno, da 

imajo učenci čim več avtentičnega stika s sodobno umetnostjo in da pri tem 

pedagogi uporabljajo sodobne metode za doživljanje in razumevanje umetnosti, 

ter predlaga, da bi moralo biti v učnem načrtu veliko bolj poudarjeno obiskovanje 

galerij, muzejev in drugih prostorov, kjer se prezentira sodobna umetnost, ki je 

mnogokrat participatorna in se je zato ne da doživeti na reprodukcijah (Kemperl 

2013, 132). Mogoče bi bilo učence tudi lažje pritegniti k sodobni umetnosti 

oziroma vzpodbuditi njihovo zanimanje zanjo, če jih med drugim seznanimo z 

umetniškimi deli, ki so po naravi participatorna in pri katerih se vsebina 

manifestira ravno skozi gledalčevo interakcijo z umetniškim delom. Staša Tome 

meni, da bi bilo za učitelje umetnostnih predmetov potrebno »pripraviti dodatno 

izobraževanje in usposabljanje na področju različnih umetniških vsebin, posebej 

novejših, ki še niso povsem družbeno sprejete (npr. računalniška umetnost, 

elektronska glasba), in za uporabo novih tehnologij v umetnosti« (Tome 2008, 

25–26). 
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Tudi pri praktičnem likovnem izražanju bi bilo potrebno učencem na nek način 

predstaviti nove tehnologije, ki se že nekaj časa uporabljajo pri umetniški 

produkciji. Nove tehnologije v umetniških delih ne nastopajo samo kot seduktivne 

estetske atrakcije, kot je bilo to mnogokrat očitano takšnim umetniškim delom, 

temveč se uporabljajo kot sredstvo za realizacijo specifičnih konceptov in 

umetniških ciljev, katerih ne bi bilo mogoče uresničiti na noben drug način. 

Takšna umetnost med drugim mnogokrat problematizira samo tehnologijo, 

virtualnost ter posameznikovo odtujenost od realnosti, s katero se vse več 

srečujemo tako pri mladostnikih kot pri odraslih. Za razliko od velikih 

multikorporacij, ki nove tehnologije znotraj sodobne potrošniške družbe večinoma 

uporabljajo kot sredstva kontrole in manipulacije družbenih subjektov ter sredstva 

za povečevanje profita, je naloga novomedijske umetnosti, da nove tehnologije 

uporablja na družbeno-kritičen in subverziven način. S tehnologijo, ki se 

mnogokrat uporablja pri produkciji sodobnih umetniških postavitev, od 

računalnikov, pametnih telefonov, mrežnih protokolov do raznih vmesnikov, ki se 

med drugim uporabljajo tudi pri igranju videoiger, so mladostniki dejansko že 

seznanjeni in vsakodnevno soočeni, v okviru umetniškega izražanja pa jo začnejo 

uporabljati na produktiven in kritičen način in ne samo kot sredstvo zabave. 

 

V učnem načrtu za likovno umetnost v gimnazijah je sodobna umetnost sicer 

bolje zastopana, saj predlaga, da se poleg ohranjanja tradicionalnih področij 

likovnega ustvarjanja vpeljuje in dodaja tudi novejše načine umetniškega 

izražanje (Učni načrt za Likovno umetnost v splošni, klasični in strokovni 

gimnaziji 2008). Učni načrt narekuje, da si morajo učitelji izmed šestih ponujenih 

likovnih vsebin izbrati najmanj štiri, od tega pa morajo poleg obveznega risanja 

nujno izbrati tudi šesto področje, ki zajema sodobne umetniške prakse in medije. 

Eden izmed operativnih ciljev tega sklopa je, da dijaki usvojijo enega od načinov 

sodobnih umetniških praks. Prav tako je omenjeno tudi večmedijsko izražanje. 

Med didaktičnimi priporočili je med drugim priporočeno, naj se dijak »v 

računalniški učilnici umetnostno izraža tudi z najsodobnejšimi mediji 

(tehnologijami). Z likovnim eksperimentiranjem in raziskovanjem novih 

tehnoloških medijev, dijak v lastno ustvarjalno delo vgrajuje svoje zamisli, 

izkušnje in probleme sodobnega vizualno usmerjenega sveta – vizualne kulture« 



86	
	

(Učni načrt za Likovno umetnost v splošni, klasični in strokovni gimnaziji 2008, 

23). 

V naslednjem odstavku učni načrt predvideva, da v časovnem okviru, ki je 

namenjen likovnemu snovanju (35 ur), ni mogoče uresničiti vseh ciljev iz sklopa 

»Sodobne umetniške prakse in mediji«, ter priporoča, da učitelji za načrtovanje 

likovnih nalog selektivno izberejo cilje iz temeljne ponudbe operativnih ciljev s 

tega področja, na podlagi teh pripravijo primerne likovne naloge ter pri tem 

upoštevajo individualne posebnosti dijakov, lastno strokovno usposobljenost ter 

materialne in prostorske pogoje na šoli (Prav tam). 

Zaradi časovnih, prostorskih, tehničnih in finančnih omejitev, s katerimi se 

soočamo na šolah, so lahko v veliko pomoč organizirane likovne delavnice 

različnih sodobnih umetniških praks pod okriljem npr. galerij, muzejev, 

mladinskih centrov itd. Iz zgoraj omenjenih razlogov sem se odločil za likovno 

delavnico, na kateri se učenci seznanijo z večmedijskim ustvarjanjem, v tem 

primeru s prepletanjem kiparstva in zvočnega materiala, ter na podlagi njihovih 

idej, konceptov in pogledov na svet realizirajo kiparsko-zvočno večmedijsko delo. 

Vidna percepcija je v današnji družbi privilegirana in glede na druga zaznavanja 

postavljena v ospredje. Zavedati se moramo, da svet tudi slišimo, ne samo vidimo. 

Z inkorporacijo zvočnih elementov v likovno, vizualno izražanje mladostnikov 

vnesemo še dimenzijo slušnega, s tem pa spodbujamo razvijanje njihovega 

kritičnega poslušanja. Uporaba zvoka v okviru sodobnih umetniških praks razširi 

področje tradicionalnih likovnih smeri in omogoča realizacijo umetniških 

konceptov in ciljev, ki se jih drugače skozi samo likovnost formalno in 

konceptualno ne da realizirati.  
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4.2. Učna priprava za likovno delavnico 
 

Študent: Matija Lapuh 

Mentor: dr. Robert Potočnik 

Okvirni čas za 

obravnavano področje: 

8 ur 

Starost udeležencev: 15–17 let 

Število udeležencev: 8 

Likovno področje: Sodobne intermedijske prakse, zvočne instalacije 

Likovna naloga: Oblikovanje kiparsko-zvočne instalacije 

Likovna tehnika: Večmedijska (mavec in oblikovanje zvoka) 

Likovni materiali in 

pripomočki: 

mavec, odpadne tkanine, povoji, odpadni papir in 

drugi odpadni material, žica, posode za mešanje 

mavca, gumijaste rokavice, mikrofoni, zvočniki, 

predvajalniki, kontaktni mikrofoni (piezo) in druga 

tipala, računalnik 

Likovni motiv: Kip in zvok 

Učne oblike: Frontalno, individualno, skupinsko 

Učne metode: Pogovor, razlaga, demonstracija, praktično delo 

Učni pripomočki: LCD projektor, računalnik, programska predstavitev 

fotografij, zvočnih in video posnetkov 

Vrsta učne ure: Kombinirana 

Medpredmetne povezave: zgodovina, glasba, fizika, računalništvo, filozofija, 

sociologija 

Literatura in viri: - Bonito Oliva, A. (2004), Umetnost onstran 

2000, Piran: Obalne galerije 
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Cilji/učenci: - spoznajo likovna dela, ki na različne načine 

medsebojno združujejo zvočne in likovne 

elemente, 

- se seznanijo s pojmom zvočnih, 

intermedijskih in interaktivnih instalacij v 

sodobni likovni umetnosti, 

- spoznajo različna analogna in digitalna 

orodja za obdelovanje zvoka, 

- se naučijo oblikovati zvočni material, 

- se seznanijo z uporabo zvoka kot neotipljive 

kiparsko-prostorske materije, 
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- razvijajo kritično poslušanje, 

- se seznanijo z različnimi vrstami tipal, 

analogno-digitalnimi konverterji in vmesniki, 

ki se uporabljajo pri interaktivnih umetniških 

delih, 

- ponovijo kiparske tehnike in pojme ter 

rešujejo kiparske likovne probleme, 

- oblikujejo kipe, ki odražajo njihove 

ustvarjalne ideje, pri tem pa upoštevajo, da 

bo končni izdelek večmedijski, pri čemer 

bodo likovni in zvočni elementi v 

medsebojni povezavi, 

- razvijajo sposobnost ustvarjalnega mišljenja, 

- ob uporabi različnih materialov, orodij in 

tehnologij razvijajo motorične sposobnosti, 

- eksperimentirajo z oblikovalnimi možnostmi, 

ki jih nudijo sodobna tehnološka sredstva, 

- svoje zamisli večmedijsko izrazijo ter na 

izviren način kombinirajo likovne in zvočne 

elemente, 

- razvijajo sposobnost za oblikovanje kriterijev 

in vrednotenje večmedijskih del 
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Uvodni del 

Za uvodno motivacijo učencem pokažemo videoposnetek intermedijske instalacije 

Marka Peljhana in Carstena Nicolaia z naslovom polar m (2011) ter jih 

povprašamo, če so kaj podobnega že opazili. Usmerimo jih, da predstavijo 

izkušnje.  

 

Osrednji del 

Pokažemo nekaj fotografij različnih sodobnih umetniških »kiparskih« del 

slovenskih umetnikov iz približno enakega obdobja. Učence povprašamo, na kaj 

jih dela asociirajo ter kaj si mislijo o njih. Učence pustimo nekaj časa samostojno 

ugibati, kaj je na fotografijah. Skozi pogovor poudarjamo njihovo aktivnost ter jih 

vzpodbujamo, da komentirajo prikazana dela ter izražajo svoje ideje in mnenje o 

njih, šele nato pa se lotimo razlage idejnih konceptov omenjenih del. 

 

	
Slika 43: Sašo Sedlaček – Žicar, 2006 

 

Učencem pojasnimo, da gre v pričujočem primeru za umetniško delo slovenskega 

kiparja Saša Sedlačka z naslovom Žicar. Omenimo, da je Sedlaček družbeno 

angažiran umetnik, saj se s svojimi deli dotika aktualnih družbenih problemov ter 
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se med drugim ukvarja z okoljevarstvenimi problemi, odpadki in reciklažo. 

Povemo, da je Žicar robot, sestavljen predvsem iz odpadne računalniške 

tehnologije, ter je skonstruiran z namenom, da prosi za denar – žica. Pojasnimo, 

da se je Žicar leta 2006 sprehajal po ljubljanskem CityParku, kamor je 

brezdomcem vstop prepovedan, ter tam mimoidoče prosil za denar. Povemo, da je 

bil robot pri svojem delu zelo uspešen, saj je zbral veliko denarja. Omenimo, da se 

je pri Sedlačkovem projektu z Žicarjem pokazalo, da ljudje raje dajo denar 

simpatičnemu robotu, ki mimoidočim ponudi kratkotrajno zabavo, kot pa človeku, 

ki je dejansko res potreben denarnega prispevka. Učence povprašamo, kaj menijo 

o tem. Pojasnimo, da je denar, ki ga je zbral Žicar, šel v roke brezdomcev. 

Povemo, da so ga ljubljanski brezdomci v naslednjem letu nekaj časa uporabljali 

za zbiranje denarja, tako da je bilo umetniško delo v tem primeru tudi neposredno 

socialno koristno.  

 

	
Slika 44: Matej Andraž Vogrinčič – When on a winter’s night a traveler, 2005 

 

Pri drugi fotografiji učencem povemo, da gre za umetniško instalacijo oziroma 

umetniško prostorsko intervencijo v javni prostor. Učencem pojasnimo, da so 

takšne postavitve neposredno povezane s prostorom oziroma s specifično 

lokacijo, kjer se zgodi takšen umetniški poseg. Povemo, da Matej Andraž 

Vogrinčič v svojih projektih uporablja vsakdanje, banalne predmete, ki jih 
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multiplicira, po navadi v velikem številu, po specifičnem prostoru, ter tako 

ustvarja poetične in surrealne prostore. Omenimo, da Vogrinčič svojih projektov 

ne izvrši v galerijah, temveč v »neumetnostnih« prostorih, na lokacijah, kamor 

takšni vsakdanji predmeti sicer ne sodijo. Pri prikazanem primeru povemo, da je 

Vogrinčič v atrij stare pošte v Melbournu umestil tisoč klasičnih črnih dežnikov, 

ki so lebdeli med prvo in drugo etažo atrija ter bili v kontrastu z obstoječim belim 

arhitekturnim prostorom. Nad dežniki se je delala meglica, ki jo je proizvajala 

naprava za umetno meglo. Učencem povemo, da se je umetnik s tem prostorskim 

posegom odzval na nemogoče in nepredvidljivo vreme, kakršno poznajo 

prebivalci Melbourna, ki po navadi vedno nosijo s seboj dežnike. 

 

	
Slika 45: Polona Tratnik – Unique, 2006 

 

Učencem povemo, da je Polona Tratnik slovenska umetnica, ki v svojih delih 

prepleta umetnost z znanostjo ter se ukvarja predvsem z biotehnologijami oziroma 

tematizira in problematizira znanstvene dosežke na področju bioinženiringa. 

Učencem povemo, da je Tratnikova s projektom Unique obiskovalcem omogočila 

vpogled v mikro svet človeškega telesa, s tem ko je vizualizirala njegovo floro in 
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favno, oziroma na laboratorijski način gojila mikroorganizme, ki jih je z 

odvzemom vzorcev pridobila s teles obiskovalcev, ter jih razstavila v steklenih 

vitrinah pod posebnimi laboratorijskimi pogoji, ki so seveda potrebni za gojenje 

mikroorganizmov. Učencem povemo, da projekt Unique, kot je dejala sama 

umetnica, preizprašuje meje intimnosti, zasebnosti, saj obiskovalčevo intimnost 

raziskuje s pronicljivim znanstvenim očesom, ki vidi več kot navadno oko. 

Povemo tudi, da je med drugim obisk te razstave pri obiskovalcih sprožal tudi 

občutke nelagodja, saj ob hipotetičnem odprtju hermetično zaprte vitrine »pobeg« 

številnih neznanih mikroorganizmov lahko ogrozi obiskovalčevo zdravje. 

Učencem razložimo, da so predstavljena dela v osnovi konceptualna, izhajajo iz 

začetnih idej, ki pa jih umetniki na različne načine formalno interpretirajo oziroma 

jih z različnimi načini in umetniškimi pristopi materialno realizirajo. Pojasnimo, 

da gre pri konceptualnih umetniških delih večinoma za angažirano umetnost, ki se 

ukvarja z družbeno-političnimi, filozofskimi, psihološkimi, ekološkimi in drugimi 

tematikami. Povemo, da konceptualne umetnosti ne zanima toliko umetniški 

objekt, artefakt (slika, kip ...), ampak predvsem širjenje specifičnih idej, ki so 

kanalizirane skozi umetniške projekte. Umetniki s takšnimi deli opozarjajo na 

določene probleme iz resničnega sveta. 

 

Razložimo tudi pojem umetniška instalacija. Povemo, da pri instalacijah 

pozornost gledalca ni osredotočena na posamezne umetniške objekte, ampak se 

instalacije ukvarjajo tako z medsebojnimi odnosi med različnimi objekti, ki 

tvorijo instalacijo, ter njihovimi konteksti, kot tudi z relacijami in interakcijami 

med objekti in gledalcem. Pojasnimo, da umetniške instalacije presegajo meje 

hermetične zaprtosti oziroma avtonomnosti posameznega likovnega medija, saj 

hibridno prepletajo tako različne likovne medije, kot tudi druge nelikovne medije. 

 

Učencem razložimo pojem intermedijska umetnost. Povemo, da intermedijska 

umetnost z vključevanjem elementov različnih medijev razširi izrazne možnosti 

tradicionalnih likovnih praks. Intermedijsko umetniško delo je tako rezultat 

medsebojnega združevanja in povezovanja različnih medijev. Pojasnimo, da so 

intermedijska dela po navadi odprta, procesualna in participatorna. Povemo, da 

intermedijska umetnost za realizacijo svojih konceptualnih in formalnih ciljev 

mnogokrat uporablja sodobno tehnologijo, ki omogoča aktivno participacijo 
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publike. Pojasnimo, da je umetniška vsebina pri takšni umetnosti mnogokrat 

pogojena prav z gledalčevo participacijo oziroma se ta generira skozi njegovo 

interakcijo z umetniškim delom. 

Povemo, da se je intermedijska umetnost pojavila v šestdesetih letih 20. stoletja, 

ko so takratni umetniki želeli prekiniti s tradicijo likovnega formalizma ter se v 

maniri avantgardnih umetniških praks (futurizem, konstruktivizem, dadaizem) z 

začetka 20. stoletja s svojo umetnostjo poskušali približati vsakdanjemu življenju 

(happeningi, Fluxus) oziroma jo umestiti v širši družbeno-politični kontekst.  

 

Učencem pokažemo najprej fotografije avdiovizualnih instalacij, nato pa še 

dokumentirane videoposnetke taistih umetniških del. Povprašamo jih, po čem se 

zadnja umetniška dela najbolj razlikujejo od prejšnjih. 

 

	
Slika 46: Ryoji Ikeda – test pattern [n°3], 2010 

 

	
Slika 47: Carsten Nicolai & Marko Peljhan – Polar, 2000 
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Učenci ugotovijo, da zadnji primeri poleg likovnih elementov vsebujejo tudi 

zvok.  

 

Učencem povemo, da se bomo v nadaljevanju posvetili umetniškim delom, ki 

prepletajo likovne in zvočne elemente, ter napovemo, da bodo tudi sami ustvarili 

svoja večmedijska dela, ki bodo združevala likovnost in zvočnost. 

 

Pokažemo fotografijo Morrisovega dela »Box with the Sound of Its Own 

Making« zraven pa predvajamo še zvočni zapis omenjenega dela. 

 

	
Slika 48: Robert Morris – Box with the Sound of Its Own Making, 1961 

 

Omenimo, da gre za konceptualno, minimalistično skulpturo umetnika Roberta 

Morrisa, ter da je to prvi primer umetniškega dela, ki enakovredno združuje kip in 

zvok. Skupaj z učenci komentiramo omenjeno delo ter pridemo do spoznanja, da 

sta kiparski objekt in zvok v Morrisovem minimalističnem delu soodvisna in 

skupaj ustvarjata vsebino. Učencem pojasnimo, da imamo pri Morrisovi škatli v 

bistvu opravka z dvema škatlama. Ena je predstavljena kot materialna prezenca, 

torej škatla v obliki fizičnega objekta, druga pa kot neprekinjena reprodukcija 

njene konstrukcije v obliki zvočne dokumentacije. Povemo, da percepcija 

gledalca tako niha med dvema prepletajočima se perspektivama, med fizično 

prezenco in zvočno reprodukcijo prisotnega objekta. 

 

Pokažemo tudi nekaj primerov kinetičnih skulptur (mobilov), ki so ustvarjene z 

namenom, da oddajajo zvok, ter jih skupaj z učenci komentiramo. 
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Slika 49: Primož Oberžan & Boštjan Drinovec – Sonični oblak, 2008 

	
	
	

	
Slika 50: Boštjan Drinovec – Kakofonični generator, 2011 

	
	
	

	
Slika 51: Zimoun – Zvočna instalacija v Kunsthalle Palazzo, Liestal, Švica, 2011 
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Pokažemo primer interaktivne avdiovizualne skulpture. 

 

	
Slika 52: Martin Bricelj Baraga – Moonolith, 2015 

 

Učencem v živo predstavimo primer interaktivne »zvočne« skulpture, preko 

katere lahko s svojim gibanjem, dotikanjem vplivajo na zvok ter z njim 

manipulirajo. Pojasnimo vsebinska izhodišča pričujočega dela. Povemo, da je bil 

avtorjev namen, da svoj lastni glas loči od svojega telesa, ga naseli v te kiparske 

objekte in ga ponudi gledalcem/poslušalcem v neposredno manipulacijo. Povemo 

tudi, da se projekt dotika problema reprezentacije posameznikove subjektivnosti 

skozi govor oziroma izražanja lastne volje znotraj intersubjektivnih odnosov. 

Pojasnimo tudi, da je z gledalčevo manipulacijo proizveden zvok obravnavan kot 

enakovreden kiparski material, ki pa ni statičen, ampak je v nenehnem gibanju ter 

kot tak tvori specifično čutno doživljanje. Delo skupaj z učenci komentiramo ter 

demonstriramo, na kakšen način deluje s tehničnega vidika.  

 

	
Slika 53: Matija Lapuh – Rizomi, 2011 
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Napoved likovne naloge 

Povemo, da bodo glede na izbrano tematiko ustvarili skulpture iz mavca, 

oblikovali zvočni material ter oboje postavili v skupen vsebinski kontekst. 

Povemo, da lahko ustvarijo tudi interaktivna dela, ki se bodo odzivala na 

gledalčevo navzočnost. Skupaj z učenci se pogovorimo o njihovih tematskih in 

idejnih izhodiščih ter poskušamo najti tehnične rešitve za realizacijo njihovih 

večmedijskih del. Učenci si izberejo svoja tematska in vsebinska izhodišča na 

podlagi lastnih idej oziroma problemov, ki odražajo njihove interese, katere želijo 

izraziti pri svojem praktičnem ustvarjanju. Pri izbiri vsebinskih izhodišč učence 

usmerimo, da si izberejo teme, ki odražajo aktualne družbene probleme (ekološka 

problematika, finančna kriza, družbena neenakost, nasilje, represija, migracije, 

človekove pravice, odtujenost itd.) ter jih tako motiviramo, da izrazijo svoje 

mnenje o trenutnih problemih in svetu, v katerem živijo. 

Demonstriramo mavčno tehniko. 

 

Učencem predstavimo osnovne tehnike snemanja in oblikovanja zvoka ter jih 

demonstriramo. Demonstriramo tudi uporabo in delovanje različnih tipal. 

 

Likovno/zvočno izražanje 

Učenci si pripravijo potreben material in pripomočke za ustvarjanje. Medtem ko 

učenci ustvarjajo likovne izdelke in oblikujejo zvočni material, jih spodbujamo pri 

delu, pomagamo pri reševanju likovnih problemov, pri oblikovanju zvočnega 

materiala in tehnični izvedbi. 

 

Učenci pripravijo razstavo svojih del. Svoja dela umestijo v prostor v obliki 

instalacije. 

 

Sklepni del 

Nastala dela analiziramo. Učenci ponovijo temeljne značilnosti večmedijskih del 

in ovrednotijo izdelke sošolcev. 

Postavimo kriterije za vrednotenje. Vrednotimo izvirnost idejnih rešitev 

(sporočilnost, idejo) in tehnične rešitve. 
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5. Zaključek 
 

Ko sem se pred leti navdušeno lotil pisanja pričujočega diplomskega dela iz 

svojega takratnega izrednega zanimanja za zvočnost, ki se je proti koncu študija 

začela postopoma pojavljati v mojih delih, z namenom, da teoretično in historično 

raziščem široko področje zvočnih umetnosti, si nikakor nisem mislil, da bo pot do 

zaključka, ki ga ravnokar pišem, trajala toliko časa. Že takoj na začetku pisanja 

sem ugotovil, da bo tema, ki sem jo izbral, zahtevala veliko energije, časa in 

temeljitega branja različne literature. Na žalost še zmeraj ne obstaja veliko 

strokovne literature, ki bi se specifično ukvarjala z obravnavanim področjem. Kot 

sem omenil že na začetku, v slovenskih knjižnicah strokovne literature na to temo 

primanjkuje. Predlagal bi, da univerzitetne knjižnice pridobijo strokovno 

literaturo na to temo za bodoče študente. V diplomski nalogi so zajeti le najbolj 

pomembni avtorji in gibanja, ki so se tekom zgodovine likovne umetnosti 

ukvarjali z zvočnim materialom, zato lahko diplomsko nalogo beremo tudi kot 

nekakšen uvod v zvočne umetniške prakse. 

Med pisanjem pedagoškega dela sem ugotovil, da je obravnava sodobnih 

umetniških praks, ki so danes v večini intermedijske, odsotna v 

likovnopedagoškem procesu, prav tako pa sem opazil, da so obiski razstav 

sodobne umetnosti precej tuji tako v osnovnih kot tudi srednjih šolah. Izredno 

pomembno je, da imajo učenci in dijaki neposreden stik s sodobno umetniško 

produkcijo, z aktualnimi razstavami ter sodobnimi umetniškimi deli, ki 

tematizirajo aktualne probleme. V aktualnem učnem načrtu za likovno umetnost v 
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gimnazijah so sodobne umetniške prakse in uporaba novih medijev pri ustvarjanju 

dijakov sicer bolje zastopani, vseeno pa je najbolj pomembno, da so likovni 

pedagogi na tekočem z aktualno sodobno umetnostjo ter da jo znajo na primeren 

način približati učencem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101	
	

7. Viri in literatura 
 

− Attali, J. (2008), Hrup: Esej o politični ekonomiji glasbe, Ljubljana: 

Maska 

− Bonito Oliva, A. (2004), Umetnost onstran 2000, Piran: Obalne galerije 

− Brulc, M. (2011), Matija Lapuh – Rizomi, spremna beseda; Galerija 

Simulaker 

− Dolar, M. (2003), O glasu, Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo 

− Frelih, Č. (2000), Glasba kot vir likovnega ustvarjanja (razmerje med 

glasbenim in likovnim jezikom), Likovna vzgoja, Letnik 3, št. 13–14, 10–

16 

− Higgins, H. (2002), Fluxus experience, Berkeley; Los Angeles; London: 

University of California Press 

− Jagodzinski, J. (2015), The challenges of art education in designer 

capitalism: Collaborative practices in the (new media) arts, The 

International Journal of Art&Design Education, Vol. 34, N°3, 282–295 

− Jameson, F. (2001), Postmodernizem, Ljubljana: Društvo za teoretsko 

psihoanalizo 

− Jones, A. (2002), Body art: uprizarjanje subjekta, Ljubljana: Maska 

− Jones, A. (ur.). (2006), A companion to contemporary art since 1945, 

Oxford: Blackwell Publishing Ltd 

− Kahn, D. (2002), Noise, water, meat: a history of sound in arts, 

Cambridge; London: MIT Press 

− Kelly, C. (2011), Sound, London: Whitechapel Gallery; Cambridge: MIT 

Press 

− Kemperl, M. (2013), Sodobna umetnost in državljanska vzgoja – 

vprašanje mogočih medpredmetnih povezav na vsebinski ravni, CEPS 

Journal, Vol. 3, N°1, 118–138 

− Kim-Cohen, S. (2009), In the blink of an ear: toward a non-cochlear sonic 

art, New York; London: Continuum books 

− Kostič, A. (2011), Interdisciplinary art as a cultural paradigm: European 

exchange of art operators and producers, Maribor: Association for Culture 

and Education Kibla 



102	
	

− Krauss, R. (1979), Sculpture in the expanded field, October, 8, 30–44. 

Pridobljeno 8. 1. 2010 s 

http://www.onedaysculpture.org.nz/assets/images/reading/Krauss.pdf 

− LaBelle, B. (2008), Background noise: perspectives on sound art, New 

York; London: Continuum books 

− Lynton, N. (1994), Zgodba moderne umetnosti, Ljubljana: Cankarjeva 

založba 

− Monroe, A. (2003), Pluralni monolit, Ljubljana: Maska 

− Quaranta, D. (2013), Beyond new media art, Brescia: Link editions 

− Quignard, P. (2005), Sovraštvo do glasbe, Ljubljana: Študentska založba 

− Požar Matijašič, N., Bucik, N. (2008), Kultura in umetnost v 

izobraževanju – popotnica 21. stoletja: predstavitev različnih pogledov o 

umetnostni in kulturni vzgoji v izobraževanju, Ljubljana: Pedagoški 

inštitut 

− Russolo, L. (1913), The art of noise. Pridobljeno 12. 11. 2009 s 

http://www.artype.de/Sammlung/pdf/russolo_noise.pdf 

− Sandford, M.R. (ur.). (2005), Happenings and other acts, London; New 

York: Routledge 

− Strehovec, J. (2003), Umetnost interneta: umetniško delo in besedilo v 

času medmrežja, Ljubljana: Študentska založba 

− Thompson, C. (2011), Felt: Fluxus, Joseph Beuys, and the Dalai Lama, 

Minneapolis: University of Minnesota Press 

− Vignjevič, T. (2009), Interpretacije vizualnosti: študije o sodobni 

slovenski likovni umetnosti, Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno 

raziskovalno središče 

− Wajcman, G. (2007), Objekt stoletja, Ljubljana: Društvo za teoretsko 

psihoanalizo 

− Walther, I. F., Ruthberg, K., Schneckenburger, M., Fricke, C., Honnef, K., 

Gabriel, J. W. (2000), Art of the twentieth century, Köln: Taschen 

− Wands, B. (2006), Art of the digital age, London: Thames & Hudson 

− Zgonik, N. (ur.). (2009), Pojmovnik slovenske likovne umetnosti po letu 

1945: pojmi gibanja, skupine, težnje, Ljubljana: Študentska založba: 

Inštitut ALUO 



103	
	

− Zupančič, T. (2005), Contemporary artworks and art education, 

International Journal of Education through Art, Vol. 1, N°1, 29–41 

− Zupančič, T. (2006), Metoda likovnopedagoškega koncepta, Ljubljana: 

Zavod Republike Slovenije za šolstvo 

− Žižek, S. (2008), Enjoy your symptom! Jacques Lacan in Hollywood and 

out, New York; London: Routledge 

 

 

8. Slikovni elektronski viri 
 

Slika 1: Luigi Russolo. Intonarumori. Pridobljeno s 

https://c1.staticflickr.com/1/229/491423833_4ef55ddeb9_b.jpg (23. 5. 2016) 

Slika 2: L. Russolo. Prebujenje nekega mesta. 1914. Pridobljeno s 

http://www.medienkunstnetz.de/assets/img/data/3570/full.jpg (23. 5. 2016) 

Slika 3: Vasilij Kandinsky. Impresija III. 1911. Pridobljeno s 

http://uploads6.wikiart.org/images/wassily-kandinsky/impression-iii-concert-

1911.jpg (23. 5. 2016) 

Slika 4: Piet Mondrian. Broadwayski boogie-woogie. 1943. Pridobljeno s 

http://www.moma.org/collection_images/resized/540/app_zoom/CRI_203540.jpg 

(23. 5. 2016) 

Slika 5: John Cage. 4'33". Notacija z opombo. 1960. Pridobljeno s 

http://www.diptyqueparis-memento.com/wp-

content/uploads/2015/07/3043097220_51eb62829d_b.jpg (23. 5. 2016) 

Slika 6: R. Rauschenberg. Izbrisana de Kooningova risba. 1952. Pridobljeno s 

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/sfmomamedia/media/research-

projects/downloads/EdeK_98.298.jpg (23. 5. 2016) 

Slika 7: G. Brecht. Solo za violino. 1962. Pridobljeno s 

http://home.utah.edu/~klm6/3905/images/gbrecht-soloforviolin.jpg (23. 5. 2016) 

Slika 8: G. Brecht. Drip Music. Izvaja G. Maciunas. Amsterdam. 1963. 

Pridobljeno s 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/2/26/DripPiece-Maciunas.jpg (23. 5. 

2016) 

Slika 9: R. Morris. Box with the Sound of Its Own Making. 1961. Pridobljeno s 



104	
	

https://emilypennresearch.files.wordpress.com/2011/12/box_with.jpg (23. 5. 

2016) 

Slika 10: E. Munch. Krik. 1893. Pridobljeno s 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/The_Scream.jpg (23. 5. 

2016) 

Slika 11: A. Lucier. Navodila za izvedbo I am Sitting in a Room. 1970. 

Pridobljeno s 

http://www.see-this-sound.at/files/602/original/original.jpg (23. 5. 2016) 

Slika 12: VALIE EXPORT. TonFilm. 1969. Pridobljeno s 

http://www.valieexport.at/typo3temp/pics/5f4a24a6ee.jpg (23. 5. 2016) 

Slika 13: V. Acconci. Seedbed. 1972. Pridobljeno s 

http://images.metmuseum.org/CRDImages/ph/web-large/DP271445.jpg (23. 5. 

2016) 

Slika 14: M. Asher. Instalacija za razstavo Spaces. 1969. Pridobljeno s 

http://www.qubik.com/zr/wp-

content/uploads/2012/12/michael+asher_spaces_04.jpg (23. 5. 2016) 

Slika 15: M. Asher. Instalacija na Pomona Collegeu. 1970. Pridobljeno s 

https://www.pomona.edu/museum/sites/museum.pomona.edu/files/images/exhibit

ions/hal-glicksman-ss-4.jpg (23. 5. 2016) 

Slika 16: B. Leitner. Sound Tube. 1971. Pridobljeno s 

https://sonomorphism.files.wordpress.com/2014/05/fig9__ton-

rc3b6hre_spiralraum-1974.jpg (23. 5. 2016) 

Slika17: B. Leitner. Sound Chair. 1975. Pridobljeno s 

http://images.adsttc.com/media/images/55e5/5d27/07d3/0ded/f100/0731/slidesho

w/1265561699.jpg?1441094947 (23. 5. 2016) 

Slika 18: Zimoun. Zvočna instalacija Kunsthalle Palazzo, Liestal, Švica. 2011. 

Pridobljeno s 

http://www.zimoun.net/tl_files/zimoun/works/2011/62_motors_cardboard_boxes_

balls/zimoun_62_motors_boxes_02_800x450px.jpg (23. 5. 2016) 

Slika 19: C. Nicolai. Wellenwanne. 2001. Pridobljeno s 

http://www.carstennicolai.de/d/works/img/wellenwanne2.jpg (23. 5. 2016) 

Slika 20: R. Ikeda. test pattern [nº3]. 2010. Pridobljeno s 

http://data.tomonaga.webfactional.com/static/ri_web/work/testpattern-

testpattern_n3-1.jpg (23. 5. 2016) 



105	
	

Slika 21: Hidrogizma. 1980. Pridobljeno s 

http://www.mladina.si/media/www/slike.old/clanki/200502/hidrogizma_zg-

1980_a_display.jpg (23. 5. 2016) 

Slika 22: M. Batista. Začasni objekti in hibridni prostori. 2010. Pridobljeno s 

http://radiostudent.si/sites/default/files/slike/2014-05-29-za%C4%8Dasni-objekti-

in-hibridni-prostori-27742.jpg (23. 5. 2016) 

Slika 23: P. Oberžan in B. Drinovec. Sonični oblak. 2008. Pridobljeno s 

https://fvr.si/files/fvr/authors/29-Drinovec-

Oberzan/gallery/1.%20Forma%20viva%20Soni%C4%8Dni%20oblajk%20IMG_

7681.JPG (23. 5. 2016) 

Slika 24: D. Zidar. poem_Balada.info. 2009. Pridobljeno s 

http://www.ventilatorbesed.com/slike/clanki/l1150645.jpg (23. 5. 2016) 

Slika 25: M. Bricelj Baraga. Moonolith. 2015. Pridobljeno s 

http://plugin-

magazine.com/media/cache/upload/Photo/2015/12/07/12339210_4855834182895

76_6671007166315994165_o_biggalleryimage.jpg (23. 5. 2016) 

Slika 43: Sašo Sedlaček – Žicar, 2006. Pridobljeno s 

https://c5.staticflickr.com/8/7197/6817811180_6fe868765c_b.jpg (5.7.2016) 

Slika 44: Matej Andraž Vogrinčič – When on a winter’s night a traveler, 2005. 

Pridobljeno s 

http://www.collectionsocietegenerale.com/data/collection_96000/fiche/5059/xlarg

e_vogrincic_when_on_a_winters_night_a_traveller_melbourne_2005_f7a48.jpg 

(5.7.2016) 

Slika 45: Polona Tratnik – Unique, 2006. Pridobljeno s http://www.polona-

tratnik.si/unikum%20(1).jpg (5.7.2016) 

Slika 47: Carsten Nicolai & Marko Peljhan – polar, 2000. Pridobljeno s 

http://www.medienkunstnetz.de/assets/img/data/2026/bild.jpg (5.7.2016) 

Slika 50: Boštjan Drinovec – Kakofonični generator, 2011. Pridobljeno s 

http://www.galerijakrsko.si/upload/pics/news-5-89810jpg.jpg (5.7.2016) 

 


